
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

เร่ือง การตรวจวัดคุณภาพน้ําในระบบผลิตและระบบจําหนาย  
        รหัส  WP-CM-๐๒ 

 
 
 

 
สถานที่ต้ัง : ๓๓๐ ถ.เชียงใหม-ลําปาง ต.ปาตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม ๕๓๐๐๐ 

 
โทรศัพท ๐-๕๓๒๓-๓๔๗๗,๐-๕๓๒๓-๓๔๗๘, 

๐-๕๓๒๓-๓๔๗๙, ๐-๕๓๒๓-๓๔๘๐ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work Procedure) 

 

 
การประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม(ช้ันพิเศษ)   

ตุลาคม ๒๕๕๔ 



     
 

 

 

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เรื่อง  การตรวจวัดคุณภาพนํ้า 

ในระบบผลิตและระบบจําหนาย 

 

เลขท่ี  WP-CM-๐๒ 

หนา  ๒  ใน  ๘   แกไขครั้งท่ี ๐ 

วันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

 
 

ตอน 
 

๑.๐  

๒.๐  

๓.๐  

๔.๐  

๕.๐  

๖.๐  

๗.๐  

๘.๐  

๙.๐  

๑๐.๐  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง 
 

วัตถุประสงค  (OBJECTIVE) 

นโยบาย (POLICIES) 

ขอบเขต (SCOPE) 

ผูรับผิดชอบ (RESPONSIBILITIES ) 

เอกสารอางอิง (REFERENCE) 

คําจํากัดความ (DEFINITION) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WORK  PROCEDURES) 

การบันทึก  (RECORDS) 

การแปลผล  (INTERPRETATION) 

แผนภูมิ  (FLOW CHART) 

เอกสารแนบ  (ATTACHMENT) 

ภาคผนวก  (APPENDIX) 

 

 

หนา 
 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

๓  

๔ 

๔ – ๕ 

๕ 

๕ 

๖ – ๗ 

๘ 
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คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เรื่อง  การตรวจวัดคุณภาพนํ้า 

ในระบบผลิตและระบบจําหนาย 
 

 

เลขท่ี  WP-CM-๐๒ 

หนา  ๓  ใน  ๘   แกไขครั้งท่ี ๐ 

วันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

 

๑.๐ วัตถุประสงค  (OBJECTIVE) 

เพื่อตรวจสอบคุณภาพนํ้าทุกข้ันตอนการผลิต และตรวจสอบคุณภาพนํ้าในระบบจําหนาย  เปนการ 

ควบคุมคุณภาพนํ้าทั้งในระบบผลิตและระบบจําหนายใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด 

 

๒.๐ นโยบาย  (POLICIES) 

 ผลิตนํ้าประปาที่มีคุณภาพไดตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าประปา ของการประปาสวนภูมิภาค 

 

๓.๐ ขอบเขต  (SCOPE) 

 ทําการเก็บตัวอยางนํ้าและตรวจสอบคุณภาพนํ้า ตามข้ันตอนตางๆ ในกระบวนการผลิตนํ้าประปา ไดแก นํ้า

ดิบ นํ้ากอนกรอง  นํ้าหลังกรอง  นํ้าประปาและนํ้าในระบบจําหนาย  ของการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม 

 

๔.๐ ผูรับผิดชอบ (RESPONSIBILITIES) 

หัวหนางานผลิตเปนผูรับผิดชอบ เพื่อใหแนใจวา พนักงานผลิตและชางเทคนิค ปฏิบัติตามทุกข้ันตอน    

การดําเนินงาน   

 

๕.๐ เอกสารอางอิง (REFERENCE) 

๕.๑ การเก็บตัวอยางนํ้าในระบบผลิตและระบบจําหนาย  (WI-CM-๐๒ )  

๕.๒ คูมือการใชงานชุดทดสอบหาคา pH ย่ีหอ HACH (M-CM-๐๑) 

๕.๓ คูมือการใชงานชุดทดสอบหาคา คลอรีนและ pH ชนิดตัวเลข แบบพกพา ย่ีหอHACH (M-CM-๐๒) 

๕.๔ คูมือการใชงานเครื่องวัดความขุน ชนิดตัวเลข แบบใชในงานสนาม ย่ีหอ HACH รุน  ๒๑๐๐Q  

      (M-CM-๐๓) 

๕.๕ คูมือการใชงานเครื่องวัดปริมาณแมงกานีส  ชนิดตัวเลข แบบพกพา ย่ีหอ HACH   (M-CM-๐๔) 

 



 

 

 

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เรื่อง  การตรวจวัดคุณภาพนํ้า 

ในระบบผลิตและระบบจําหนาย 
 

 

เลขท่ี  WP-CM-๐๒ 

หนา  ๔  ใน  ๘   แกไขครั้งท่ี ๐ 

วันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

 

๖.๐ คําจํากัดความ  (DEFINITION) 

- 

๗.๐ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  (WORK PROCEDURES) 

๗.๑ ตรวจวัดคุณภาพนํ้าในระบบผลิต 

๗.๑.๑ พนักงานผลิตนํ้าเก็บตัวอยางนํ้าดิบ  เพื่อตรวจวัดคา pH  ความขุนและมังกานีส  และเก็บ

ตัวอยางนํ้าในระบบผลิต  เพื่อตรวจวัดคา pH  ความขุน มังกานีส และRes.Cl2 ทุกวัน  

๗.๑.๒ พิจารณาผลการตรวจสอบวาผิดปกติหรือไม  ถาผิดปกติใหดําเนินการในขอ ๗.๑.๓  หากไม

ผิดปกติขามไปขอ ๗.๑.๔ 

๗.๑.๓ เก็บตัวอยางนํ้าเพิ่มเติม  เฉพาะตัวอยางที่ผิดปกติ  ทําการตรวจสอบซ้ําอีกครั้ง และบันทึก

ผล ในแบบฟอรม F-CM-๐๓ 

๗.๑.๔ บันทึกผลการวิเคราะหลงในแบบฟอรมรายงานผลวิเคราะหคุณภาพนํ้าในระบบผลิต                    

(F-CM-๐๔) และแบบฟอรมการควบคุมคุณภาพนํ้าในระบบผลิต (F-CM-๐๓) 

๗.๑.๕ หัวหนางานผลิตเปนผูพิจารณาการตรวจสอบวาผานหรือไมผานเกณฑที่กําหนด  ถาไมผาน

ใหดําเนินการตามขอ ๗.๑.๖  ถาผานใหดําเนินการตามขอ ๗.๑.๘ 

๗.๑.๖ หัวหนางานผลิตใหคําแนะนําในการปรับเพิ่มหรือลดอัตราจายสารเคมีใหพนักงานผลิต  เพื่อ

นําไปปฏิบัติการแกไขและปองกันทันที  โดยพิจารณาจากการคํานวณ  ตามผลการทดลอง

จารเทสต 

๗.๑.๗ หัวหนางานผลิต  รายงานคุณภาพนํ้าทีไ่มเปนไปตามขอกําหนดใหผูจัดการทราบ 

๗.๑.๘ ผูวิเคราะหลงนามในแบบฟอรม F-CM-๐๓ และ F-CM-๐๔  รายงานผลการตรวจสอบให

หัวหนางานผลิตทราบ 

 

 



 

 

 

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เรื่อง  การตรวจวัดคุณภาพนํ้า 

ในระบบผลิตและระบบจําหนาย 

 

 

เลขท่ี  WP-CM-๐๒ 

หนา  ๕  ใน  ๘   แกไขครั้งท่ี ๐ 

วันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

 

๗.๒ ตรวจวัดคุณภาพนํ้าในระบบจําหนาย 

๗.๒.๑ พนักงานผลิตนํ้าเก็บตัวอยางนํ้าประปาในระบบจําหนาย  เพื่อตรวจวัดคา pH  ความขุน 

และRes.Cl2 ทุกสัปดาห   

๗.๒.๒ พิจารณาผลการตรวจสอบวาผิดปกติหรือไม  ถาผิดปกติใหดําเนินการในขอ ๗.๒.๓  หากไม

ผิดปกติขามไปขอ ๗.๒.๔ 

๗.๒.๓ เก็บตัวอยางนํ้าเพิ่มเติม  เฉพาะตัวอยางที่ผิดปกติ  ทําการตรวจสอบซ้ําอีกครั้ง  และบันทึก

ผล ในแบบฟอรม F-CM-๐๓ 

๗.๒.๔ บันทึกผลการวิเคราะหลงในแบบฟอรมรายงานผลวิเคราะหคุณภาพนํ้าในระบบจําหนาย        

(F-CM-๐๔) 

๗.๒.๕ หัวหนางานผลิตเปนผูพิจารณาการตรวจสอบวาผานหรือไมผานเกณฑที่กําหนด  ถาไมผาน

ใหดําเนินการตามขอ ๗.๒.๖  ถาผานใหดําเนินการตามขอ ๗.๒.๘ 

๗.๒.๖ หัวหนางานผลิตใหคําแนะนําในการปรับเพิ่มหรือลดอัตราจายคลอรีนใหพนักงานผลิตนํ้า  

และ/หรือหัวหนางานผลิตใหคําแนะนําในการไลตะกอนออกจากนํ้าประปา   

๗.๒.๗ หัวหนางานผลิต  รายงานคุณภาพนํ้าที่ไมเปนไปตามขอกําหนดใหผูจัดการทราบ 

๗.๒.๘ ผูวิเคราะหลงนามในแบบฟอรม F-CM-๐๓  และรายงานผลการตรวจสอบใหหัวหนางาน

ผลิตทราบ  

 

๘.๐ การบันทึก  (RECORDS) 

- 

๙.๐ การแปลผล  (INTERPRETATION) 

          - 

 

 



 

 

 

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เรื่อง  การตรวจวัดคุณภาพนํ้า 

ในระบบผลิตและระบบจําหนาย 
 

 

เลขท่ี  WP-CM-๐๒ 

หนา  ๖  ใน  ๘   แกไขครั้งท่ี ๐ 

วันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

๑๐.๐ การตรวจวัดคุณภาพนํ้าในระบบผลิต     การดําเนินงาน 

    

  

 

 

ใช 

พนักงานผลิตนํ้า 

เก็บตัวอยางนํ้าซํ้าเฉพาะตัวอยางที่ผิดปกต ิ 
พรอมบันทึกผล 

หัวหนางานผลิต 

เริ่ม 

เก็บตัวอยางนํ้าดิบและนํ้าในระบบผลิต 

ตรวจวัดคุณภาพนํ้าดิบและนํ้าใน
ระบบผลิต  

คุณภาพนํ้าอยูใน 
เกณฑที่กําหนด 

ใช 

ไมใช 

พนักงานผลิตนํ้า 

พนักงานผลิตนํ้า 

หัวหนางานผลิต 

พนักงานผลิตนํ้า 
บันทึกและรายงานผลการตรวจวัดใหหัวหนา

งานผลิต 

คุณภาพนํ้าอยูใน 
เกณฑที่กําหนด 

แนะนําการปรับเพิ่ม/ลดอัตราจายสารเคมี
และรายงานใหผูจัดการทราบ 

จบ 

ไมใช 



 

 
 

 

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เรื่อง  การตรวจวัดคุณภาพนํ้า 

ในระบบผลิตและระบบจําหนาย 
 

 

เลขท่ี  WP-CM-๐๒ 

หนา  ๗  ใน  ๘   แกไขครั้งท่ี ๐ 

วันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

 

แผนภูมิ  (FLOW CHART) 

       การตรวจวัดคุณภาพนํ้าในระบบจําหนาย     การดําเนินการ 

                

เริ่ม 

เก็บตัวอยางนํ้าประปาในระบบจําหนาย 

คุณภาพนํ้าอยูใน 
เกณฑที่กําหนด 

บันทึกผล และรายงานผลการตรวจวัดให
หัวหนางานผลิต 

ใช 

ไมใช 

ตรวจวัดคุณภาพนํ้าในระบบจําหนาย  

 

พนักงานผลิตนํ้า 

คุณภาพนํ้าอยูใน 
เกณฑที่กําหนด 

เก็บตัวอยางนํ้าซํ้าเฉพาะตัวอยางที่ผิดปกติ  และ
ตรวจวัดคุณภาพนํ้าในระบบจําหนาย  พรอมบันทึก 

แนะนําการปรับเพิ่ม/ลดอัตราจายคลอรีน
และ/หรือระบายตะกอนออกจากเสนทอ 

และรายงานผลใหผูจัดการ 

หัวหนางานผลิต 

จบ 

ใช 

ไมใช 

พนักงานผลิตนํ้า 

พนักงานผลิตนํ้า 

หัวหนางานผลิต 

พนักงานผลิตนํ้า 



 

 

 

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เรื่อง  การตรวจวัดคุณภาพนํ้า 

ในระบบผลิตและระบบจําหนาย 
 

 

เลขท่ี  WP-CM-๐๒ 

หนา  ๘  ใน  ๘   แกไขครั้งท่ี ๐ 

วันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

          

เอกสารแนบ  (ATTACHMENT) 

แบบฟอรมรายงานผลวิเคราะหคุณภาพนํ้าในระบบผลิตและระบบจําหนาย (F-CM-๐๔)  

 

ภาคผนวก  (APPENDIX) 
 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


