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คู่มือกระบวนการท างาน 
กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 

 
 

 
การลงนามอนุมัติและประกาศใช้ 
ปรับปรุงครั งที่ 4 
วันที่อนุมัติใช้ กันยายน 2563 
จัดท าโดย คณะท างานย่อยที่ 2 กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
สอบทานโดย คณะท างานย่อยที่ 2 กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
อนุมัติโดย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค 
 

 
ประวัติการแก้ไข/ปรับปรุง 
แก้ไขครั งที่ วันที่อนุมัติใช้ รายละเอียดการแก้ไข/ปรับปรุง 

1 22 ก.ย. 2560 - เพ่ิมเติมโครงสร้าง กองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการ และ  
เพ่ิมเติมรายละเอียดกระบวนการย่อยให้สอดคล้อง  
- เพ่ิมเติมแนวทางแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการในกระบวนการท างาน 
ย่อย 
- เพ่ิมเติมเนื อหา การประเมินศักยภาพแหล่งน  า 
- เ พ่ิมเติมเนื อหา ด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management : BCM) เมื่อทราบว่า กปภ.สาขามีความเสี่ยงขาด
แคลนน  าดิบ 

2 14 ก.ย. 2561 - เพ่ิมค าบรรยายลักษณะงานของฝ่ายวิศวกรรม, กองศูนย์ข้อมูลและแผน
เทคโนโลยีสารสนเทศ, กองแผนและกลยุทธ์ 
- ปรับปรุงรายละเอียดของงานทั ง 2 กระบวนการย่อย 
- ปรับปรุงผังกระบวนการขั นตอนการปฏิบัติงานทั ง 2 กระบวนการย่อย 
- เพ่ิมค าอธิบายเอกสารที่เก่ียวข้อง 
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ประวัติการแก้ไข/ปรับปรุง (ต่อ) 
แก้ไขครั งที่ วันที่อนุมัติใช้ รายละเอียดการแก้ไข/ ปรับปรุง 

  - ปรับปรุงบรรณานุกรม 
- เพ่ิมภาคผนวก 2  ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องและภาคผนวก 4 องค์ความรู้ที่จ าเป็นในกระบวนการท างาน 

3 11 ก.ย. 2562 - เพิ่มหัวข้อ 1.6 ข้อก าหนดของกระบวนการ 
- ปรับปรุงผู้รับผิดชอบในกระบวนการจัดหาแหล่งน  าดิบ (แหล่งน  าใหม่) 
- ปรับปรุงรายละเอียดงานใน Work Flow ของกระบวนการจัดหาแหล่งน  าดิบ 
(แหล่งน  าใหม)่ 
- เพ่ิมเติม Control Point ใน Work Flow ของทั ง 2 กระบวนการย่อย 
- ปรับปรุงค าอธิบายเอกสารที่เก่ียวข้อง 
- ปรับปรุงบรรณานุกรม 
- ปรับปรุงภาคผนวก 

4 ก.ย. 2563 - เพ่ิมเติม บทบาท/หน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานตามค าบรรยาย
ลักษณะงาน (Functional Description) ของหน่วยงาน (ระดับงาน) 
- ปรับปรุง โครงสร้างการบริหารงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ โดยเริ่ม
โครงสร้างตั งแต่ระดับผู้ว่าการ ถึงระดับงานที่เกี่ยวข้องกับในกระบวนการ
ทั งหมด 
- ปรับปรุง แผนผังแสดงขั นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) และ จุดที่ต้อง
ค ว บคุ มห รื อ จุ ด ส า คั ญ / วิ ก ฤ ต ใ นขั น ตอนก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ( Control 
point/Critical step) 
- ปรับปรุง ตัวชี วัดในกระบวนงาน (In process) ของการปฏิบัติงานการจัดหา
แหล่งน  าดิบ (แหล่งน  าใหม)่ 
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ค าน า 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบเล่มนี  คณะท างานย่อยด้านกระบวนการจัดหาและบริหาร
จัดการแหล่งน  าดิบจัดท าขึ นตามค าสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ที่ 444/2562 เรื่องแต่งตั งคณะท างานย่อยทบทวน
กระบวนการท างานที่ส าคัญ และทบทวนปรับปรุงคู่มือกระบวนการท างานที่ส าคัญ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อด าเนินการทบทวนและจัดท าคู่มือกระบวนการท างานที่ส าคัญให้เป็นปัจจุบันตามแน วทางระบบ
ประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) เพื่อให้บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ทราบแนวทาง (Approach) และใช้
ประกอบการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

คณะท างานย่อยที่ 2 กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ  ได้ทบทวนและจัดท าคู่มือด้าน
กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านแหล่งน  าเบื องต้น เพื่อใช้ประกอบการ
จัดหาแหล่งน  า และการจัดเก็บข้อมูลด้านแหล่งน  าดิบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีหลายหน่วยงานใน กปภ. ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขา กองแผนและวิชาการ กองพัฒนาแหล่งน  า กองควบคุมคุณภาพน  า กองแผนงาน -
โครงการ 1-2 กองแผนงานโครงการหลัก เป็นต้น 

คณะท างานฯ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆทั งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ได้ให้ข้อคิดเห็น เพื่อ
น ามาเป็นข้อมูลในการทบทวนและจัดท าคู่มือฯเล่มนี  ให้ส าเร็จอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วนสอดคล้องกับภารกิจหลักของ กปภ. 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดหาและ
บริหารจัดการแหล่งน  าดิบของ กปภ. ต่อไป 
 

คณะท างานย่อยที่ 2 กระบวนการจัดหาและบรหิารจัดการแหล่งน  าดิบ 
พ.ศ. 2563 

 
  



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 4 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการท างานกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบปี 2563      การประปาสว่นภมูิภาค 

สารบัญ 
 

   หน้า 
    

 ค าน า 3 
   
บทที่ 1 บทน า 7 
 1.1 ความเป็นมา/ความจ าเปน็/ความส าคัญ/นิยาม 7 
 1.2 วัตถุประสงค ์ 7 
 1.3 โครงสร้างการบริหารงาน 8 
  1.3.1 การประปาส่วนภูมิภาค ส านักงานใหญ่ 9 
  1.3.2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 19 
  1.3.3 การประปาส่วนภูมิภาคสาขา 22 
 1.4 ขอบเขตกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 24 
 1.5 ค าย่อ / ค าจ ากัดความ 25 
 1.6 ข้อก าหนดของกระบวนการ 26 
    
บทที่ 2 กระบวนการท างาน 28 
 2.1 กระบวนการท างานย่อยที่ 1 การจัดหาแหล่งน  าดบิ (แหล่งน  าใหม่) 28 
  2.1.1 ขอบเขตกระบวนการท างานย่อยที่ 1 การจัดหาแหล่งน  าดิบ (แหล่งน  าใหม่) 28 
  2.1.2 ขั นตอนการปฏิบัติงาน 28 
  2.1.3 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปญัหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 34 
 2.2 กระบวนการท างานย่อยที่ 2 การบริหารจัดการแหล่งน  าดบิ (แหล่งน  าที่ใช้อยู่) 35 
  2.2.1 ขอบเขตกระบวนการท างานย่อยที่ 2 การบริหารจัดการแหล่งน  าดบิ        

(แหล่งน  าที่ใช้อยู่) 
35 

  2.2.2 ขั นตอนการปฏิบัติงาน 35 
  2.2.3 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปญัหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 39 
    
บรรณานุกรม 40 
  
ภาคผนวก 41 
 1. ค าสั่งแต่งตั งคณะท างาน 42 
 2. ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ และคูม่ือการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 48 
 3. ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 109 
 4. แบบฟอร์มชี แจงการปรับปรุงคูม่ือกระบวนการท างานที่ส าคัญ ประจ าปี 2563 111 
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สารบัญรูป 
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รูปที่ 2-1 ผังการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ กรณีเกิดภัยแล้ง 37 
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สารบัญตาราง 

  หน้า 
   
ตารางที่ 1-1 
ตารางที่ 1-2 

รายละเอียดของงานในแต่ละกระบวนการท างานย่อย 
ความต้องการของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อก าหนดกระบวนการท างาน และตัววัด
กระบวนการท างาน 

24 
26 

ตารางที่ 2-1 แผนผังแสดงขั นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ของการปฏิบัติงานของการจัดหา
แหล่งน  าดิบ (แหล่งน  าใหม่) 

31 

ตารางที่ 2-2 แผนผังแสดงขั นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ของการปฏิบัติงานการบริหารจัดการ
แหล่งน  าดิบ (แหล่งน  าที่ใช้อยู่) 

38 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมา/ความจ าเป็น/ความส าคัญ/นิยาม 
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ผลิตน  าประปาให้บริการการประชาชน ปัจจุบันปริมาณน  าดิบที่ใช้ผลิต

น  าประปา(พ.ศ.2561) มีประมาณ 2,022 ล้าน ลบ.ม. /ปี โดยมีการให้บริการจ่ายน  าประปาให้แก่ประชาชนในพื นที่
บริการตลอด 24 ชั่วโมง และมีอัตราการผลิตน  าประปาเพ่ิมขึ นทุกๆ ปี ส่งผลให้น  าดิบซึ่งถือเป็นวัตถุดิบในการผลิต
ที่ส าคัญ จะต้องมีอย่างเพียงพอและมีความมั่นคง ในสภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต สภาพภูมิอากาศได้
เปลี่ยนแปลง และมีแนวโน้มที่รุนแรงมากยิ่งขึ น การเกิดภัยแล้งเริ่มมีความรุนแรงมากยิ่งขึ น ดังนั น คู่มือ
กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการน  าดิบ จะช่วยในการปฏิบัติงานให้มีน  าดิบที่เพียงพอ ลดปัญหาการขาดแคลน
น  าดิบ ร่วมกับมาตรการ หรือแนวทางอ่ืนๆของแต่ละสาขา 

ในกระบวนการนี  สามารถแบ่งกระบวนการย่อย ได้ 2 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการย่อยการจัดหา
แหล่งน  าดิบ (แหล่งน  าใหม่) และ กระบวนการย่อยการบริหารจัดการน  าดิบ (แหล่งน  าที่ใช้อยู่) โดยกระบวนการ
ย่อยการจัดหาแหล่งน  าดิบ (แหล่งน  าใหม่) จะแสดงถึงการจัดหาแหล่งน  าดิบให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งจะต้องมี
กระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งน  าเข้ามาเกี่ยวข้อง ส าหรับกระบวนการย่อยการบริหารจัดการน  าดิบ 
(แหล่งน  าที่ใช้อยู่) จะว่าด้วยการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการให้แหล่งน  านั นมี
สภาพของการใช้งานที่เหมาะสมและยืดยาวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 

“กระบวนการย่อยการจัดหาแหล่งน  าดิบ (แหล่งน  าใหม่)” เป็นกระบวนการที่ด าเนินการเพ่ือเพ่ิมปริมาณ
น  าดิบและจัดหาแหล่งน  าดิบใหม่ให้ กปภ.สาขาที่ประสบปัญหาขาดแคลนน  า โดยการจัดท าแผนงานโครงการ
พัฒนาแหล่งน  าเพื่อเสนอของบประมาณมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

“กระบวนการย่อยการบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ (แหล่งน  าที่ใช้อยู่)” เป็นกระบวนการบริหารจัดการ 
ดูแล ปรับปรุง รักษาแหล่งน  าดิบที่ใช้งานอยู่ ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ กปภ.สาขา มีปริมาณน  าดิบเพียงพอต่อการ
ผลิตน  าประปาในทุกฤดูกาลอย่างยั่งยืน หรือให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน  าน้อยที่สุด 

1.2 วัตถุประสงค์ 
การจัดท าคู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการน  าดิบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. เพ่ือถ่ายทอดความรู้เบื องต้นการจัดหา การบริหารจัดการและการจัดเก็บข้อมูลด้านแหล่งน  าดิบ 
2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานให้

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ตามระเบียบ ตามข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่

ก าหนดไว้เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ
เป้าหมายองค์กร 

4. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและ/หรือผู้เกี่ยวข้องทราบ เข้าใจกระบวนการในการปฏิบัติงานในแต่ละ
ขั นตอน และสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน 

5. เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถติดตามกระบวนการได้ทุกขั นตอน  
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1.3 โครงสร้างการบริหารงาน 
 โครงสร้างการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับด้านแหล่งน  าของการประปาส่วนภูมิภาค ตามรูปที่ 1-1 โดย
หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับด้านแหล่งน  ามีทั งหน่วยงานที่อยู่ส านักงานใหญ่ และหน่วยงานส่วนภูมิภาค ซึ่ง
ประกอบด้วย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1-10 และการประปาส่วนภูมิภาคสาขา กล่าวคือ 

รูปที่ 1-1 โครงสร้างการบริหารงานที่เก่ียวข้องกับด้านแหล่งน  าของการประปาส่วนภูมิภาค  
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1.3.1 การประปาส่วนภูมิภาค ส านักงานใหญ่ 

ฝ่ายทรัพยากรน  า 

1 กองพัฒนาแหล่งน  า มีหน้าที่ตามค าบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังนี  
- งานวิเคราะห์พัฒนาแหล่งน  า 

(1) วางแผนการจัดหาแหล่งน  าใหม่ให้เพียงพอรองรับโครงการผลิตน  าประปาของ กปภ. 
(2) ก าหนดมาตรการและแผนการเฝ้าระวังเพ่ืออนุรักษ์แหล่งน  าดิบ ให้มีความเพียงพอในการ

ผลิตน  าประปาของ กปภ. 
(3) ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 

เพ่ือใช้ในกิจการประปา 
(4) ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอทางเลือกการใช้แหล่งน  า เพ่ือใช้

ในการผลิตน  าประปา 
(5) ติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดหา และพัฒนาแหล่งน  าดิบของ กปภ. 
(6) จัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งน  าและปริมาณน  าดิบของ กปภ. รวมถึงคู่มือการเฝ้า

ระวังแหล่งน  า 
(7) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

- งานวิศวกรรมแหล่งน  า 
(1) ก าหนดบริเวณท่ีเหมาะสมแก่การเจาะบ่อบาดาล 
(2) วิเคราะห์และก าหนดพื นที่การพัฒนาแหล่งน  าของ กปภ. ให้ถูกต้องตามหลักภูมิศาสตร์ 
(3) ศึกษา และก าหนดพื นที่ที่มีศักยภาพในการใช้แหล่งน  าใต้ดิน และผิวดินแบบผสมผสานให้

เกิดประโยชน์สูงสุด และเพ่ือความยั่งยืนของแหล่งน  า 
(4) บริหารจัดการแหล่งน  าที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ 
(5) ส ารวจ ออกแบบ ประมาณราคา ด าเนินงานในโครงการพัฒนาแหล่งน  า ตามที่หน่วยงาน

ต่างๆ ร้องขอ 
(6) ก าหนดแนวทางในการป้องกันและอนุรักษ์แหล่งน  าที่ใช้ในระบบประปา รวมถึงคู่มือการเฝ้า

ระวังและการพัฒนาแหล่งน  า 
(7) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2 กองควบคุมคุณภาพน  า มีหน้าที่ตามค าบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังนี  

- งานเคมีและจุลชีวะ 
(1) วางแผน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน  าทางด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา ทั งใน

ห้องปฏิบัติการและภาคสนามเป็นประจ า 
(2) จัดท าระบบมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และคู่มือการ

ทดสอบคุณภาพน  าทางด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา 
(3) สนับสนุนการจัดท าระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในสังกัด

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 
(4) จัดท าระบบประกันคุณภาพวิธีการทดสอบคุณภาพน  าทางด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา 
(5) ประสานงานและสนับสนุนให้ระบบผลิต-จ่ายน  าเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการน  าสะอาด 
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(6) ให้บริการทดสอบคุณภาพน  าทางด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา ตามวิธีมาตรฐานที่ กปภ . 
ก าหนด แก่หน่วยงานภายในและภายนอกท่ีขอรับบริการ 

(7) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของการประปาส่วนภูมิภาค รายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาใน
การตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังคุณภาพน  าโดยวิธีการที่สะดวก รวดเร็ว แบบเวลา และค่าใช้จ่าย 

(8) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

- งานมาตรฐานวิทยาศาสตร์ 
(1) ศึกษาสารเคมีที่จะน ามาใช้ในกิจการประปา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายและ

แก้ปัญหาคุณภาพน  าในระบบผลิต 
(2) ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะสารเคมีที่ใช้ในกิจการประปา 
(3) ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในกิจการประปา และครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ใช้ในสถานพยาบาลของ กปภ. ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า 
(4) ให้บริการตรวจสอบคุณภาพน  า สารเคมี สารกรอง และท่อน  าที่ใช้ในกิจการประปา 
(5) ดูแล ควบคุมการเบิกจ่ายสารเคมี และวัสดุวิเคราะห์คุณภาพน  า ภายในห้องปฏิบัติการกอง

ควบคุมคุณภาพน  า 
(6) ประสานงานและสนับสนุนให้ระบบผลิต-จ่ายน  าเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการน  าสะอาด 
(7) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและจัดท าคู่มือ 
(8) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

- งานสารสนเทศคุณภาพน  า 
(1) ด าเนินการรวบรวม ประเมินผล เสนอแนะและเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพน  า รวมทั งข้อมูล

คุณภาพน  าดิบจากแหล่งน  าทั่วประเทศของ กปภ. และน  าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 
(2) กลั่นกรองและจัดท าฐานข้อมูลคุณภาพน  าของ กปภ. จากสถานีตรวจวัดน  าดิบ ระบบการ

จัดการสารสนเทศส าหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของ กปภ. ระบบรวมศูนย์ข้อมูล การจัดการข้อมูลคุณภาพ
น  าจาก Data Center และโครงการบูรณาการข้อมูลคุณภาพน  าของ กปภ. 

(3) ด าเนินการจัดท ารายงานคุณภาพน  าดิบ น  าประปาในภาพรวมของ กปภ โครงการเอกชนร่วม
ด าเนินการ รวมถึงสถานการณ์และประเด็นปัญหาในด้านคุณภาพน  าของแต่ละแหล่งน  า หรือที่การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาร้องขอ 

(4) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั งภายนอกและภายใน ที่เก่ียวข้องกับสารสนเทศคุณภาพน  า
ของ กปภ. 

(5) เชื่อมโยงข้อมูลคุณภาพน  าจากหน่วยงานภายนอกเข้ากับแผนที่ของ กปภ. และเผยแพร่ให้
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดทราบถึงสถานการณ์คุณภาพแหล่งน  า 

(6) จะท าการพยากรณ์คุณภาพน  าดิบ และแจ้งเตือนกรณีสถานการณ์น  าดิบเปลี่ยนแปลง 
(7) ประสานงาน สนับสนุน และส่งตรวจติดตามให้กระบวนการผลิต -จ่ายน  าเป็นไปตาม

มาตรฐานการจัดการน  าสะอาด 
(8) สนับสนุนข้อมูลคุณภาพน  าของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาต่างๆ เพ่ือแก้ไข หรือ 

ประชาสัมพันธ์คุณภาพน  า รวมถึงการจัดท าคู่มือการรวบรวมข้อมูล 
(9) ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนเอกสารในระบบ ISO/IEC17025 ของห้องปฏิบัติการ 
(10) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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- งานมลพิษ 
(1) วางแผน ตรวจติดตาม ตรวจสอบ ในภาพรวมของสภาพแวดล้อมแหล่งน  า คุณภาพน  า

ทางด้านมลภาวะน  า (Water Pollution) และสารเป็นพิษต่างๆ (Toxic Substance) ทั งจากแหล่งน  าดิบ 
น  าประปาที่ซื อจากบริษัทเอกชน และท่ี กปภ. ด าเนินการเองทั งในห้องปฏิบัติการและภาคสนามเป็นประจ า 

 (2) จัดท าระบบมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการและวิธีการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการด้าน
มลภาวะน  า (Water Pollution) และ   สารเป็นพิษต่างๆ (Toxic Substance) 

(3) สุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบคุณภาพน  าทางด้านมลภาวะน  า (Water Pollution) และสารเป็น
พิษต่างๆ (Toxic Substance) ของแหล่งน  าดิบ น  าประปาที่รับซื อจากบริษัทเอกชน ให้เป็นไปตามสัญญารับซื อน  า 

(4) สุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบคุณภาพน  าทางด้านมลภาวะน  า (Pollution) และสารเป็นพิษต่างๆ 
(Toxic Substance) ของแหล่งน  าดิบ น  าประปา ที่ กปภ.ด าเนินการเอง ในกรณีที่คุณภาพน  ามีแนวโน้มจะเกิด
ปัญหา 

(5) ประสานงานและสนับสนุนให้กระบวนการผลิต-จ่ายน  า เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการน  า
สะอาด 

(6) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพน  าดิบให้เหมาะสมส าหรับผลิตน  าประปา 
(7) วางแผนติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมแหล่งน  าและคุณภาพน  าทางด้านมลภาวะ และสาร

เป็นพิษต่างๆ ทั งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม และคู่มือในการตรวจคุณภาพน  า 
(8) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ฝ่ายวิศวกรรม 

3 กองมาตรฐานวิศวกรรม มีหน้าที่ตามค าบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังนี  

- งานมาตรฐานระบบประปา 
(1) จัดท ามาตรฐานทางวิศวกรรม คุณลักษณะเฉพาะทางวิศวกรรมโครงสร้าง สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ 

และครุภัณฑ์ด้านงานโยธาของ กปภ. 
(2) ออกแบบและจัดท าแบบแปลนมาตรฐานโครงสร้างอาคารผลิตน  าประปา และสิ่งก่อสร้าง

อ่ืนๆ ของ กปภ. 
(3) ประสานงานและให้ค าปรึกษาในการแก้ปัญหา กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานมาตรฐาน

ระบบประปา 
(4) ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแบบแปลน รายละเอียดเอกสารที่จัดท าโดยบริษัทที่ปรึกษาด้าน

วิศวกรรม 
(5) เป็นวิทยากรด้านมาตรฐานระบบประปา รวมถึงการจัดท าเอกสารวิชาการท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือการ

ฝึกอบรม 
(6) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

- งานผลิตภัณฑ์ท่อและครุภัณฑ์ 
(1) ก าหนดผลิตภัณฑ์ท่อ อุปกรณ์ท่อและคุณลักษณะเฉพาะส าหรับงานด้านวิศวกรรม 
(2) ติดตามผลการใช้งานผลิตภัณฑ์ท่อ อุปกรณ์เพ่ือน ามาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
(3) จัดท าข้อก าหนดเฉพาะของวัสดุ และครุภัณฑ์ ของ กปภ. ที่เก่ียวข้อง 
(4) ให้ค าปรึกษาและเป็นวิทยากรในการแก้ปัญหาด้านงานผลิตภัณฑ์ท่อและครุภัณฑ์รวมถึงการ

จัดท าเอกสารวิชาการท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือการฝึกอบรม  
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(5) ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาในงานที่เก่ียวข้อง 
(6) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

- งานมาตรฐานการวางท่อ 
(1) จัดท าและพัฒนาแบบมาตรฐานงานวางท่อ กปภ. ให้เป็นปัจจุบัน และครอบคลุมการใช้งาน

ทุกๆด้าน 
(2) ก าหนดรายละเอียดประกอบแบบงานวางท่อ การติดตั งอุปกรณ์มาตรฐานส าหรับงานวางท่อ

ประปา 
(3) จัดท าเอกสารมาตรฐานและข้อก าหนดในการวางท่อประปา 
(4) ให้ค าปรึกษาในการแก้ปัญหาด้านการวางท่อประปา รวมถึงการจัดท าเอกสารวิชาการที่

เกี่ยวข้องเพ่ือการฝึกอบรม 
(5) ประสาน และร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(6) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

4 กองออกแบบวิศวกรรม มีหน้าที่ตามค าบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังนี  

- งานวิศวกรรมสุขาภิบาล/ สิ่งแวดล้อม 
(1) ออกแบบและจัดท าแบบแปลนระบบผลิตน  าประปาโครงสร้างก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงิน

ตั งแต่ 100 ล้านบาทขึ นไป และโครงการก่อสร้างอ่ืนๆของกปภ 
 (2) ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแบบแปลน รายละเอียดเอกสารที่จัดท าโดยบริษัทที่ปรึกษาด้าน

วิศวกรรม 
(3) ประสานงานและให้ค าปรึกษาในการแก้ปัญหา กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านวิศวกรรม

สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
(4) เป็นวิทยากรด้านวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดท าเอกสารวิชาการระบบ

ประปาของ กปภ. เพ่ือการฝึกอบรม 
(5) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

- งานวิศวกรรมโครงสร้าง 
(1) ออกแบบและจัดท าแบบแปลนโครงสร้างอาคารผลิตน  าประปา และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ของ  

กปภ. ส าหรับโครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงินตั งแต่ 100 ล้านบาทขึ นไป และโครงการก่อสร้างอ่ืนๆ ของ 
กปภ. 

 (2) ประสานงานและให้ค าปรึกษาในการแก้ปัญหา กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ
โครงสร้างอาคารผลิตน  าประปา แต่สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ของ กปภ. 

(3) ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแบบแปลน รายละเอียดเอกสารที่จัดท าโดยบริษัทที่ปรึกษาด้าน
วิศวกรรม 

(4) เป็นวิทยากรด้านวิศวกรรมโครงสร้าง รวมถึงการจัดท าเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องเพ่ือการ
ฝึกอบรม 

(5) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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- งานวิศวกรรมเครื่องกล 
(1) ออกแบบและจัดท าแบบแปลนระบบเครื่องกล ส าหรับโครงการก่อสร้างประปาที่มีวงเงิน

ตั งแต่ 100 ล้านบาทขึ นไป และโครงการก่อสร้างอ่ืนๆ ของ กปภ. 
(2) ประสานงานและให้ค าปรึกษาในการแก้ปัญหา กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในงาน

วิศวกรรมเครื่องกล 
(3) ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแบบแปลน รายละเอียดเอกสารที่จัดท าโดยบริษัทที่ปรึกษาด้าน

วิศวกรรม 
(4) เป็นวิทยากรด้านวิศวกรรมเครื่องกล รวมถึงการจัดท าเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องเพ่ือการ

ฝึกอบรม 
(5) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

- งานวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุม 
(1) ออกแบบและจัดท าแปลนระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม ส าหรับโครงการก่อสร้างประปาที่มี

วงเงินตั งแต่ 100 ล้านบาทขึ นไป และโครงการก่อสร้างอ่ืนๆของ กปภ. 
(2) ประสานงานและให้ค าปรึกษาในการแก้ปัญหา กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในงาน

วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุม 
(3) ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแบบแปลน รายละเอียดเอกสารที่จัดท าโดยบริษัทที่ปรึกษาด้าน

วิศวกรรม 
(4) เป็นวิทยากรด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม รวมถึงการจัดท าเอกสารวิชาการที่

เกี่ยวข้องเพ่ือการฝึกอบรม 
(5) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

5 กองประมาณราคา มีหน้าที่ตามค าบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังนี  

- งานประมาณราคาระบบท่อประปา 1-2 
(1) จัดท าประมาณราคาในส่วนงานระบบท่อประปา โครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงิน

ตั งแต่ 100 ล้านบาทขึ นไป และโครงการก่อสร้างของส านักงานใหญ่ตามแบบท่ีก าหนดไว้ 
(2) ก าหนดการแบ่งงวดงาน งวดเงินในส่วนงานระบบท่อประปา ของโครงการก่อสร้างระบบ

ประปาและโครงการก่อสร้างของส านักงานใหญ่ที่มีสัญญาก่อสร้างแบบแบ่งงว 
(3) จัดท าแบบฟอร์มแสดงปริมาณวัสดุ ค่าแรงงาน ในส่วนงานระบบท่อประปา ประกอบการจัด

จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงินตั งแต่ 100 ล้านบาทขึ นไป และโครงการก่อสร้างของส านักงานใหญ่ 
(4) รวบรวมราคาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในส่วนงานระบบท่อประปา เพ่ือร่วมจัดท าเป็นราคากลาง

วัสดุอุปกรณ์และค่าแรงที่ใช้ในการประมาณราคางานก่อสร้างของ กปภ. ทั งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมถึงจัดท า
คู่มือในการจัดท าประมาณราคาเพ่ือการฝึกอบรม 

(5) ให้ค าปรึกษาและเป็นวิทยากรด้านสถาปัตยกรรม ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

(6) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

- งานประมาณราคาโยธาและสถาปัตยกรรม 
(1) จัดท าประมาณราคาในส่วนงานโยธาและสถาปัตยกรรม โครงการก่อสร้างระบบประปาที่มี

วงเงินตั งแต่ 100 ล้านบาทขึ นไป และโครงการก่อสร้างของส านักงานใหญ่ตามแบบท่ีก าหนดไว้ 
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(2) ก าหนดการแบ่งงวดงาน งวดเงินในส่วนงานโยธาและสถาปัตยกรรม ของโครงการก่อสร้าง
ระบบประปาและโครงการก่อสร้างของส านักงานใหญ่ที่มีสัญญาก่อสร้างแบบแบ่งงวด 

(3) จัดท าแบบฟอร์มแสดงปริมาณวัสดุ ค่าแรงงาน ในส่วนงานโยธาและสถาปัตยกรรม 
ประกอบการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงินตั งแต่ 100 ล้านบาทขึ นไป และโครงการก่อสร้างของ
ส านักงานใหญ่ 

(4) รวบรวมราคาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในส่วนงานโยธาและสถาปัตยกรรม เพ่ือจัดท า เป็นราคา
กลางวัสดุอุปกรณ์และค่าแรงที่ใช้ในการประมาณราคางานก่อสร้างของ กปภ . ทั งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
รวมถึงจัดท าคู่มือในการจัดท าประมาณราคาเพ่ือการฝึกอบรม 

(5) ให้ค าปรึกษาและเป็นวิทยากรด้านสถาปัตยกรรม ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

(6) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

- งานประมาณราคาเครื่องกลและไฟฟ้า 
(1) จัดท าประมาณราคาในส่วนงานเครื่องกลและไฟฟ้า ของโครงการก่อสร้างระบบประปาและ

โครงการก่อสร้างของส านักงานใหญ่ที่มีสัญญาก่อสร้างแบบแบ่งงวด 
(2) ก าหนดการแบ่งงวดงาน งวดเงินในส่วนงานเครื่องกลและไฟฟ้า ของโครงการก่อสร้างระบบ

ประปาและโครงการก่อสร้างของส านักงานใหญ่ที่มีสัญญาก่อสร้างแบบแบ่งงวด 
(3) จัดท าแบบฟอร์มแสดงปริมาณวัสดุ ค่าแรงงาน ในส่วนงานเครื่องกลและไฟฟ้า ประกอบการ

จัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงินตั งแต่ 100 ล้านบาทขึ นไป และโครงการก่อสร้างของส านักงานใหญ่ 
(4) รวบรวมราคาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในส่วนงานเครื่องกลและไฟฟ้า เพ่ือจัดท าเป็นราคากลาง

วัสดุอุปกรณ์และแรงงานที่ใช้ในการประมาณราคางานก่อสร้างของ กปภ. ทั งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมถึงการ
จัดท าคู่มือในการจัดท าประมาณราคาเพ่ือการฝึกอบรม 

(5) ให้ค าปรึกษาและเป็นวิทยากรด้านสถาปัตยกรรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

(6) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

6 กองจัดเตรียมโครงการ 1-2 มีหน้าที่ตามค าบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังนี  

- งานสถาปัตยกรรม 1-2 
(1) รวบรวมข้อมูลเพื่อออกแบบด้านสถาปัตยกรรม 
(2) ส ารวจ ออกแบบ และวางผังทางสถาปัตยกรรม พร้อมจัดท าแบบและรายละเอียดประกอบ

แบบแปลน ด้านสถาปัตยกรรม ส าหรับโครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงินตั งแต่ 100 ล้านบาทขึ นไป และ
โครงการก่อสร้างของส านักงานใหญ่ 

(3) จัดท าเอกสารประกอบการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมของทุกโครงการและจัดท าคู่มือการ
ออกแบบด้านสถาปัตยกรรม 

(4) ให้ค าปรึกษาและเป็นวิทยากรด้านสถาปัตยกรรม ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

(5) ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแบบแปลน รายละเอียด เอกสารที่จะท าโดยบริษัทท่ีปรึกษา 
(6) ประสานกับกองมาตรฐานวิศวกรรมเพ่ือจัดท าแบบแปลนมาตรฐานอาคารผลิตน  าประปาและ

สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆของ กปภ. 
(7) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
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- งานบริหารโครงการ 1-2 
(1) จัดท าแผนปฏิบัติงานส าหรับการส ารวจ และการออกแบบโครงการก่อสร้างระบบประปาที่มี

วงเงินตั งแต่ 100 ล้านบาทขึ นไป แล้วโครงการก่อสร้างของส านักงานใหญ่ กปภ. 
(2) บริหารการจัดเตรียมโครงการ โดยติดตามการด าเนินงานของทุกส่วนงานให้สอดคล้องกับ

แผนปฏิบัติงาน 
(3) จัดเตรียม รวบรวมแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบแปลน เพ่ือจัดจ้าง รวมทั ง

รวบรวมเอกสารและแบบต้นฉบับส่งให้ศูนย์ข้อมูลวิศวกรรม 
(4) ส ารวจภาคสนามเพ่ือเก็บข้อมูลประกอบการออกแบบ 
(5) รวบรวมเอกสารประกอบการออกแบบจากทุกส่วนงานในโครงการ และจัดท าคู่มือการ

บริหารจัดเตรียมโครงการ 
(6) ให้ค าปรึกษาและเป็นวิทยากรด้านการบริหารจัดเตรียมโครงการ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(7) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

- งานออกแบบระบบท่อ 1-2 
(1) รวบรวมข้อมูลเพื่อการออกแบบระบบท่อส่ง-จ่ายน  า 
(2) ส ารวจ ออกแบบ จัดท าแบบแปลน และรายละเอียดประกอบแบบแปลนระบบท่อส่ง- จ่าย

น  า ส าหรับโครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงินตั งแต่ 100 ล้านบาทขึ นไป และโครงการก่อสร้างของส านักงาน
ใหญ่ กปภ. 

(3) จัดท าเอกสารประกอบการออกแบบระบบท่อส่ง-จ่ายน  าของทุกโครงการและจัดท าคู่มือการ
ออกแบบระบบท่อ 

(4) ให้ค าปรึกษาและเป็นวิทยากรด้านการออกแบบระบบท่อส่ง -จ่ายน  า รวมทั งการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับระบบท่อรวมทั งการแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบท่อส่ง -จ่ายน  า ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

(5) ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแบบแปลน รายละเอียดเอกสารที่จัดท าโดยบริษัทที่ปรึกษา 
(6) ประสานกับกองมาตรฐานวิศวกรรม เพ่ือจะท าแบบมาตรฐานวางท่อของ กปภ . รวมทั ง

ข้อก าหนดในการวางท่อ 
(7) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

7 กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ตามค าบรรยายลักษณะงาน (Functional 
Description) ดังนี  

- งานบริการข้อมูลสารสนเทศ 
(1) วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา บ ารุงรักษาโปรแกรมที่พัฒนาในระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ 

(Operation Information  System : OIS) ตามความต้องการของผู้บริหาร และหน่วยงานภายใน และระบบ 
Early warning ตามการบริหารความเสี่ยงของ กปภ. ประจ าปีงบประมาณ 

(2) จัดท า ปรับปรุง แก้ไข คู่มือการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ (Operation 
Information System) คู่มือการใช้งาน (User Manual) และคู่มือทางด้านเทคนิค (Technical Manual) ระบบ
สารสนเทศด้านปฏิบัติการ (Operation Information  System) และระบบ Early warning  
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(3) ติดตามและสอบทานข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ (Operation Information 
System) เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วน และทันกาล 

(4) ตรวจสอบ จัดท าข้อมูลและรายงานตามความต้องการของผู้ร้องขอจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 

(5) ประสานงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS-SOE 
(6) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ฝ่ายแผนงานโครงการ 

8 กองแผนงานโครงการหลัก มีหน้าที่ตามค าบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังนี  

- งานวิศวกรรมโครงการหลัก 
(1) ส ารวจและประเมินความเหมาะสมของพื นที่ เพื่อก าหนดขนาด หลักเกณฑ์ รายละเอียด และ

เทคนิคที่เหมาะสมในการจัดท า ควบคุม ก ากับ ดูแล การจ้างที่ปรึกษาตามโครงการปรับปรุงขยายระบบประปา
และโครงการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(2) ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือขอข้อมูลและเข้าส ารวจพื นที่
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

(3) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดท าโครงการลงทุนระบบประปาและโครงการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ในเชิงวิศวกรรม และ ประมาณการค่าใช้จ่ายเบื องต้น เพ่ือของบประมาณส าหรับโครงการปรับปรุงขยายระบบ
ประปาและโครงการอื่นที่เก่ียวข้อง 

(4) สนับสนุนการน าเสนอผลงาน การศึกษาความเป็นไปได้ และควบคุมคุณภาพของผลงานด้าน
วิศวกรรมแผนงานให้ได้มาตรฐาน  

(5) ทบทวนแผนงานโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาและโครงการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในส่วน
ของการวิเคราะห์ในเชิงวิศวกรรม 

(6) น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์โครงการไปขอสนับสนุนเงินทุนที่มีความเหมาะสมกับการลงทุน 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

(7) ให้ค าแนะน าเก่ียวกับโครงการลงทุนระบบประปาในเชิงวิศวกรรมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(8) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

- งานเศรษฐศาสตร์และการเงินโครงการหลัก 
(1) วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและความเจริญของพื นที่เป้าหมาย เพ่ือสรุปหารูปแบบความ

ต้องการใช้น  าของแต่ละพื นที่  
(2) ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือขอข้อมูลและเข้าส ารวจพื นที่

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(3) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดท าโครงการลงทุนระบบประปาในเชิงเศรษฐศาสตร์และ

การเงิน เพื่อหามูลค่าโครงการลงทุนก่อสร้างและผลตอบแทนของโครงการ 
(4) สนับสนุนการน าเสนอผลงาน การศึกษาความเป็นไปได้ และควบคุมคุณภาพของผลงานด้าน

เศรษฐศาสตร์และการเงินให้ได้มาตรฐาน  
(5) ทบทวนแผนงานโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาและโครงการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในส่วน

ของการวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์และการเงิน  
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(6) น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์โครงการไปขอสนับสนุนเงินทุนที่มีความเหมาะสมกับการลงทุน 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(7) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโครงการลงทุนระบบประปาในเชิงเศรษฐศาสตร์และการเงินแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(8) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

9 กองแผนงานโครงการ (1-2) มีหน้าที่ตามค าบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังนี  

- งานวิศวกรรมโครงการ (1-2) 
(1) ประเมิน วิเคราะห์และวางแผนความเหมาะสมพื นที่ เพ่ือก าหนดขนาด ข้อก าหนด 

รายละเอียดและเทคนิคที่เหมาะสมใน  การจัดท าโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาและโครงการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้สามารถน าไปค านวณความเป็นไปได้ใน  การลงทุน  

(2) ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือขอข้อมูลและเข้าส ารวจพื นที่  
(3) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดท าโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาและโครงการอ่ืนที่

เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย  
(4) ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการเบื องต้นเพ่ือของบประมาณส าหรับโครงการปรับปรุงขยาย

ระบบประปาและโครงการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย  
(5) สนับสนุนการน าเสนอผลงานการศึกษาความเป็นไปได้ และควบคุมคุณภาพของผลงานด้าน

วิศวกรรมโครงการให้ได้มาตรฐาน  
(6) ทบทวนแผนงานโครงการปรับปรุงขยายและโครงการอ่ืนที่เกี่ยวข้องในเชิงวิศวกรรม 
(7) น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์โครงการไปขอสนับสนุนเงินทุนที่มีความเหมาะสมกับการลงทุน 

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
(8) ให้ค าแนะน าเก่ียวกับโครงการลงทุนระบบประปาในเชิงวิศวกรรมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
(9) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

- งานเศรษฐศาสตร์และการเงินโครงการ(1-2) 
(1) วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและความเจริญของพื นที่เป้าหมาย เพ่ือสรุปหารูปแบบความ

ต้องการใช้น  าของแต่ละพื นที่  
(2) ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือขอข้อมูลและเข้าส ารวจพื นที่

ร่วมกับงานวิศวกรรมโครงการ 1-2 
(3) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดท าโครงการลงทุนระบบประปาในเชิงเศรษฐศาสตร์และ

การเงินเพ่ือหามูลค่าโครงการลงทุนก่อสร้างและผลตอบแทนของโครงการร่วมกับงานวิศวกรรมโครงการ 1-2  
(4) สนับสนุนการน าเสนอผลงาน การศึกษาความเป็นไปได้ และควบคุมคุณภาพของผลงานด้าน

เศรษฐศาสตร์และการเงินโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ได้มาตรฐาน  
(5) ทบทวนแผนงานโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาและโครงการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในส่วน

ของการวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์และการเงิน 
(6) น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์โครงการไปขอสนับสนุนเงินทุนที่มีความเหมาะสมกับการลงทุน 

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(7) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโครงการลงทุนระบบประปาในเชิงเศรษฐศาสตร์และการเงินแก่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(8) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
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10 กองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการ มีหน้าที่ตามค าบรรยายลักษณะงาน 
(Functional Description) ดังนี  

- งานจัดเตรียมความพร้อมที่ดินและแหล่งน  า (1-2) 
(1) รวบรวมข้อมูลแผนงานโครงการ และวางแผนการจัดเตรียมที่ดินและแหล่งน  า ให้สอดคล้อง

กับแผนงานฯ  
(2) วิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของที่ดินในการจัดท าโครงการตามระบุใน

แผนงานฯ ร่วมกับหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง ทั งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
(3) จัดท าประมาณการงบประมาณ และเสนอขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื อท่ีดิน  
(4) ตรวจสอบความเป็นไปได้ของแหล่งน  า ซึ่งผ่านการวิเคราะห์ศักยภาพและความเหมาะสมด้าน

แหล่งน  าแล้ว จากหน่วยงานภายใน กปภ. ที่เก่ียวข้อง  
(5) ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือวางแผนจัดเตรียมที่ดินและแหล่งน  า 

ด าเนินการขอใช้ที่ดินและแหล่งน  า ตลอดจนร่วมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีที่เกี่ยวข้องกับ
การขอใช้ที่ดินและแหล่งน  า ต่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา โครงการปรับปรุงหลังรับโอนกิจการ
ประปา และ โครงการอื่นที่เก่ียวข้อง 

(6) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

- งานจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการแก้ปัญหาการเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับ

แผนการด าเนินโครงการต่างๆ ขององค์กร 
(2) ประสานงานหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กรเพ่ือขอข้อมูล และเข้าส ารวจพื นที่ ในการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการลงทุนระบบประปา หรือโครงการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(3) ติดตามและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานภายในองค์กร เพ่ือให้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ

โครงการลงทุนระบบประปา หรือโครงการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
(4) สนับสนุนการน าเสนอผลงาน การศึกษาความเป็นไปได้ และควบคุมคุณภาพของผลงานด้าน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน 
(5) ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือเผยแพร่และร่วมรับฟังความคิดเห็น

ต่อโครงการ      ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประสานงานกับ
หน่วยงานเจ้าของพื นที่เพ่ือแจ้งรายละเอียดของโครงการและเหตุผลความจ าเป็นให้ทราบ และพิจารณาในเบื องต้น  

(6) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร 

11 กองแผนและกลยุทธ์ มีหน้าที่ตามค าบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังนี  

- งานแผนกลยุทธ์ 
(1) จัดท าแผนแม่บทโครงการลงทุนของ กปภ. กรอบแผนการลงทุน และสนับสนุนการจัดท า

แผนยุทธศาสตร์ ของ กปภ. ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และ
กระทรวงที่เก่ียวข้อง  

(2) วางกรอบแผนยุทธศาสตร์ส าหรับสายงานต่างๆ เพ่ือการจัดท าแผนปฏิบัติการ  โครงการ
ลงทุน และงบประมาณประจ าปีของ กปภ. พร้อมก าหนดเป้าหมายและตัวชี วัดระดับองค์กร กระจายสู่หน่วยงาน
ต่างๆ   
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(3)จัดท ากรอบแผนโครงการลงทุน และจัดล าดับการลงทุน เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใช้
เป็นแนวทางในการจัดท าแผนการลงทุน  

(4) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก ในการก าหนดหลักเกณฑ์การวิเคราะห์
และคัดเลือกโครงการลงทุนที่เหมาะสม 

(5) สนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน  
(6) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

1.3.2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต (1-10) 

1 กองแผนและวิชาการ มีหน้าที่ตามค าบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังนี  

- งานแผนงาน 
(1) วางแผน วิเคราะห์โครงการ โดยอาศัยข้อมูลจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขา และหน่วยงาน

อ่ืน หรือข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงในพื นที่มาวิเคราะห์เพื่อจัดล าดับความส าคัญของแผน 
(2) จัดท าแผน โครงการงบลงทุนของการประปาส่วนภูมิภาคเขต เพ่ือเสนอของบประมาณ

ประจ าปีก่อนสิ นปีงบประมาณ 
(3) ส ารวจ ออกแบบ จัดท างบประมาณโครงการวางแผนขยายเขตจ าหน่ายน  าหรือระบบประปา

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโครงการก่อสร้างแห่งใหม ่
(4) ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือจัดเตรียมที่ดินส าหรับโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาและโครงการต่างๆขององค์กร 
(5) ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือร่วมประชาคมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนต่อโครงการก่อสร้างระบบประปาโครงการรับโอนกิจการประปาและโครงการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(6) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

- งานแหล่งน  า 
(1) ส ารวจรายงานข้อมูล และพัฒนาแหล่งน  าให้สอดคล้องกับแผนหลัก ของส านักงานใหญ่ 

กปภ. รายงานผลเกี่ยวกับปัญหาน  าบาดาลแหล่งน  ามีมลพิษสถานการณ์น  า ปริมาณน  าดิบสถานการณ์ภัยแล้งและ
เสนอแผนแก้ปัญหาแหล่งน  า 

(2) ประสานงานเกี่ยวกับแหล่งน  ากับหน่วยงานภายในและภายนอก กปภ. 
(3) ส ารวจ ออกแบบ ประมาณราคา การควบคุมการก่อสร้าง งานพัฒนาแหล่งน  าของการ

ประปาส่วนภูมิภาคเขต 
(4) ประมาณการสูบน  าจากแหล่งน  าดิบและน  าจ่ายสู่ระบบจ าหน่ายให้พอเพียงต่อความต้องการ

ในแต่ละช่วงเวลา 
(5) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

- งานโครงการก่อสร้าง (1-3) 
(1) ส ารวจ ออกแบบ ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงินต่ ากว่า 100 ล้าน

บาท โครงการเร่งรัดขยายเขตจ าหน่ายน  า โครงการส ารวจติดตั งประปาผู้ใช้น  ารายใหญ่ โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ระบบประปาอาคาร โครงการปรับปรุงเส้นท่อ และโครงการงบลงทุนอ่ืนๆของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 

(2) ด าเนินการควบคุมงานก่อสร้าง ในโครงการก่อสร้างที่มีวงเงินต่ ากว่า 40 ล้านบาท 
(3) ติดตามตรวจสอบการด าเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาให้ได้ตามมาตรฐานตามเงื่อนไข

สัญญาจ้าง  
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(4) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตใช้พื นที่เพ่ือด าเนินการก่อสร้างระบบ
ประปาเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างราบรื่น 

(5) จดัตรียมเอกสารประกอบการจัดจ้างผู้ด าเนินงานโครงการก่อสร้างระบบประปาให้ความเห็น
ในการด าเนินการจัดซื อจัดจ้างของโครงการก่อนส่งเรื่องให้กองบริหารทั่วไปด าเนินการจัดซื อจัดจ้างและด าเนินการ
ในเรื่องการควบคุมงาน การตรวจรับ และการส่งมอบทรัพย์สิน 

(6) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน  า  มีหน้าที่ตามค าบรรยายลักษณะงาน (Functional 
Description) ดังนี  

- งานควบคุมคุณภาพน  า 1 
(1) ทดสอบคุณภาพน  าดิบ น  าประปาในด้านกายภาพเคม ีจุลชีววิทยา ดัชนีมลภาวะและสารเป็น

พิษ (โลหะหนัก) ประเมินคุณภาพน  าเพ่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานและใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมคุณภาพน  าให้
เป็นไปตามมาตรฐานแก่หน่วยงานภายใน 

(2) ทดสอบคุณภาพน  า/สารเคมี /สารกรอง และท่อน  าแก่หน่วยงานภายใน 
(3) ให้บริการทดสอบคุณภาพน  า/ สารเคมี/สารกรองและท่อน  าแก่หน่วยงานภายนอก 
(4) ก ากับดูแลการปฏิบัติงานในการผลิตน  าประปาให้ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดใน Standard 

operating procedure (SOP) ตามหลักการ Water Safety Plan 
(5) ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตาม

มาตรฐานที่ก าหนดเช่น การสอบเทียบและการทวนสอบ เป็นต้น 
(6) เฝ้าระวัง/ทดสอบ/ ประเมินคุณภาพแหล่งน  า รวมทั งให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาคุณภาพ

น  า 
(7) จัดท ารายงานคุณภาพน  า/สารเคมี/สารกรองและท่อน  า รวมทั งรวบรวมประมวลผลเป็นราย

เดือนรายไตรมาสและรายปี 
(8) ตรวจติดตามกลั่นกรองข้อมูลคุณภาพน  าในระบบสารสนเทศ 
(9) รวบรวม ตรวจสอบ และจัดท าแผนการใช้สารเคมีในระบบประปา 
(10) ท าระบบบริหารจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 

17025 
(11) ปฏิบัติตามภารกิจอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

- งานควบคุมคุณภาพน  า 2-3 
(1) ทดสอบคุณภาพน  าดิบน  าประปาในด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา และดัชนีมลภาวะ 

ประเมินคุณภาพน  าเพ่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานและใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมคุณภาพน  าให้เป็นไปตาม
มาตรฐานแก่หน่วยงานภายใน 

(2) ทดสอบคุณภาพสารเคมี แก่หน่วยงานภายใน 
(3) ให้บริการทดสอบคุณภาพน  า สารเคมีสารกรองและท่อน  าแก่หน่วยงานภายนอก 
(4) ก ากับดูแลการปฏิบัติงานในการผลิตน  าประปาให้ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดใน Standard 

operating procedure (SOP) ตามหลักการ Water Safety Plan 
(5) ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตาม

มาตรฐานที่ก าหนดเช่น การสอบเทียบและการทวนสอบ เป็นต้น  
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(6) เฝ้าระวัง/ทดสอบ/ ประเมินคุณภาพแหล่งน  า รวมทั งให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาคุณภาพ
น  า 

(7) จัดท ารายงานคุณภาพน  าสารเคมี รวมทั งรวบรวมประมวลผลเป็นรายเดือน รายไตรมาส 
และรายปี 

(8) ตรวจติดตามกลั่นกรองข้อมูลคุณภาพน  า ในระบบสารสนเทศ 
(9) รวบรวม ตรวจสอบ และจัดท าแผนการใช้สารเคมีในระบบประปา 
(10) ท าระบบบริหารจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 

17025 
(11) ปฏิบัติตามภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

- งานบ ารุงรักษา 
(1) จัดท าแผนงาน ด าเนินการบ ารุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องจ่ายสารเคมี และอุปกรณ์

อ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา 
(2) สนับสนุนในการจัดหา การซ่อม การบ ารุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องจ่ายสารเคมี และ

อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตน  าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพร้อมให้การสนับสนุนเชิง
เทคนิค 

(3) รวบรวมข้อมูลรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในด้านการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลของระบบผลิต 
การใช้พลังงาน 

(4)  จัดท าแผนด าเนินการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและไฟฟ้า เครื่องจ่ายสารเคมี และอุปกรณ์
อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

(5) สนับสนุนการซ่อมเครื่องมือจักรกลและไฟฟ้า เครื่องจ่ายสารเคมี และอุปกรณ์อ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 

(6) ทดสอบประสิทธิภาพ การใช้งาน ช ารุด บกพร่องของเครื่องจักรกลที่ใช้ในระบบผลิต 
(7) เสนองบประมาณในการออกแบบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและ

ไฟฟ้าที่เก่ียวข้อง 
(8) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

- งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต 
(1) วางแผนพัฒนา และควบคุมดูแลเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต 
(2) ดูแลอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้และปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง 
(3) ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขามีการน าระบบควบคุมการผลิตน  ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
(4) ตั งงบประมาณในการบ ารุงรักษาระบบควบคุมการผลิตระยะไกลให้ยังคงท างานได้ดีพร้อม

รายงานผลความก้าวหน้าต่อส านักงานใหญ่ กปภ. 
(5) ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้งานและบ ารุงรักษาเทคโนโลยีในการควบคุมการผลิตแก่

พนักงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(6) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ตามค าบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังนี  

- งานประมวลข้อมูล 
(1) รวบรวม ตรวจสอบและประมวลข้อมูลสถิติต่าง ๆ ผ่านระบบ On-Line  
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(2) รายงานข้อมูลของการประปาส่วนภูมิภาคเขตและการประปาส่วนภูมิภาคสาขา เพ่ือน าเสนอ
ต่อผู้บริหาร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั งภายในและภายนอก 

(3) น าเสนอข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ เพ่ือให้บุคคลและหน่วยงานภายนอก
รับทราบ 

(4) ติดตามการน าเข้าข้อมูลทางด้าน EIS 
(5) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

- งานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
(1) ออกแบบ พัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวเนื่องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน

อยู่ ทั งนี  ให้ส่งคู่มือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบ พัฒนา ให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบและเก็บ
รักษา 

(2) ให้ค าปรึกษา แนะน าในการดูแลแก้ไขปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่การประปาส่วน
ภูมิภาคเขตและการประปาส่วนภูมิภาคสาขา 

(3) จัดท าแผนการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
(4) บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และขอจัดสรรงบประมาณทางด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่การประปา

ส่วนภูมิภาคเขตและ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา  
(5) รับผิดชอบ ควบคุมระบบเครือข่าย พัฒนาระบบเครือข่าย ประสานงานกับส านักเทคโนโลยี

สารสนเทศในการดูแลแก้ไขระบบเครือข่ายระยะใกล้และระยะไกล 
(6) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

1.3.3 การประปาส่วนภูมิภาคสาขา  

1 งานผลิต (ชั นพิเศษ, ชั น 1 และชั น 2) มีหน้าที่ตามค าบรรยายลักษณะงาน (Functional 
Description) ดังนี  

(1) วางแผน วิเคราะห์ปริมาณน  าดิบ และอัตราความต้องการใช้น  าของผู้ใช้น  าในพื นท่ีรับผิดชอบ 
(2) ผลิตและควบคุมการส่งจ่ายน  าประปา โดยประสานงานร่วมกับงานบริการและควบคุมน  า

สูญเสีย 
(3) วิเคราะห์ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน  าดิบและน  าประปา 
(4) ควบคุมคุณภาพและปริมาณน  าที่ซื อจากบริษัทเอกชน ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญา 

(การประปาส่วนภูมิภาคสาขาที่มีเอกชนร่วมลงทุนหรือมีการจ้างระบบผลิต) 
(5) ควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตน  า และการใช้สารเคมี 
(6) ดูแลบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้า ของทุกจุดปฏิบัติงานผลิต ให้มีความ

พร้อมในการปฏิบัติงานตลอดเวลา 
(7) จัดท าข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิต เช่น รายงาน M5 รายงานผู้ใช้น  าบาดาล 

รายงานปริมาณความต้องการสารเคมี รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น 
(8) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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2 งานผลิตและจ าหน่าย (ชั น 3 -4)  มีหน้าที่ตามค าบรรยายลักษณะงาน  (Functional 
Description) ดังนี  

(1) วางแผน วิเคราะห์ปริมาณน  าดิบ และอัตราความต้องการใช้น  าของผู้ใช้น  าในพื นท่ีรับผิดชอบ 
(2) ผลิตและควบคุมการส่งจ่ายน  าประปา โดยประสานงานร่วมกับงานบริการและควบคุมน  า

สูญเสีย 
(3) วิเคราะห์ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน  าดิบและน  าประปา 
(4) ควบคุมคุณภาพและปริมาณน  าที่ซื อจากบริษัทเอกชน ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญา 

(การประปาส่วนภูมิภาคสาขาที่มีเอกชนร่วมลงทุนหรือมีการจ้างระบบผลิต) 
(5) ควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตน  า และการใช้สารเคมี 
(6) ดูแลบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้า ของทุกจุดปฏิบัติงานผลิต ให้มีความ

พร้อมในการปฏิบัติงานตลอดเวลา 
(7) จัดท าข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิต เช่น รายงาน M5 รายงานผู้ใช้น  าบาดาล 

รายงานปริมาณความต้องการสารเคมี รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น) 
(8) ส ารวจ ประมาณราคาและติดตั งประปาให้กับผู้ใช้น  า 
(9) ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ในการซ่อมหรือเปลี่ยนท่อ (กรมทางหลวง อบจ. อบต.) 
(10) ซ่อม เปลี่ยนท่อ อุปกรณ์ และมาตรวัดน  า รวมทั งการตัดมาตร ประสานมาตร และ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของมาตร 
(11) ตรวจสอบ ติดตามหาต าแหน่งจุดรั่วไหล ท่อแตก ท่อรั่ว เพื่อลดน  าสูญเสีย 
(12) จัดท าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา (GIS) 

ให้เป็นปัจจุบัน 
(13) ควบคุมน  าสูญเสียให้เป็นไปตามแผน 
(14) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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1.4 ขอบเขตกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
 กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ  แบ่งออกเป็น 2 กระบวนการย่อย ได้แก่ กระบวนการ

ย่อยการจัดหาแหล่งน  าดิบ (แหล่งน  าใหม่) และกระบวนการย่อยการบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ (แหล่งน  าที่ใช้อยู่) 
โดยจะครอบคลุมเนื อหาตั งแต่การเกิดปัญหาขาดแคลนน  า การส ารวจจัดหาแหล่งน  าดิบแห่งใหม่ เพ่ือท าให้
สามารถน าน  าจากแหล่งน  าดิบแห่งใหม่ มาใช้ในการผลิตน  าประปาให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมทั งการบริหาร
จัดการแหล่งน  าดิบที่มีเดิมอยู่ให้เพียงพอและยั่งยืนต่อการผลิตน  าประปาในปัจจุบันและอนาคต รายละเอียดของ
แต่ละกระบวนการท างานย่อย ดังตารางที่ 1-1 

ตารางที่ 1-1  รายละเอียดของงานในแต่ละกระบวนการท างานย่อย 
ชื่อกระบวนการท างาน

ย่อย 
รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. กระบวนการจัดหา
แหล่งน  าดิบ 
(แหล่งน  าใหม่) 

- เสนอปัญหาการขาดแคลนน  า  
- พิจารณาจัดท าแผนงานแก้ไขปัญหาการขาดแคลน

น  า /การขอใช้แหล่งน  าส ารอง พร้อมส ารวจ
ออกแบบประมาณราคาโครงการพัฒนาแหล่งน  า 

- พิจารณาจัดล าดับตามหลักเกณฑ์ 
- เสนอผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (ผวก.) เสนอ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  ก ป ภ .  เ ส น อ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ (สศช . )  ส านั กงบประมาณ (สงป. ) 
กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงมหาดไทย (มท.)
และคณะรัฐมนตรี  (ครม.) พิจารณาเห็นชอบ
โครงการลงทุนตามล าดับ 

- ทบทวนและปรับปรุงแบบก่อสร้างโครงการพัฒนา
แหล่งน  าท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ 

- กปภ.สาขา 
- กผว.1-10/กพน./กผค./กผค.1-2/

กจผ. 
 

- กพน./กผว.1-10/กผค./กผค.1-2/
กจผ. 

- ฝผค./กผค./กผค.1-2/กผก. 
 
 
 
 
 

- กผว.1-10/กบร.1-10/กพน./ฝวศ./
กจห. 

2. กระบวนการบริหาร
จัดการแหล่งน  าดิบ 
(แหล่งน  าท่ีใช้อยู)่ 

- บันทึกข้อมูลแหล่งน  าดิบลงในระบบ OIS และ 
ดูแลแหล่งน  า 

- ติดตามและตรวจสอบสถานการณ์น  าดิบ 
 
- ประเมินความเสี่ยงขาดแคลนน  าดิบ 

 
- ด าเนินงานตามแผน BCM 
- ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน BCM 
 
- รายงานสถานการณ์และสรุปผล 

- กปภ.สาขา เป็นผู้บันทึก 
กผว.1-10/กทส.1-10/กพน./กศผ. 
เป็นผู้ดูแลระบบ OIS 

- กปภ.สาขา/กรค.1-10/กผว.1-10/
กทส.1-10/กพน./กคน. 

- กปภ.สาขา/กรค.1-10/กผว.1-10/
กพน./กคน. 

- กปภ.สาขา/กรค.1-10/กผว.1-10 
- กปภ.สาขา/กรค.1-10/กผว.1-10/

กพน./กคน. 
- กพน./กคน. 
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1.5 ค าย่อ / ค าจ ากัดความ 

ค าย่อ 
 

  
กปภ. 
กปภ.ข. 

= 
= 

การประปาส่วนภูมิภาค 
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 

กปภ.สาขา = การประปาส่วนภูมิภาคสาขา 
ฝทน. 
ฝวศ. 

= 
= 

ฝ่ายทรัพยากรน  า 
ฝ่ายวิศวกรรม 

กคน. = กองควบคุมคุณภาพน  า 
กพน. = กองพัฒนาแหล่งน  า 
กผค. 
กผค.1-2 
กจผ. 
กผก. 
กศผ. 
กผว.1-10 
กรค.1-10 
กทส.1-10 
กจห. 
EVM 
OIS 
BCM 
ERP 
BCP 
JMC 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

กองแผนงานโครงการหลัก 
กองแผนงานโครงการ 1-2 
กองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการ 
กองแผนและกลยุทธ์ 
กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1-10 
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน  า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1-10 
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1-10 
กองจัดหา 
Economic Value Management 
Operation Information System 
Business Continuity Management 
Emergency Response Plan 
Business Continuity Plan 
Joint Management Committee 
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1.6 ข้อก าหนดของกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 

ในกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบมีความต้องการ/ความคาดหวัง ข้อก าหนดกระบวนการ
ท างาน และตัววัดกระบวนการท างาน ดังแสดงในตารางที่ 1-2 

ตารางที่ 1-2 ความต้องการของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อก าหนดกระบวนการท างาน และตัววัดกระบวนการ
ท างาน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ข้อก าหนด 
กระบวนการท างาน 

ตัววัดกระบวนการท างาน กลุ่ม มีหรือ 
ไม่มี 

1.หน่วยงานก ากับ
ดูแล เช่น รัฐบาล  
ก.มหาดไทย 

 ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ  ร ะ ยะ  20  ปี  ไ ด้ แ ก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนการปฏิรูปประเทศ ได้แก่ ด้านที่  6 
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (19) 
ประเด็น การบริหารจัดการน  าทั งระบบ 
(พ .ศ .  2 561 -2580 )  ไ ด้ แก่  ด้ า นกา ร
พัฒนาการจัดการน  าเชิงลุ่มน  าทั งระบบ ด้าน
การเพิ่มผลิตภาพของน  าทั งระบบ ในการใช้
น  าอย่ า งประหยัด  รู้ คุณค่ า  และสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มการใช้น  าให้ทัดเทียมกับระดับ
สากล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
ฉบับท่ี 12 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.
2560-2564 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต 
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 
พ.ศ.2558-2569 ได้แก่  ยุทธศาสตร์ที่  1 
การจัดการน  าอุปโภคบริโภค 
แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ส า ข า 
สาธารณูปการ  ได้แก่  ยุทธศาสตร์ที่  1 
ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน เพื่อ
เ ป็ น พ ลั ง ขั บ เ ค ลื่ อ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ 
ยุทธศาสร์ที่ 2 บริหารแผนการลงทุนให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 

มีแหล่งน  าดิบที่มีคุณภาพ
และปริมาณที่ เพี ยงพอ
ส าหรับการผลิตน  าประปา
ตลอดป ี

กปภ.สาขาท่ีประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน  าดิบจากภัยแล้ง
หรือประสบปัญหาคุณภาพน  า 
แบ่งเป็น 
- จ านวนสาขาท่ีหยุดผลิตน  าไม่
เกิน 1 สาขา 
ค่าเกณฑ์วัด : สาขา 

1 2 3 4 5 
>5 4 3 2 <1 

 
- จ านวนสาขาที่จ่ายน  าเป็น
ช่วงเวลาไม่เกิน 10 สาขา  
ค่าเกณฑ์วัด : สาขา 

1 2 3 4 5 
>14 13 12 11 <10 

 
 

  



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 27 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการท างานกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบปี 2563      การประปาสว่นภมูิภาค 

ตารางที่ 1-2 ความต้องการของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อก าหนดกระบวนการท างาน และตัววัดกระบวนการ
ท างาน (ต่อ) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ข้อก าหนด 
กระบวนการท างาน 

ตัววัดกระบวนการท างาน กลุ่ม มีหรือ 
ไม่มี 

2 . ห น่ ว ย ง า น
ภ า ย น อ ก ที่
เกี่ยวข้องกับ กฎ 
ระเบียบ กฎหมาย
ที่ใช้บังคับในการ
ด า เนินงานตาม
ก ร ะ บ ว น ก า ร
ท างาน 

 - พรบ.ทรัพยากรน  า พ.ศ. 2561 
- พรบ.น  าบาดาล พ.ศ. 2520 
- พรบ.น  าบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
- พรบ.น  าบาดาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 
- พรบ.น  าบาดาล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2546 
- มาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8  พ.ศ.2537 ลว.24 
ก.พ.2537 (ภาคผนวก ฑ) 
- พรบ.ชลประทานหลวง พ.ศ.2485 
- พรบ.กรมเจ้าท่าที่เกี่ยวข้อง 

  

3.ลูกค้า  มีปริมาณน  าดิบที่เพียงพอ และคุณภาพน  า
ดิบผ่านเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน  าผิวดิน 

  

4.ผู้ส่งมอบ  แผนความต้องการใช้น  าทั งในระยะสั นและ
ระยะยาว 

  

5.คู่ความร่วมมือ  สนับสนุนให้ กปภ. มีแหล่งน  าที่มีคุณภาพ
และปริมาณที่เพียงพอ 

  

6.คู่ค้า - -   
7.บุคลากร - -   
8.ชุมชนท้องถิ่น  ไม่แย่งน  าที่ใช้ท าเกษตรและสนับสนุน/

ร่วมกันพัฒนาแหล่งน  าดิบท่ียั่งยืน 
  

9.สมาคมวิชาชีพ - -   
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บทที่ 2 

กระบวนการท างาน 
 

2.1 กระบวนการท างานย่อยที่ 1 การจัดหาแหล่งน  าดิบ (แหล่งน  าใหม่) 
2.1.1 ขอบเขตกระบวนการท างานย่อยที่ 1 การจัดหาแหล่งน  าดิบ (แหล่งน  าใหม่) 

เป็นกระบวนการเพ่ือจัดหาปริมาณน  าดิบให้เพียงพอต่อความต้องการทั งในปัจจุบัน และในอนาคต  
โดย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนอปัญหาการขาดแคลนน  าและความต้องการใช้น  าทั งในปัจจุบันและอนาคต 
การประปาส่วนภูมิภาคเขตวิเคราะห์และประเมินข้อมูลด้านแหล่งน  าเพ่ือจัดท าแผนงานโครงการ พัฒนาแหล่งน  า
ส ารวจออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งน  า การขอใช้แหล่งน  าส ารอง และรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน  า 
ส่งมาที่ฝ่ายทรัพยากรน  า เพ่ือพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการและส่งให้ฝ่ายแผนงานโครงการเสนอผู้ว่า
การการประปาส่วนภูมิภาค (ผวก.) เสนอคณะกรรมการ กปภ. เสนอส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ส านักงบประมาณ (สงป.) กระทรวงการคลัง(กค.) กระทรวงมหาดไทย(มท.) และ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบโครงการลงทุนตามล าดับ เมื่อได้รับความเห็นชอบ จึงจะสามารถ
ด าเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน  าต่อไป ขั นตอนการจัดหาแหล่งน  าดิบจะสิ นสุดเมื่อมีการส่งมอบ
ทรัพย์สินที่ได้จากโครงการก่อสร้างเพ่ือให้สามารถน าน  าเข้าสู่ระบบผลิตได้ 

แผนผังแสดงขั นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ของการปฏิบัติงานการจัดหาแหล่งน  าดิบ (แหล่งน  า
ใหม)่ ดูตัวอย่างตารางที่ 2-1 
 

2.1.2 ขั นตอนการปฏิบัติงาน 
ขั นตอนการปฏิบัติงาน ให้ด าเนินการโดย  
การจัดหาแหล่งน  าดิบสามารถด าเนินการโครงการได้โดยการจัดท าโครงการปรับปรุงขยายระบบ

ประปา และการจัดท าโครงการพัฒนาแหล่งน  า ซึ่งในส่วนนี จะกล่าวถึงเฉพาะในส่วนแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน  า 
เนื่องจากแผนงานโครงการปรับปรุงขยายระบบประปา มีกระบวนการในการด าเนินการอีกส่วนหนึ่ง สามารถดู
รายละเอียดได้ท่ี คู่มือคณะท างานย่อยที่ 7 กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 

1. กปภ.สาขา เสนอปัญหาการขาดแคลนน  า 
กปภ.สาขาจะต้องส ารวจสภาพปัญหาในพื นที่ รวบรวมข้อมูลด้านปริมาณน  าและด้านคุณภาพน  าดิบ 

ว่ามีปัญหาอย่างไร มีปริมาณความต้องการใช้น  าดิบเท่าไหร่ เพียงพอต่อความต้องการใช้น  าดิบทั งปัจจุบันและ
อนาคตหรือไม่ หาแหล่งน  าดิบส ารองที่มีศักยภาพทั งด้านปริมาณน  าและคุณภาพน  าเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา 

ซึ่งการหาปริมาณน  าดิบแหล่งใหม่มีปริมาณเพียงพอหรือไม่อาจเริ่มจากวิธีการง่ายที่สุด คือ การดูสถิติ
ข้อมูลน  าท่าของล าน  านั นๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดูปริมาณน  ากักเก็บที่มีการบันทึกสถิติไว้ว่ามีปริมาณน  า
ตลอดทั งปีหรือไม่รวบรวมข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเสนอให้ กปภ.ข.    
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2. กปภ.เขต และ ฝทน. พิจารณาจัดท าแผนพัฒนาแหล่งน  า 
ออกส ารวจพื นที่โครงการ วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน  าท่า พิจารณาความพร้อมของแหล่งน  าทั งด้าน

ปริมาณและคุณภาพ ความพร้อมด้านที่ดิน การขออนุญาตเข้าพื นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การขอใช้น  าของ 
ภาคส่วนต่างๆ ในแหล่งน  านั นทั งแหล่งน  าใหม่และแหล่งน  าส ารอง ระยะทางจากแหล่งน  าถึงพื นที่เป้าหมาย พื นที่
ส าหรับรองรับสถานีสูบน  าดิบ/ผลิตน  าติดต่อประสานงานเบื องต้นกับหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในที่
เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าแผนงานและออกแบบประมาณราคาโครงการพัฒนาแหล่งน  าให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาการ
ขาดแคลนน  าในพื นที่ กปภ.สาขา นั นๆให้เสนอรายละเอียดแผนงานพร้อมแบบแปลนประมาณราคามายัง ฝทน. 

โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน  าท่า นอกจากจะดูสถิติข้อมูลแล้ว อาจจะต้องมีการประเมิน
ปริมาณน  าท่าโดยใช้สูตรค านวณ หรืออาจใช้โปรแกรมเฉพาะทางในการค านวณ เช่น การใช้โปรแกรม Mike, Hecs 
ในการประมวลผล ข้อมูลเพ่ือหาปริมาณน  าท่า ซึ่งในที่นี  จะขอกล่าวถึงการประเมินโดยวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก 
ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการหาศักยภาพแหล่งน  าได้ เช่นการใช้สูตรส าเร็จรูปการหาความสัมพันธ์
ระหว่างน  าฝน–น  าท่าหรือการวิเคราะห์ความถี่เป็นต้นทั งนี ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมจากข้อจ ากัด–โอกาส 

แต่โดยมากจะใช้สูตรของ Rational Formula ในการค านวณ ดังสมการต่อไปนี  
   Q = 0.278 CIA  
เมื่อ Q = ปริมาณน  าท่า(ลูกบาศก์เมตร/วินาที) 
 C = สัมประสิทธิ์การไหลน  าท่า (ส าหรับพื นที่การเกษตรเท่ากับ 0.20-0.30 ) 
 I = ความเข้มฝนในช่วงเวลา และรอบปีการเกิดซ  าที่ออกแบบ (มิลลิเมตร/ชั่วโมง) 
 A = พื นที่ลุ่มน  า (ตารางกิโลเมตร) 

การใช้สูตรนี ให้พึงระวังว่ามีข้อจ ากัดคือการที่ฝนตกไม่ครอบคลุมเต็มพื นที่และฝนตกไม่พร้อมกันหยุด
พร้อมกันครอบคลุมพื นที่รับน  าทั งหมดและใช้กับพื นที่รับน  าไม่เกิน 25 ตร.กม. และค่าสัมประสิทธิ์น  าท่าจะผันแปร
ไปตามลักษณะทางกายภาพของลุ่มน  าความชื นในดินฤดูกาลเป็นต้น 

3. ฝทน.พิจารณาจัดล าดับตามหลักเกณฑ์ 
ฝทน. รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน  าจาก กปภ.เขตต่างๆ จัดล าดับความส าคัญตามเกณฑ์ 

จากนั นเสนอสายงานเพื่อเห็นชอบ และเสนอ ฝผค. เพ่ือเสนอของบประมาณต่อไป 
4. เสนอของบประมาณ  
ฝผค. รวบรวมกับโครงการพัฒนาอ่ืนๆ ร่วมมือกับหน่วยงานภายในพิจารณาคัดเลือกโครงการลงทุนที่

เหมาะสมเสนอของบประมาณ โดยเสนอให้แก่ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (ผวก.) เสนอคณะกรรมการ กปภ.
(บอร์ด) เสนอส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ส านักงบประมาณ (สงป.) 
กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบโครงการลงทุน
ตามล าดับ เมื่อได้รับความเห็นชอบ จึงจะสามารถด าเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน  าได้ต่อไป  
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5. ทบทวนและปรับปรุงแบบก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน  า 
เมื่อแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน  าได้รับความเห็นชอบ จัดสรรงบประมาณแล้ว ล าดับต่อมาเป็นการ

ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน  า ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียดก่อนจะท าการก่อสร้างอีก
ครั ง 
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ตารางที่ 2-1 แผนผังแสดงขั นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ของการปฏิบัติงานการจัดหาแหล่งน  าดิบ     
(แหล่งน  าใหม)่ 

ตัวชี วัดในกระบวนงาน (In process) :  1. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในแผนก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุง
แหล่งน  า เพื่อเพ่ิมความจุสระ 

 2. จ านวนแผนงานที่เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในแผนก่อสร้างพัฒนา
และปรับปรุงแหล่งน  า 

 3. ปริมาณน  าส ารองที่ขอใช้เพิ่มขึ นจากปริมาณน  าดิบปกต ิ
 4. ร้อยละการตรวจวัดคุณภาพน  าดิบในพื นที่เป้าหมาย 
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ตารางที่ 2-1 แผนผังแสดงขั นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ของการปฏิบัติงานการจัดหาแหล่งน  าดิบ     
(แหล่งน  าใหม่) (ต่อ) 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

ทั งปี 
 

ส ารวจสภาพปัญหาในพื นที่  รวบรวม
ข้อมูลปริมาณน  าและคุณภาพน  าดิบ 
CP1 : กปภ.สาขามีการรายงานข้อมูล
สภาพปัญหา ปริมาณน  าและคุณภาพน  า
แหล่งน  าเดิม เสนอให้ กปภ.ข.    

กปภ.สาขา  

 
ภายใน มิ.ย. 
ของทุกป ี

ออกส ารวจพื นที่ วิเคราะห์ข้อมูล และ
พิจารณาความพร้อมของแหล่งน  าทั งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ เตรียมความพร้อม
ด้านที่ดิน และขอใช้น  าจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จัดท าแผนงานพร้อมส ารวจ
ออกแบบประมาณราคาโครงการพัฒนา
แหล่งน  า 
CP2 : กปภ.ข. มีแผนงาน/แนวทางแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนน  า/เตรียมความพร้อม
ที่ดิน/ขอใช้น  า/คุณภาพน  า/แบบแปลน
ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน  าครบถ้วน
ตามมาตรฐานที่ กปภ.ก าหนด เสนอมาที่ 
ฝทน. 

กผว.1-10/กรค.1-10/
กพน./กคน./กผค./

กผค.1-2/กจผ./ฝวศ. 

- คู่มือกระบวนการผลิต
น  าประปาและควบคุม
คุณภาพน  า พ.ศ.2560 
- บันทึกข้อความ มท 
55713-1/425 ลว 21 
มิ.ย.2562 
 

 

 

ภายในก.ค.
ของทุกป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน  า
จ า ก  ก ป ภ . เ ข ต ต่ า ง ๆ  จั ด ล า ดั บ
ความส าคัญตามเกณฑ์ที่ รผว./ผู้บริหาร
เห็นชอบ 
CP3 : ฝทน. ร่วมกับ ฝผค. พิจารณา
แผนงาน โคร งก ารพัฒนาแหล่ งน  า
ประจ าปี ไม่ให้มีการของบประมาณ
ซ  าซ้อน ก่อนที่ ฝทน. จะจัดล าดับตาม
หลักเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อจัดล าดับ
ความส าคัญโครงการก่อสร้างพัฒนาและ
ปรับปรุงแหล่งน  าของ กปภ. ต่อไป 

กพน./กผว.1-10/
กผค./กผค.1-2/กจผ. 

 

- มท 55913-1/506ลว 
26 ธ.ค. 2557  

- มท55913-1/307 ลว 
31 ต.ค. 2559  

 
 
 
 
 

ภายใน ส.ค. 
หรือ ตาม
ปฏิทิน

ปีงบประมาณ 

เ ส น อ แ ผ น ง า น โ ค ร ง ก า ร เ พื่ อ ข อ
งบประมาณ 
CP4  : เสนอแผนงานโครงการเพื่อขอ
งบประมาณ เมื่อได้รับความเห็นชอบ
โครงการลงทุน จึงจะสามารถด าเนินการ
ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน  าได้ต่อไป 
 

กพน./กผค./กผค.1-2/
กผว.1-10 

 

- คู่มือคณะท างานย่อยที่ 
7 กระบวนการวางแผน 
ออกแบบ และก่อสร้าง
ระบบประปา 

 ภายใน ก.ย. 
หรือ ตาม
ปฏิทิน

ปีงบประมาณ 

น าเสนอ ผวก. เห็นชอบแผนงานโครงการ
ลงทุน 
 

กผค./กผค.1-2 - คู่มือคณะท างานย่อยที่ 
7 กระบวนการวางแผน 
ออกแบบ และก่อสร้าง
ระบบประปา 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

CP3 

CP4 

ฝทน.พจิารณาจัด 
ล าดับตามหลักเกณฑ์ 

ฝผค.รวบรวมเสนอของบประมาณ 

เสนอ ผวก. เห็นชอบ 

2 1 

เริ่ม กปภ.สาขา เสนอปัญหาการ
ขาดแคลนน  า 

CP1 

CP2 

กปภ.ข. พิจารณาจัดท าแผนงานพร้อม
ส ารวจออกแบบประมาณราคาโครงการ

พัฒนาแหล่งน  า 
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ตารางที่ 2-1 แผนผังแสดงขั นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ของการปฏิบัติงานการจัดหาแหล่งน  าดิบ     
(แหล่งน  าใหม่) (ต่อ) 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
ตามปฏิทิน

ปีงบประมาณ 
น า เสนอคณะกรรมการ กปภ .  เพื่ อ
เห็นชอบแผนงานโครงการลุงทน เสนอ
กระทรวงมหาดไทย 

กผค./กผค.1-2 - คู่มือคณะท างานย่อยที่ 
7 กระบวนการวางแผน 
ออกแบบ และก่อสร้าง
ระบบประปา 

 
ตามปฏิทิน

ปีงบประมาณ 
น าเสนอมท.พิจารณาแจ้ง สศช. พิจารณา
เห็นชอบโครงการลงทุนและประสานงาน
กับ  สงป .  ประสานงานกับ  สทนช . 
ประสานงานกับ กนช.  

กผค./กผค1-2/กผก. คู่มือคณะท างานย่อยที่ 7 
กระบว นการว างแผ น 
ออกแบบ และก่อสร้าง
ระบบประปา 

 
ตามปฏิทิน

ปีงบประมาณ 
น าเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อ
พิ จ า รณาน า เ รี ย นรั ฐ ม น ตรี ว่ า ก า ร
กระทรวงมหาดไทยเพื่อน าเสนอ ครม. 
พิจารณาเห็นชอบในหลักการโครงการ
ลงทุน 

กผค./กผค1-2/กผก. คู่มือคณะท างานย่อยที่ 7 
กระบว นการว างแผ น 
ออกแบบ และก่อสร้าง
ระบบประปา 

 
ตามที่ได้รับ

จัดสรร
งบประมาณ 

ทบทวนและปรับปรุ งแบบก่ อสร้ า ง
โครงการพัฒนาแหล่งน  าที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 
CP5 : สอดคล้องกับงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร และสภาพพื นที ่

 

กผว.1-10/กบร.1-10/
กพน/ฝวศ./กจห. 
 

 
 

 

ค าอธิบายเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- คู่มือคณะท างานย่อยท่ี 3 กระบวนการผลิตน  าประปาและควบคุมคุณภาพน  า พ.ศ.2562 
- คู่มือคณะท างานย่อยท่ี 7 กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา พ.ศ.2562 
- บันทึกข้อความ มท 55713-1/425 ลว 21 มิ.ย.2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดส่งรายละเอียดแผนงานโครงการลงทุน

ประจ าปี 2564 
- บันทึกข้อความ มท 55913-1/506 ลว 26 ธ.ค.2557 เรื่องหลักเกณฑ์การจัดท าโครงการและรายช่ือแผนงานการลงทุนโครงการ

พัฒนาแหล่งน  าเสนอขอตั งงบประมาณ 
- บันทึกข้อความ มท 55913-1/307 ลว 31 ต.ค.2559 เรื่องเพิ่มเติมเง่ือนไขการขอรับจัดสรรงบประมาณ และรายช่ือแผนงาน

โครงการพัฒนาแหล่งน  าเสนอขอตั งงบประมาณ ประจ าปี 2561 
- บันทึกข้อความ มท 55913/91 ลว 20 มี.ค.2562 เรื่องรายชื่อแผนงานก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน  า ปีงบประมาณ 2563 
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เสนอคณะกรรมการ กปภ.เห็นชอบ 

CP5 

เสนอ สศช./สงป./
กค. เห็นชอบ 

จบ 

ทบทวนและปรบัปรุงแบบก่อสร้าง
โครงการพัฒนาแหล่งน  า 

ผ่าน 

เสนอ มท. เพื่อน าเสนอ ครม. 
เห็นชอบในหลักการ 

2 

ไม่ผ่าน 

1 
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2.1.3 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุง สรุปดังตารางดังนี  
จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหา

อุปสรรค 
การควบคุมที่มีอยู่ แนวทางการปรับปรุง หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ 

การประเมินศักยภาพแหล่ง
น  าดบิใหม่ 

-ส ารวจเก็บข้อมูลด้านแหล่ง
น  า ในพื นที่ โครงการและ
น ามาวิเคราะห์หาศักยภาพ  
แหล่งน  าดิบ 

- ติดต่อประสานงานเพื่อขอ
ข้อมู ล ด้ านแหล่ งน  า จาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบแหล่ง
น  านั นๆ อยู่ 

การประเมินศักยภาพให้
ค านึงถึงการใช้น  าของภาค
ส่วนอื่น การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและปัจจัย
อื่นๆ 

ข้อมูลด้านแหล่งน  าส่วนใหญ่ 
จะต้องขอความอนุเคราะห์
จากหน่วยงานราชการ เช่น 
ก ร ม ช ล ป ร ะ ท า น ก ร ม
ทรัพยากรน  า /กปภ. ควรท า
MOU ในด้านข้อมูลแหล่งน  า
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

 

ความพร้อมด้านที่ดนิ มีการประสานงานระหว่าง 
กปภ.สาขา กปภ.ข. และ 
กจผ. เพื่อหาข้อยุติร่วมกัน
เรื่ อ งกา รจั ดหาที่ ดิ น  ให้
เรียบร้อยก่อนส่งเสนอขอ
งบประมาณ 

ร่ วมกั น ในการพิ จ า รณา
แนวทา งจั ดหาที่ ดิ น กา ร
ประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกที่ครอบครอง/เป็น
เ จ้ า ข อ ง แ ล ะ ติ ด ต า ม
คว ามก้ า วหน้ า จ า กกา ร
ประสานงาน 

 

ความพร้อมด้านแหล่งน  า  -จะต้องมีส ารวจและเตรียม
ความพร้อมด้านแหล่งน  าทั ง
ป ริ ม า ณ แ ล ะ คุ ณ ภ า พ
ล่ ว งหน้ าก่ อนที่ จะจั ดท า
แผนงานโครงการพัฒนา
แหล่งน  า 
-จั ด ป ร ะชุ ม รั บ ฟั ง ค ว า ม
คิดเห็นของประชาชนใน
พื น ที่ เ พื่ อ ข อ ใ ช้ น  า จ า ก
หน่วยงานภายนอก  
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2.2 กระบวนการท างานย่อยที่ 2 การบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ (แหล่งน  าที่ใช้อยู่) 
2.2.1 ขอบเขตกระบวนการท างานย่อยที่ 2 การบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ (แหล่งน  าที่ใช้อยู่) 

การบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ กปภ.สาขา มีปริมาณน  าดิบเพียงพอต่อการผลิต
น  าประปาในทุกฤดูกาลอย่างยั่งยืน ปรับปรุง รักษา ให้มีประสิทธิภาพ หรือให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน  าน้อยที่สุด  

ในการบริหารจัดการแหล่งน  าดิบต้องมีการติดตามและตรวจสอบสถานการณ์แหล่งน  าดิบ โดยใช้ข้อมูล
ปริมาณน  าต้นทุน หรือน  าดิบคงเหลือ ปริมาณความต้องการน  าดิบเพ่ือใช้ผลิตในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง สถิติข้อมูล
ปริมาณน  า/ระดับน  า ปริมาณน  าผลิต และข้อมูลคุณภาพน  า มาประเมินความเสี่ยงขาดแคลนน  าดิบ หาก กปภ.สาขา
ใดมีความเสี่ยงขาดแคลนน  าดิบจะต้องด าเนินงานตามแผนการแก้ไขปัญหาตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) และมีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผน BCM จนกว่า
สถานการณ์จะปกติ โดยมีการรายงานสถานการณ์ และการสรุปผลการด าเนินงานตามแผน BCM ซึ่งขั นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Work Flow) ของการบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ (แหล่งน  าที่ใช้อยู่) แสดงดังตารางที่ 2-2 

2.2.2 ขั นตอนการปฏิบัติงาน ให้ด าเนินการโดย 
1. บันทึกข้อมูลแหล่งน  าดิบลงในระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ Operation Information System 

(OIS) และดูแลแหล่งน  า 
งานผลิตของแต่ละ กปภ.สาขา ท าการตรวจวัดและบันทึกข้อมูลด้านแหล่งน  า และคุณภาพน  าลง

ในระบบ OIS ซึ่งข้อมูลแหล่งน  าดิบ มีดังนี  
 ก) ข้อมูลพื นฐานแหล่งน  า ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน  
 ข) ข้อมูลระดับน  า/ปริมาณน  ารายวันให้บันทึกข้อมูลเป็นประจ าทุกวัน 
 ค) รายงานสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัย 

ในการบันทึกข้อมูล กปภ.สาขาต้องบันทึกข้อมูลแหล่งน  าดิบลงใน OIS เป็นประจ าทุกวัน พร้อม
ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั นท าการยืนยันข้อมูลส่ง กปภ.เขต เมื่อได้ข้อมูลครบ 1 เดือน เพ่ือให้ตรวจสอบและ
ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลส าหรับจัดเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล และประสานกับ กทส.1-10 กผว.1-10 กพน. และ 
กศผ. หากต้องการแก้ไขข้อมูลหรือมีปัญหาในการบันทึกข้อมูลใน OIS ทั งนี  ต้องดูแลและฟ้ืนฟูแหล่งน  าให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ เช่น การลอกแหล่งน  า ก าจัดผักตบชวา/ขยะ ดูแลตลิ่งไม่ให้พังทลาย 

2. ติดตามและตรวจสอบสถานการณ์น  าดิบ 
การติดตามและตรวจสอบสถานการณ์น  าดิบมีหลายช่องทาง ได้แก่  
1) ระบบ OIS  
2) เว็บไซต์ของกองพัฒนาแหล่งน  า (http://wr.pwa.co.th/) 
3) เว็บไซต์โครงการสถานีตรวจวัดน  าดิบ (http://tele-wrd.pwa.co.th/web/) 
4) หน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมชลประทาน (http://www.rid.go.th/) สถาบันสารสนเทศทรัพยากร

น  าและการ เกษตร (องค์การมหาชน )  หรื อ  สสน .  (www.thaiwater.net/web/)  กรมทรัพยากรน  า 
(www.dwr.go.th/)  ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ หรือ สทนช. (www.onwr.go.th/) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (www.egat.co.th/) เป็นต้น 

รายละเอียดคู่มือการใช้งาน OIS แสดงดังภาคผนวก 2  

http://wr.pwa.co.th/
http://tele-wrd.pwa.co.th/web/
http://www.rid.go.th/
http://www.thaiwater.net/web/
http://www.dwr.go.th/
http://www.onwr.go.th/
http://www.egat.co.th/
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3. ประเมินความเสี่ยงขาดแคลนน  าดิบ 
กปภ.สาขาใช้สถิติข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ มาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงขาดแคลนน  าดิบทั ง

แหล่งน  าหลักและแหล่งน  าส ารอง ตามกรอบเวลาที่แต่ละ กปภ.สาขาพิจารณา โดยแบ่งการประเมินความเสี่ยงขาด
แคลนน  าดิบออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่  

1) ด้านปริมาณน  า พิจารณาจากปริมาณน  าต้นทุน1 เทียบกับปริมาณความต้องการน  าดิบในการ
ผลิต หากมีปริมาณน  าต้นทุนมากกว่าปริมาณความต้องการน  าดิบในการผลิต แสดงว่าไม่มีความเสี่ยงขาดแคลนน  า
ดิบ แต่หากปริมาณน  าต้นทุนน้อยกว่าปริมาณความต้องการน  าดิบในการผลิต แสดงว่ามีความเสี่ยงขาดแคลนน  าดิบ 
จ าเป็นต้องด าเนินงานตามแผน BCM 

2) ด้านคุณภาพน  า แม้ว่าน  าดิบจะมีปริมาณเพียงพอ แต่หากคุณภาพน  าด้อยลงจนระบบผลิต    
ไม่สามารถผลิตน  าประปาด้วยวิธีปกติได้ เช่น พบว่าคุณภาพน  าดิบมีการเปลี่ยนแปลงคือ มีค่าความขุ่น  คลอไรด์  
และแมงกานีสสูงมาก มีการปนเปื้อนของสารเป็นพิษ หรือเชื อโรคต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุง
คุณภาพน  าดิบ หรือ บริหารช่วงเวลาการสูบน  าดิบ หรือ การลดก าลังการผลิตลง เพ่ือให้สามารถผลิตน  าประปาที่มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดได้ แสดงว่ามีความเสี่ยงขาดแคลนน  าดิบที่มีคุณภาพเหมาะสมต่อการผลิต 
จึงจ าเป็นต้องด าเนินงานตามแผน BCM ที่ต้องระบุด้านคุณภาพน  าดิบเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย 

ทั งนี  ให้ กปภ.สาขาเข้าไปมีส่วนร่วมบริหารจัดการแหล่งน  าในพื นที่ กปภ.สาขา เช่น เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดการชลประทาน (Joint Management Committee : JMC) หรือเข้าร่วมประชุมหรือมีส่วน
ร่วมกับอ าเภอ จังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน  า2 เป็นต้น  

4. ด าเนินงานตามแผน BCM 
กปภ.สาขา ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน  าดิบ จะต้องปฏิบัติตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทาง

ธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) (รูปที่ 2-1) โดยเริ่มจากแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน 
(Emergency Response Plan : ERP) จนกว่าจะสามารถจ่ายน  าได้ หากเกิดกรณีวิกฤต (หยุดชะงัก) คือ ไม่
สามารถผลิตน  าได้เกิน 24 ชั่วโมง ให้ด าเนินการตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 
Plan : BCP) เพ่ือให้สามารถจ่ายน  าได้ จากนั นให้ด าเนินการตามแผนฟื้นฟู (Recovery Plan : RP) เพ่ือให้สามารถ
จ่ายน  าได้เต็มประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  . 
อ้างอิง 
1 ปริมาณน  าต้นทุน ค านวณตามบันทึกที่ มท 55913-1/228 ลว. 24 ต.ค. 2561 
2 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการชลประทาน (Joint Management Committee : JMC) หรือเข้าร่วมประชุมหรือมีส่วน

ร่วมกับอ าเภอ จังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน  า ตามบันทึกท่ี มท 55913-1/111  ลว. 30 พ.ค. 2560  
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รูปที่ 2-1 ผังแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) เมื่อแหล่งน  า

มีความเสี่ยงขาดแคลนน  า 

5. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน BCM 
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน BCM เพ่ือน าเสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือทราบเป็นข้อมูล

ในการตัดสินใจและวางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที โดยให้รายงานสถานการณ์เป็นประจ าทุกวันจนกว่า
สถานการณ์จะปกต ิ 

6. รายงานสถานการณ์และสรุปผล 
รวบรวมและสรุปสถานการณ์แหล่งน  าดิบ และรายงานผลการด าเนินงานตามแผน BCM (ถ้ามี) 

เมื่อแล้วเสร็จการแก้ไขปัญหาควรพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผน BCM ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ น 
  

แหล่งน  ามีความเสีย่งขาดแคลนน  า 

BCP 
(ปฏิบัติงานแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ) 

สามารถจ่ายน  าได ้

ERP 
(แผนตอบโตส้ถานการณ์ฉุกเฉิน) 

RP 
ด าเนินการตามแผนฟื้นฟ ู

หยุดชะงัก 
โดยสิ นเชิง > 24 ชม. 

ไม่ใช่ ใช ่

สามารถจ่ายน  าได ้

RP 
ด าเนินการตามแผนฟื้นฟ ู
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ตารางที่ 2-2 แผนผังแสดงขั นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ของการปฏิบัติงานการบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ
(แหล่งน  าที่ใช้อยู่) 
ตัวชี วัดในกระบวนงาน (In Process) :  1. มีการประเมินน  าต้นทุนทุกสาขา โดยใช้ข้อมูลจาก OIS และหน่วยงาน

ภายนอก 
 2. ร้อยละ กปภ.สาขาที่มีการด าเนินงานตามแผน BCM มีปริมาณน  า

เพียงพอ ไม่หยุดผลิตน  า 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ทุกวัน 
 
 
 

ในช่วงเวลาที่
เกิดปัญหา 

- กปภ.สาขาบันทึกข้อมูลแหล่งน  าดิบลง
ใน OIS 
CP1 : กปภ.สาขาบันทึกข้อมูลระดับ/
ปริมาณน  าตามคู่มือการใช้งาน OIS โดย
มีการยืนยันข้อมูลโดย กปภ.เขต 
- กปภ.สาขาดูแลแหล่งน  าให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานได้ตามปกติ 

กปภ.สาขา คู่มือการใช้งาน OIS (ข้อมูล
พื นฐานแหล่งน  า จุดสูบน  า/
มาสเตอร์มิเตอร์ ปริมาณ/
ระดับน  าดิบสูบรายวัน และ
อุทกภัย-ภัยแล้ง) 

 
 

ทุกวัน ติดตามและตรวจสอบสถานการณ์น  าดิบ 
โดยใช้ข้อมูลจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 
CP2 : กพน.ติดตามและตรวจสอบข้อมูล
ระดับ/ปริมาณน  าจาก OIS 

กปภ.สาขา/  
กรค.1-10/
กผว.1-10 /
กทส.1-10/ 
กพน./กคน. 

- เ ว็ บ ไซต์ ข องหน่ วย งาน
ภายนอก 

 
 
 

ทุกวัน ประเมินความเสี่ยงขาดแคลนน  าดิบ
แหล่งน  าที่ใช้อยู่  
กรณีไม่เพียงพอ ให้ด าเนินงานตามแผน BCM 
กร ณี เ พี ย งพอ  ใ ห้ ติ ดต ามแล ะ ตร ว จส อบ
สถานการณ์น  าดิบต่อไป และรายงานสถานการณ์
แหล่งน  าดิบ 
CP3 : กพน. สุ่มตรวจข้อมูลปริมาณน  า
ต้นทุนที่มีอยู่เทียบกับความต้องการใช้น  า 

กปภ.สาขา/
กรค.1-10/
กผว.1-10/ 
กพน./กคน. 

มท 55913-1/228  
ลว. 24 ต.ค. 2561 

 
 
 
 

ตามแผน 
BCM 

ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและการ
บริหารจัดการรวมทั งแผนการแก้ไข
ปัญหาตามระบบการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) 

กปภ.สาขา/
กรค.1-10/
กผว.1-10 

แผน BCM ของ 
แต่ละกปภ.สาขา 

 
 
 
 

ตามแผน 
BCM 

ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน BCM 
จนกว่าสถานการณ์จะปกติ 

กปภ.สาขา/ 
กรค.1-10/
กผว.1-10/ 
กพน./กคน. 

 

 
  
 
 
 

ทุกเดือน - รวบรวมและสรุปสถานการณ์แหล่งน  า
ดิบ 
- รายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
BCM (ถ้ามี) 
- พิจารณาทบทวนแผน BCM 

กพน./กคน.  

ค าอธิบายเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- คู่มือการใช้งาน OIS (ข้อมูลพื นฐานแหล่งน  า จุดสูบน  า/มาสเตอรม์ิเตอร์ และปริมาณ/ระดับน  าดิบสูบรายวัน) ในเว็บไซต์ 

https://ois.pwa.co.th/WebOIS/index.php 
- แผน BCM ของแต่ละกปภ.สาขา 
- มท 55913-1/228 ลว. 24 ต.ค. 2561  

CP1 

CP2 

CP3 
พอ 

ไม่พอ 

เริ่ม 

บันทึกข้อมูลแหล่งน  าดิบลงใน 
OIS และดูแลแหล่งน  า 

ติดตามและตรวจสอบ
สถานการณ์น  าดิบ 

ประเมนิความ
เสี่ยงขาดแคลน

น  าดิบ 

ด าเนินงานตามแผน 
BCM 

ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผน BCM 

รายงานสถานการณ์และสรุปผล 

จบ 

https://ois.pwa.co.th/WebOIS/index.php
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2.2.3 จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุง สรุปดังตาราง ดังนี  

จุดอ่อน/ความเสี่ยง/ปัญหา
อุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ 

- ข้อมูลระดับน  าใช้หน่วยวัดเป็น
ระดับสมมุติ (รสม.) 

- ใช้ ระดับ รสม . ในการบริหาร
จัดการแหล่งน  า 

- ท า ห น่ ว ย วั ด ระดั บน  า ใ ห้ เ ป็ น 
ระดับน  าทะเลปานกลาง (รทก.) 

ให้ส ารวจค่าระดับเป็นหน่วยระดับน  า
น  าทะเลปานกลาง  

- การขอจัดสรรน  าในช่วงวิกฤตภัย
แล้ง 

- เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร
จัดการชลประทาน (JMC) 

- ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการ
ขอใช้แหล่งน  า 

-  ให้สร้างความเข้าใจกับผู้ใช้น  าภาคส่วน
ต่างๆ  
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บรรณานุกรม 

1.  คู่มือคณะท างานย่อยที่ 3 กระบวนการผลิตน  าประปาและควบคุมคุณภาพน  า พ.ศ. 2561 
2.  คู่มือคณะท างานย่อยที่ 7 กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา พ.ศ. 2561 
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โครงการลงทุนประจ าปี 2563 
4.  บันทึกข้อความ มท 55913-1/506 ลว. 26 ธ.ค. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าโครงการและรายชื่อแผนงาน

การลงทุนโครงการพัฒนาแหล่งน  าเสนอขอตั งงบประมาณ 
5.  บันทึกข้อความ มท 55913-1/307 ลว. 31 ต.ค. 2559 เรื่อง เพ่ิมเติมเงื่อนไขการขอรับจัดสรรงบประมาณ 

และรายชื่อแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน  าเสนอขอตั งงบประมาณ ประจ าปี 2561 
6.  บันทึกข้อความ มท 55913/91 ลว. 20 มี.ค. 2562 เรื่อง รายชื่อแผนงานก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน  า 

ปีงบประมาณ 2563 
7.  คู่มือการใช้งาน OIS (ข้อมูลพื นฐานแหล่งน  า จุดสูบน  า/มาสเตอร์มิเตอร์ และปริมาณ/ระดับน  าดิบสูบรายวัน) 
8.  คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โครงการสถานีตรวจวัดน  าดิบ 
9.  บันทึกข้อความ มท 55913-1/111 ลว. 30 พ.ค. 2560 เรื่อง การมีส่วนร่วมบริหารจัดการแหล่งน  าในพื นที่ 

กปภ.สาขา 
10.บันทึกข้อความ มท 55913-1/228 ลว. 24 ต.ค. 2561 เรื่อง ส ารวจปริมาณน  าต้นทุนของ กปภ.สาขา เพ่ือ

ประเมินความเสี่ยงการเกิดปัญหาขาดแคลนน  าดิบ ปี 2561/2562 
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ภาคผนวก 1 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
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คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 44 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 

 
  



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 45 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 

 
  



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 46 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 

 
  



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 47 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 

 
  



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 48 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 

ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

  



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 49 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 

2.1 กระบวนการท างานย่อยที่ 1 การจัดหาแหล่งน  าดิบ (แหล่งน  าใหม่) 

ระเบียบ / ข้อบังคับ / ค าสั่ง / คู่มือการปฏิบัติงาน เลขที ่ ลงวันที ่
1) คู่มือกระบวนการผลิตน  าประปาและควบคุมคุณภาพน  า พ.ศ.2562   
2) คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา พ.ศ. 2562   
3) บันทึกข้อความเรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดส่งรายละเอียดแผนงานโครงการลงทุน
ประจ าปี 2563 

มท 55713-1/277 5 ก.ค. 2560 

4) บันทึกข้อความเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าโครงการและรายช่ือแผนงานการลงทุน
โครงการพัฒนาแหล่งน  าเสนอขอตั งงบประมาณ 

มท 55913-1/506 26 ธ.ค. 2557 

5) บันทึกข้อความเรื่อง เพิ่มเติมเง่ือนไขการขอรับจัดสรรงบประมาณ และรายช่ือ
แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน  าเสนอขอตั งงบประมาณ ประจ าปี 2561 

มท 55913-1/307 31 ต.ค. 2559 

6) บันทึกข้อความเรื่อง รายช่ือแผนงานก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน  า 
ปีงบประมาณ 2563 

มท 55913/91 20 ม.ีค. 2562 

 
2.2 กระบวนการท างานย่อยที่ 2 การบริหารจัดการแหล่งน้ าดิบ (แหล่งน้ าที่ใช้อยู่) 

ระเบียบ / ข้อบังคับ / ค าสั่ง / คู่มือการปฏิบัติงาน เลขที ่ ลงวันที ่
1) คู่มือการใช้งาน OIS (ข้อมูลพื นฐานแหล่งน  า จุดสูบน  า/มาสเตอร์มิเตอร์ และ
ปริมาณ/ระดับน  าดิบสูบรายวัน) 

  

2) คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โครงการสถานีตรวจวัดน  าดิบ   
3) บันทึกข้อความเรื่อง การมีส่วนร่วมบริหารจัดการแหล่งน  าในพื นท่ี กปภ.สาขา มท 55913-1/111 30 พ.ค. 2560 
4) บันทึกข้อความเรื่อง ส ารวจปริมาณน  าต้นทุนของ กปภ.สาขา เพื่อประเมินความ
เสี่ยงการเกิดปัญหาขาดแคลนน  าดิบ ปี 2561/2562 

มท 55913-1/228 24 ต.ค. 2561 

 

  



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 50 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 

กระบวนการท างานย่อยที่ 1 การจัดหาแหล่งน  าดิบ (แหล่งน  าใหม่) 

1) คู่มือคณะท างานย่อยที่ 3 กระบวนการผลิตน้ าประปาและควบคุมคุณภาพน้ า 
พ.ศ.2562 (สามารถ Download ได้ที่ เว็บไซต์ของ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
http://risk.pwa.co.th/index.php/ic-11manual) 

2) คู่มือคณะท างานย่อยที่ 7 กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบ
ประปา พ.ศ. 2562 (สามารถ Download ได้ที่ เว็บไซต์ของ ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยง http://risk.pwa.co.th/index.php/ic-11manual) 

  

http://risk.pwa.co.th/index.php/ic-11manual
http://risk.pwa.co.th/index.php/ic-11manual


 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 51 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) บันทึกข้อความ มท 55713-1/277 ลว 5 ก.ค. 2560 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์จัดส่งรายละเอียดแผนงานโครงการลงทุนประจ าปี 2563 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 52 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 53 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 54 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 55 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 56 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 

  



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 57 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 58 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 59 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 60 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 61 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 62 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 63 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 64 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 65 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 66 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 67 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 68 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 69 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 70 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 71 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 72 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 73 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 74 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 75 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 76 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 77 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 78 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 79 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 80 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 81 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 82 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 83 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 84 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 85 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 

 
 
 

  



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 86 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) บันทึกข้อความ มท 55913-1/506 ลว 26 ธ.ค. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดท าโครงการและรายชื่อแผนงานการลงทุนโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเสนอขอ

ตั้งงบประมาณ 
  



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 87 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 88 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 89 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 90 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 91 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 92 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 

 
 

 
 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 93 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) บันทึกข้อความ มท 55913-1/307 ลว 31 ต.ค. 2559 เรื่องเพิ่มเติมเง่ือนไข
การขอรับจัดสรรงบประมาณ และรายชื่อแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเสนอ

ขอตั้งงบประมาณ ประจ าปี 2561 
  



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 94 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 

 

 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 95 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 96 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 97 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 98 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 

 
  



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 99 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) บันทึกข้อความ มท 55913/91 ลว 20 มี.ค. 2562 เรื่อง รายชื่อแผนงาน
ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ า ปีงบประมาณ 2563 

  



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 100 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 101 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 

 
 

  



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 102 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 

กระบวนการท างานย่อยที่ 2 การบริหารจัดการแหล่งน้ าดิบ (แหล่งน้ าที่ใช้อยู่) 

1) คู่มือการใช้งาน OIS (ข้อมูลพ้ืนฐานแหล่งน้ า จุดสูบน้ า/มาสเตอร์มิเตอร์ และ
ปริมาณ/ระดับน้ าดิบสูบรายวัน) (สามารถ Download ได้ที่ เว็บไซต์ 
https://ois.pwa.co.th/WebOIS/index.php) 

2) คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โครงการสถานีตรวจวัดน้ าดิบ (สามารถ Download 
ได้ที่ เว็บไซต์ http://tele-wrd.pwa.co.th/web/) 

 

  

https://ois.pwa.co.th/WebOIS/index.php
http://tele-wrd.pwa.co.th/web/


 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 103 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) บันทึกข้อความเรื่อง การมีส่วนร่วมบริหารจัดการแหล่งน้ าในพื้นท่ี กปภ.
สาขา 

  



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 104 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 

 
 
  



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 105 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) บันทึกข้อความเรื่อง ส ารวจปริมาณน้ าต้นทุนของ กปภ.สาขา เพื่อประเมิน
ความเสี่ยงการเกิดปัญหาขาดแคลนน้ าดิบ ปี 2561/2562 

  



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 106 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 

 
  



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 107 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 

 
 
  



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 108 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 

 
  



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 109 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 

ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

  



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 110 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 

 

 

 



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 111 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 4 

แบบฟอร์มชี้แจงการปรับปรุงคู่มือกระบวนการท างานที่ส าคัญ ประจ าปี 2563 

 

  



 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ 
การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 112 จาก 112 

 

คู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบ ปี 2563     การประปาสว่นภมูิภาค 

 
 
 


