


 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 1 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563                                                      การประปาส่วนภูมภิาค 

 

 
 

คู่มือกระบวนการทาํงาน 
กระบวนการ ผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

 
 
การลงนามอนุมัติและประกาศใช้ 

ปรับปรุงครั้งท่ี 4 

วันท่ีอนุมัติใช้ กันยายน 2563 

จัดทําโดย คณะทํางานย่อยท่ี 3 กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สอบทานโดย คณะทํางานย่อยท่ี 3 กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

อนุมัติโดย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค 

 
 

ประวัติการแก้ไข/ ปรับปรุง 
แก้ไขครั้งท่ี วันท่ีอนุมัติใช้ รายละเอียดการแก้ไข/ ปรับปรุง 

1 22 ก.ย. 2560 - แก้ไข/เพ่ิมเติมกิจกรรมในกระบวนการทํางานย่อย 
- เพ่ิมภาคผนวก 

2 14 ก.ย. 2561 - โครงสร้างการบริหารงาน 
- ขอบเขตกระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 
- แก้ไข/เพ่ิมเติมกระบวนการทํางานย่อยท่ี 1-3 และ 5 
- เพ่ิมแบบฟอร์มในภาคผนวก ค 

3 11 ก.ย. 2562 - แก้ไข/เพ่ิมเติมโครงสร้างการบริหารงาน กระบวนการทํางานย่อยท่ี 2  
  ข้อ 2.2.4.1 2.2.4.2  
- บรรณานุกรม  
- ภาคผนวก ข และ ค 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 2 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563                                                      การประปาส่วนภูมภิาค 

ประวัติการแก้ไข/ ปรับปรุง 
แก้ไขครั้งท่ี วันท่ีอนุมัติใช้ รายละเอียดการแก้ไข/ ปรับปรุง 

4 ก.ย. 2563 - โครงสร้างการบริหารงาน  
- แก้ไข/เพ่ิมเติมกระบวนการทํางานย่อยท่ี 1-3 
- บรรณานุกรม  
- ภาคผนวก ก และ ข 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 3 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563                                                      การประปาส่วนภูมภิาค 

คํานํา 

คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ําเล่มนี้ คณะทํางานย่อย 
ด้านกระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ําจัดทําข้ึนตามคําสั่งการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 
ท่ี 444/2562 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานย่อยทบทวนกระบวนการทํางานท่ีสําคัญ และทบทวนปรับปรุงคู่มือ
กระบวนการทํางานท่ีสําคัญ ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2562 (ภาคผนวก ก) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดําเนินการทบทวน
และปรับปรุงคู่มือกระบวนการทํางานท่ีสําคัญให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน และ
ให้บุคลากรในหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบแต่ละกระบวนการได้เข้าใจและนําไปถือปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด รวมท้ังสามารถใช้ประกอบการตรวจสอบ สอบทานความถูกต้องในการปฏิบัติงาน 

คณะทํางานย่อยท่ี 3 กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา ได้ทบทวนและจัดทําคู่มือ 
ด้านกระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา จากคู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตน้ําประปา  
ภาคทฤษฎี และข้อเสนอแนะจากผู้เก่ียวข้อง โดยมีเป้าหมายเพ่ือท่ีจะรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับระบบผลิตน้ําประปา 
การปฏิบัติงานด้านการผลิตน้ําประปา สารเคมีท่ีใช้ในกิจการประปา และการแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนกับ
กระบวนการผลิตน้ําประปา  

คณะทํางานฯ ขอขอบคุณผู้เก่ียวข้องจากหน่วยงานต่างๆท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ีได้ให้ข้อคิดเห็น 
เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลในการทบทวนและจัดทําคู่มือฯเล่มนี้ ให้สําเร็จอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วนสอดคล้องกับภารกิจ
หลักของกปภ. และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและผู้ปฏิบัติงานใน
กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา กปภ. ต่อไป 
 

คณะทํางานย่อยที่ 3 กระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า 
พ.ศ. 2563 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 4 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563                                                      การประปาส่วนภูมภิาค 

สารบัญ 
   หน้า 
 คํานํา   3 
บทท่ี 1 บทนํา 7 
 1.1 ความเป็นมา/ความจําเป็น/ความสาํคัญ 7 
 1.2 วัตถุประสงค์ 7 
 1.3 โครงสร้างการบรหิารงาน 8 
 1.4 ขอบเขตกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า 24 
 1.5 คําย่อ / คําจํากัดความ 26 
 1.6 ข้อกําหนดของกระบวนการผลตินํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า 27 
บทท่ี 2 กระบวนการทํางาน 30 
 2.1 กระบวนการทํางานย่อยท่ี 1 กระบวนการสูบ – ส่งนํ้าดิบ 30 
  2.1.1 ขอบเขตกระบวนการสบู – ส่งนํ้าดิบ 30 
  2.1.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 30 
  2.1.3 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 31 
 2.2 กระบวนการทํางานย่อยท่ี 2 กระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า 35 
  2.2.1 ขอบเขตกระบวนการผลิตนํ้าประปา 35 
  2.2.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 35 
  2.2.3 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 38 
  2.2.4 การทดสอบคุณภาพนํ้า/การผลิต 40 
          2.2.4.1 ระดับ กปภ.สาขา 41 
          2.2.4.2 ระดับ กปภ.เขต และห้องปฏิบัติการสาขา (Lab Cluster) 44 
          2.2.4.3 ระดับ กองควบคุมคุณภาพนํ้า ฝ่ายทรัพยากรนํ้า 45 
  2.2.5 การควบคุมคุณภาพนํ้า   45 
          2.2.5.1 ระดับ กปภ.สาขา งานผลิต   45 
          2.2.5.2 ระดับ กปภ.เขต งานควบคุมคุณภาพนํ้า 1 กรค. 46 
          2.2.5.3 ระดับ กปภ.เขต งานควบคุมคุณภาพนํ้า 2, 3 กรค. 47 
          2.2.5.4 ระดับ กองควบคุมคุณภาพนํ้า 49 
  2.2.6 ระบบการจัดการสารสนเทศคุณภาพนํ้าของ กปภ. 49 
 2.3 กระบวนการทํางานย่อยท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการสารเคม ี 52 
  2.3.1 ขอบเขตกระบวนการบรหิารจัดการสารเคม ี 52 
  2.3.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 52 
  2.3.3 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 54 
 2.4 กระบวนการทํางานย่อยท่ี 4 กระบวนการบํารุงรักษาระบบผลตินํ้าและควบคุมคุณภาพนํ้า 55 
 2.5 กระบวนการทํางานย่อยท่ี 5 กระบวนการควบคุมการใช้พลังงานระบบผลตินํ้า 55 
บรรณานุกรม 57 
ภาคผนวก 58 
 ก คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน 59 
 ข ระเบียบ คําสั่ง ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง 65 
 ค ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 67 
 ง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพนํ้าในภาวะฉุกเฉิน 75 
 จ แบบฟอร์มช้ีแจงการปรับปรุงคู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า ประจําปี 2563 79 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 5 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563                                                      การประปาส่วนภูมภิาค 

สารบัญรูป 
  หน้า 
รูปท่ี 1-1 โครงสร้างการบรหิารงาน กระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า 8 
รูปท่ี 2-1 สภาพป๊ัมท่ีเกิดการเสียหาย 33 
รูปท่ี 2-2 กราฟแสดงสมรรถนะของป๊ัม 3” ป๊ัม 4” และการต่อขนานกัน 2 ชุด 34 
รูปท่ี 2-3 ป๊ัมชนิดจุ่มหรือแช่ (Submersible Pump) 34 
รูปท่ี 2-4 เกณฑ์กําหนดการควบคุมคุณภาพนํ้าในกระบวนการผลติ-จ่ายนํ้า (ระบบผลิต Conventional) 46 
รูปท่ี 2-5 ระบบการจัดการสารสนเทศคุณภาพนํ้าของ กปภ. 49 
รูปท่ี 2-6 กระบวนการทํางานของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของ กปภ.ในระบบ LIMS 50 
รูปท่ี 2-7 หน้าเว็บไซต์สถานีตรวจวัดนํ้าดิบ (http://tele-wrd.pwa.co.th) 51 
รูปท่ี 2-8 การรายงานในรูปแบบข้อมูลและกราฟ 51 
   
   
   
   
 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 6 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563                                                      การประปาส่วนภูมภิาค 

สารบัญตาราง 

  หน้า 
ตารางท่ี 1-1 รายละเอียดของงานในแต่ละกระบวนการทํางานย่อย 24 
ตารางท่ี 1-2 ความต้องการของลูกค้า/ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อกําหนดกระบวนการทํางาน และตัววัด

กระบวนการทํางาน 
27 

ตารางท่ี 2-1 ข้ันตอนการปฏิบัติงานของการสูบ-ส่งนํ้าดิบ 30 
ตารางท่ี 2-2 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงกระบวนการสูบ – ส่งนํ้าดิบ 32 
ตารางท่ี 2-3 ข้ันตอนการปฏิบัติงานของการผลตินํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า 35 
ตารางท่ี 2-4 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตนํ้าประปาและ

ควบคุมคุณภาพนํ้า 
 38 

ตารางท่ี 2-5 รายการทดสอบ เครื่องมือ ความถ่ีในการทดสอบคุณภาพนํ้าในกระบวนการผลิตนํ้าประปา 41 
ตารางท่ี 2-6 จํานวนตัวอย่างนํ้าประปาท่ีเก็บในระบบจ่ายนํ้า 43 
ตารางท่ี 2-7 รายการทดสอบ ความถ่ีในการทดสอบคุณภาพนํ้าในกระบวนการผลติ-จ่ายนํ้า และนํ้าระบายท้ิง

สู่สาธารณะ 
44 

ตารางท่ี 2-8 รายการทดสอบ ความถ่ีในการทดสอบคุณภาพนํ้าในระดับกองควบคุมคุณภาพนํ้า 45 
ตารางท่ี 2-9 รายช่ือกปภ.สาขาในความรับผิดชอบของงานควบคุมคุณภาพนํ้า (งคน.) 1 2 และ 3 กปภ.ข.1-10 48 
ตารางท่ี 2-10 ข้ันตอนการปฏิบัติงานของการบรหิารจัดการสารเคม ี 52 
ตารางท่ี 2-11 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการสารเคม ี 54 
   
 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมา/ความจําเป็น/ความสําคัญ 
กระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า เป็นกระบวนการหลักด้านการผลิตนํ้าประปาของการประปา 

ส่วนภูมิภาค (กปภ.) ซ่ึงคู่มือฯเล่มน้ีจะกล่าวถึงกระบวนการผลิตสินค้า คือ นํ้าประปา (Tap Water) และการปฏิบัติงานด้านการ
ผลิต รวมถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าในด้านต่างๆ ท้ังวัตถุดิบ (นํ้าดิบ) และผลิตภัณฑ์ (นํ้าประปา) เพ่ือให้ได้สินค้าท่ีมีคุณภาพสูง 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานองค์การอนามัยโลก ปลอดภัยต่อสุขภาพ เหมาะสําหรับนําไปใช้ในการอุปโภคและบริโภคของประชาชน
(Customer) ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

การจัดคู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน 
2. เพ่ือให้ปฏิบัติตามกฎ ตามระเบียบ ตามข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีกําหนดไว้อย่างสม่ําเสมอ  

มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายองค์กร 
3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจกระบวนการในการปฏิบัติงานในข้ันตอนใดอย่างไร เมื่อใด และผู้ท่ีเก่ียวข้อง

กับกระบวนการน้ัน และสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทํางาน 
4. เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามกระบวนการได้ทุกข้ันตอน 
5. เพ่ือประกอบการตรวจสอบ สอบทานความถูกต้องของสํานักตรวจสอบ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  (สตง.) 
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1.3 โครงสร้างการบริหารงาน 

รองผู้ว่าการ
(วิชาการ)

ผู้ ว่าการ

รองผู้ว่าการ
(ปฏิบัติการ 1-5)

ผู้ ช่วยผู้ ว ่าการ
(วิชาการ)

กปภ.
เขต 1-10

ฝ่ายวิศวกรรม

กองแผนและวิชาการ
(กปภ. 1-10)
  - งานแผนงาน
  - งานแหล่งนํ 'า
  - งานโครงการก่อสร้าง 1
  - งานโครงการก่อสร้าง 2
  - งานโครงการก่อสร้าง 3

กปภ.สาขา (ชั 'นพิเศษ
,ชั 'น 1, ชั 'น 2) 
  - งานผลิต
  - งานอํานวยการ

ผู้ช่วยผู้ ว่าการ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองออกแบบวิศวกรรม
  - งานวิศวกรรมสุขาภิบาล/
สิ4งแวดล้อม
  - งานวิศวกรรมโครงสร้าง
  - งานวิศวกรรมเครื4องกล
  - งานวิศวกรรมไฟฟ้าและ
ระบบควบคุม

กองศูนย์ข้อมูลและแผน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
  - งานบริการข้อมูลสารสนเทศ

กองโรงงานผลิตนํ 'า
(กปภ. 1-10)
  - งานผลิตนํ 'า 1-2

ฝ่ายทรัพยากรนํ 'า

กองควบคุมคณุภาพนํ 'า
  - งานเคมีและจุลชีวะ 
  - งานมาตรฐานวิทยาศาสตร์
  - งานสารสนเทศคุณภาพนํ 'า

  - งานมลพิษ

กปภ.สาขา (ชั 'น 3-4)
  - งานผลิตและจําหน่าย

 - งานอํานวยการ

กองพัฒนาแหลง่นํ 'า
  - งานวิเคราะห์พัฒนาแหล่งนํ 'า
  - งานวิศวกรรมแหล่งนํ 'า

รองผู้ว่าการ
(บริหาร)

ผู้ ช่วยผู้ ว่าการ
(บริหาร 2)

ผู้ ช่วยผู้ ว ่าการ
(บริหาร 1)

ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ
กปภ.เขต 1-10

ฝ่ายอํานวยการ
ฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

กองจัดหา
  - งานจัดซื 'อ
  - งานจัดหาที4ดิน
  - งานจัดจ้าง
  - งานจัดการระบบพสัดุ
  - งานจัดทําสญัญา

กองกิจการสัมพนัธ์
  - งานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย

กองบริหารทั4วไป
(กปภ. 1-10)
  - งานพัสดแุละบัญชีทรัพย์สิน

กองระบบผลิตและ
ควบคุมคณุภาพนํ 'า
(กปภ. 1-10)
  - งานควบคุมคณุภาพนํ 'า 1
  - งานควบคุมคณุภาพนํ 'า 2-3
  - งานบํารุงรักษา

  - งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต

กองระบบจําหน่าย
(กปภ. 1-10)
  - งานแผนที4แนวท่อ (GIS)
  - งานนํ 'าสูญเสีย
  - งานมาตรวัดนํ 'า

  - งานลูกค้าสมัพันธ์

กองมาตรฐานวิศวกรรม
  - งานมาตรฐานระบบประปา
  - งานผลิตภัณฑ์ท่อและ
ครุภัณฑ์
  - งานมาตรฐานการวางท่อ
  - งานศูนย์ข้อมลูวิศวกรรม
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1. การประปาส่วนภูมิภาค (สํานกังานใหญ่) โดย 

1.1 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
1.1.1 กองกิจการสัมพันธ์ มีหน้าท่ีตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังน้ี 

- งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1) จัดทําแผนการดาํเนินการด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานและอาชีวอนามัย (FD ข้อ 1) 
2) ติดตามผลให้หน่วยงานมีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานเก่ียวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ในการทํางาน (FD ข้อ 2) 
3) ให้คําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน และการตรวจสอบสาเหตุการเกิดอุบัติภยั 

(FD ข้อ 3) 
4) ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  

(FD ข้อ 4) 
5) ดําเนินการเก่ียวกับเงินทดแทนกรณีพนักงานและลูกจ้าง ประสบอันตรายเน่ืองจากการทํางาน (FD ข้อ 5) 
6) จัดกลุ่มพนักงานและลูกจ้างซ่ึงมีความเสี่ยงท่ีจะได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน เพ่ือดําเนินการ

บริหารจัดการคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน (FD ข้อ 6) 
7) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 7) 

1.2 ฝ่ายอํานวยการ 
1.2.1 กองจัดหา มีหน้าท่ีตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังน้ี 

- งานจัดซ้ือ 
1) ดําเนินการ จัดซ้ือ เช่ายมื แลกเปลี่ยน จําหน่ายพัสดุ รวมท้ังท่ีเดินและสิ่งปลูกสร้าง (FD ข้อ 1) 
2) จัดส่งพัสดุให้กับผู้เบิก (FD ข้อ 2) 
3) จัดทําเอกสารการเบิกจ่ายเงิน การขอมียุทธภณัฑ์ และหรือพัสดอ่ืุนๆ (FD ข้อ 3) 
4) ควบคุม ดูแล การดาํเนินงานเก่ียวกับระบบงาน SAP ในส่วนของระบบย่อยงานพัสดุ (FD ข้อ 4) 
5) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 5) 

- งานจัดหาท่ีดิน 
1) จัดทําบันทึกเพ่ือขอความเห็นชอบการจัดซ้ือท่ีดินในวงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาทข้ึนไป หรือตามท่ีไดร้บั

มอบหมาย และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือ/เช่าท่ีดิน คณะกรรมการตรวจรับท่ีดิน ตามข้อบังคับ กปภ.ว่าด้วยการพัสดฯุ  
(FD ข้อ 1) 

2) ดําเนินการจัดเช่าท่ีดินในส่วนของสํานักงานใหญ่ หรือตามท่ีไดร้ับมอบหมาย (FD ข้อ 2) 
3) ดําเนินการประเมินราคาท่ีดินประกอบการพิจารณาจัดซ้ือ และประสานการจัดทํานิติกรรมจัดซ้ือ/เช่า

ท่ีดิน และตรวจรับท่ีดิน (FD ข้อ 3) 
4) สรุปผลการจัดซ้ือ/เช่าท่ีดินเพ่ือขออนุมัติ (FD ข้อ 4) 
5) ดําเนินการเบิกจ่ายเงิน/ดําเนินงานในระบบงาน SAP ท่ีเก่ียวข้อง (FD ข้อ 5) 
6) จัดทํารายงานข้อมูลสัญญาเพ่ือเสนอหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (FD ข้อ 6) 
7) ปรับปรุงคู่มือการจัดซ้ือ/เช่าท่ีดนิให้เหมาะสม (FD ข้อ 7) 
8) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 8) 

- งานจัดจ้าง 
1) ดําเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาท่ีมีวงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทข้ึนไป โครงการก่อสรา้ง

ของสํานักงานใหญ่ หรือดําเนินงานจัดจ้างอ่ืนตามท่ีสายงานรองผู้ว่าการร้องขอ (FD ข้อ 1) 
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2) จัดทําเอกสารเพ่ือประกอบการเบิกจ่ายเงิน (FD ข้อ 2) 
3) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 3) 

- งานบริหารระบบพัสด ุ
1) จัดการระบบงานพัสดุ ฐานข้อมูลหลัก วัสดุ และฐานข้อมลูหลักเจ้าหน้ี แก่ผู้เก่ียวข้องท้ังภายในและ

ภายนอก กปภ. (FD ข้อ 1) 
2) ปรับปรุงรายละเอียดฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (FD ข้อ 2) 
3) กําหนดรหัสพัสดุ และช่ือพัสดุคงคลังมาตรฐาน (FD ข้อ 3) 
4) ประสานงานและให้คําแนะนํา/แก้ไขปัญหา/อบรม เก่ียวกับระบบงานพัสดุให้แก่ หน่วยงานต่างๆใน

กปภ. (FD ข้อ 4) 
5) กําหนดหลักเกณฑ์การตรวจนับพัสดุประจําปี (FD ข้อ 5) 
6) ดูแล ปรับปรุง และให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ในการใช้คู่มือปฏิบัติงานระบบงานพัสดุ 

(FD ข้อ 6) 
7) ควบคุม ดูแลพนักงานในสังกัดท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานในระบบงานพัสดุ (FD ข้อ 7) 
8) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 8) 

- งานจัดทําสัญญา 
1) จัดทําร่างและจัดทําสญัญาในมาตรฐาน (FD ข้อ 1) 
2) แจ้งหรือจัดส่งสําเนาสญัญา รายงานข้อมูลสญัญาให้ผู้เก่ียวข้อง (FD ข้อ 2) 
3) จัดทําหนังสือรับรองผลงานให้คู่สัญญา (FD ข้อ 3) 
4) ดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนผู้รับจ้างหรือผู้ขาย (FD ข้อ 4) 
5) ดําเนินการพิจารณาบุคคลท่ีเข้าข่ายเป็นผู้ท้ิงงาน (FD ข้อ 5) 
6) ปฏิบัตภิารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 6) 

1.3 ฝ่ายวิศวกรรม 
1.3.1 กองออกแบบวิศวกรรม มีหน้าท่ีตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังน้ี 

- งานวิศวกรรมสุขาภิบาล/สิ่งแวดล้อม 
1) ออกแบบและจัดทําแบบแปลนระบบผลิตนํ้าประปาโครงการก่อสร้างระบบประปาท่ีมีวงเงินตั้งแต่ 100 

ล้านบาทข้ึนไปและโครงการก่อสรา้งอ่ืนๆ ของกปภ. (FD ข้อ 1) 
2) ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับแบบแปลน รายละเอียดเอกสารท่ีจัดทําโดยบริษัทท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรม 

(FD ข้อ 2) 
3)ประสานงานและให้คําปรึกษาในการแก้ปัญหา กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล/

สิ่งแวดล้อม (FD ข้อ 3) 
4) เป็นวิทยากรด้านวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดทําเอกสารวิชาการระบบประปา 

ของกปภ. เพ่ือการฝึกอบรม (FD ข้อ 4) 
5) ปฏิบัตภิารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 5) 

- งานวิศวกรรมโครงสร้าง 
1) ออกแบบและจัดทําแบบแปลนโครงสร้างอาคารผลตินํ้าประปา และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ของกปภ. สําหรับ

โครงการก่อสร้างระบบประปาท่ีมวีงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทข้ึนไป และโครงการก่อสร้างอ่ืนๆ ของกปภ. (FD ข้อ 1) 
2) ประสานงานและให้คําปรึกษาในการแก้ปัญหา กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการออกแบบโครงสร้าง

อาคารผลิตนํ้าประปา และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ของกปภ. (FD ข้อ 2) 
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3) ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับแบบแปลน รายละเอียดเอกสารท่ีจัดทําโดยบริษัทท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรม 
(FD ข้อ 3) 

4) เป็นวิทยากรด้านวิศวกรรมโครงสร้าง รวมถึงการจัดทําเอกสารวิชาการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการฝึกอบรม  
(FD ข้อ 4) 

5) ปฏิบัตภิารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 5) 

- งานวิศวกรรมเครื่องกล 
1) ออกแบบและจัดทําแบบแปลนระบบเครื่องกล สําหรับโครงการก่อสร้างระบบประปาท่ีมีวงเงินตั้งแต่ 

100 ล้านบาทข้ึนไป และโครงการก่อสร้างอ่ืนๆ ของกปภ. (FD ข้อ 1) 
2) ประสานงานและให้คําปรึกษาในการแก้ปัญหากับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในงานวิศวกรรมเครื่องกล 

(FD ข้อ 2) 
3) ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับแบบแปลน รายละเอียดเอกสารท่ีจัดทําโดยบริษัทท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกล 

(FD ข้อ 3) 
4) เป็นวิทยากรด้านวิศวกรรมเครือ่งกล รวมถึงการจัดทําเอกสารวิชาการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการฝึกอบรม  

(FD ข้อ 4) 
5) ปฏิบัตภิารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 5) 

- งานวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุม 
1) ออกแบบและจัดทําแบบแปลนระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม สําหรับโครงการก่อสร้างระบบประปาท่ีมี

วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทข้ึนไป และโครงการก่อสร้างอ่ืนๆ ของกปภ. (FD ข้อ 1) 
2) ประสานงานและให้คําปรึกษาในการแก้ปัญหา กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในงานวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ

ควบคุม (FD ข้อ 2) 
3) ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับแบบแปลน รายละเอียดเอกสารท่ีจัดทําโดยบริษัทท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรมระบบ

ไฟฟ้าและระบบควบคุม(FD ข้อ 3) 
4) เป็นวิทยากรด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม รวมถึงการจัดทําเอกสารวิชาการท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือการฝึกอบรม (FD ข้อ 4) 
5) ปฏิบัตภิารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 5) 

1.3.2 กองมาตรฐานวิศวกรรม มีหน้าท่ีตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังน้ี 

- งานมาตรฐานระบบประปา 
1) จัดทํามาตรฐานทางวิศวกรรม คุณลักษณะเฉพาะทางวิศวกรรมโครงการ สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ และครุภณัฑ์

ด้านงานโยธาของ กปภ. (FD ข้อ 1) 
2) ออกแบบและจัดทําแบบแปลนมาตรฐานโครงสร้างอาคารผลิตนํ้าประปา และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ของกปภ. 

(FD ข้อ 2) 
3) ประสานงานและให้คําปรึกษาในการแก้ไขปัญหา กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในงานมาตรฐานระบบประปา 

(FD ข้อ 3) 
4) ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับแบบแปลนรายละเอียดเอกสารท่ีจัดทําโดยบริษัทท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรม (FD ข้อ 4) 
5) เป็นวิทยากรด้านมาตรฐานระบบประปา รวมถึงการจัดทําเอกสารวิชาการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการฝึกอบรม 

(FD ข้อ 5) 
6) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 6) 

- งานผลิตภณัฑ์ท่อและครภุัณฑ์ 
1) กําหนดผลติภณัฑ์ท่อ อุปกรณท่์อและคุณลักษณะเฉพาะสําหรับงานด้านวิศวกรรม (FD ข้อ 1) 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 12 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563                                                 การประปาส่วนภูมภิาค 

2) ติดตามผลการใช้งานผลิตภัณฑ์ท่อ อุปกรณ์เพ่ือนํามาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (FD ข้อ 2) 
3) จัดทําข้อกําหนดเฉพาะของวัสดุ และครุภณัฑ์ ของกปภ. ท่ีเก่ียวข้อง (FD ข้อ 3) 
4) ให้คําปรึกษาและเป็นวิทยากรในการแก้ปัญหาด้านงานผลิตภัณฑ์ท่อและครภุัณฑ์รวมถึงการจัดทํา

เอกสารวิชาการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการฝึกอบรม (FD ข้อ 4) 
5) ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือปรับปรุงพัฒนางานท่ีเก่ียวข้อง (FD ข้อ 5) 
6) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 6) 

- งานมาตรฐานการวางท่อ 
1) จัดทําและพัฒนาแบบมาตรฐานงานวางท่อ กปภ. ให้เป็นปัจจุบัน และครอบคลุมการใช้งานทุกๆ ด้าน 

(FD ข้อ 1) 
2) กําหนดรายละเอียดประกอบแบบงานวางท่อ การติดตั้งอุปกรณม์าตรฐานสําหรับงานวางท่อประปา  

(FD ข้อ 2) 
3) จัดทําเอกสารมาตรฐานและข้อกําหนดในการวางท่อประปา (FD ข้อ 3) 
4) ให้คําปรึกษาในการแก้ไขปัญหาด้านการวางท่อประปา รวมถึงการจัดทําเอกสารวิชาการท่ีเก่ียวข้อง (FD 

ข้อ 4) 
5) เป็นวิทยากรด้านระบบวางท่อประปา รวมถึงการจัดทําเอกสารวิชาการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการฝึกอบรม (FD 

ข้อ 5) 
6) ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือปรับปรุงพัฒนางานท่ีเก่ียวข้อง (FD ข้อ 6) 
7) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 7) 

- งานศูนย์ข้อมูลวิศวกรรม 
1) จัดเก็บและรวบรวมแบบ (Drawing) แบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) ข้อกําหนดเฉพาะงาน 

(Specification) และมาตรฐานงานก่อสร้าง (Standard) (FD ข้อ 1) 
2) จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อกําหนด คุณลักษณะเฉพาะวัสดุ ครุภณัฑ์ ของกปภ. (FD ข้อ 2) 
3) จัดทําคู่มือและสื่อเผยแพร่แบบมาตรฐานงานก่อสร้างและอ่ืนๆ ผา่นระบบสารสนเทศ (FD ข้อ 3) 
4) ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลด้านวิศวกรรม (FD ข้อ 4) 
5) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 5) 

1.4 ฝ่ายทรัพยากรน้ํา 
1.4.1 กองควบคุมคุณภาพนํ้ามีหน้าท่ีตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังน้ี 

- งานเคมีและจุลชีวะ 
1) วางแผน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพนํ้าทางด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา ท้ังในห้องปฏิบัติการและ

ภาคสนามเป็นประจํา (FD ข้อ 1) 
2) จัดทําระบบมาตรฐานคุณภาพและคู่มือห้องปฏิบัติการและวิธีการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ทางด้าน

กายภาพ เคมี จุลชีววิทยา (FD ข้อ 2) 
3) สุ่มตรวจเลือกตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบคุณภาพนํ้าของแหล่งนํ้าดิบ นํ้าประปาทางด้านกายภาพ เคมี  

จุลชีววิทยา ในกรณีท่ีคณุภาพนํ้ามแีนวโน้มจะเกิดปัญหา (FD ข้อ 3) 
4) ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและวางแผนร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาคุณภาพนํ้าดิบและนํ้าผลิตจาก

การประปาส่วนภมูิภาคสาขาท้ังในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม (FD ข้อ 4) 
5) ให้คําปรึกษาแนะนําและประสานงานกับการประปาส่วนภมูิภาคเขต การประปาส่วนภูมิภาคสาขา 

กับหน่วยงานภายนอกในการแก้ไขปรับปรุงและรักษาคุณภาพนํ้าดบิ(FD ข้อ 5) 
6) วางแผนติดตามตรวจสอบวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพนํ้า (FD ข้อ 6) 
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7) ให้บริการตรวจสอบวิเคราะห์คณุภาพนํ้าทางด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา ตามมาตรฐานสากล 
แก่หน่วยงานภายในและภายนอกท่ีขอรับบริการ (FD ข้อ 7) 

8) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของการประปาส่วนภูมภิาคเขต และการประปาส่วนภมูิภาคสาขาในการ
ตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังคุณภาพนํ้า โดยวิธีการท่ีสะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลา และค่าใช้จ่าย (FD ข้อ 8) 

9) ปฏิบัตภิารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 9) 

- งานมาตรฐานวิทยาศาสตร ์
1) ดําเนินการศึกษาสารเคมีท่ีจะนํามาใช้ในกิจการประปาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายและแก้ปัญหา

คุณภาพนํ้าในระบบผลิต (FD ข้อ 1) 
2) กําหนดช้ันคุณภาพสารเคมีท่ีใช้ในกิจการประปา (FD ข้อ 2) 
3) กําหนดปริมาณและคุณลักษณะเฉพาะครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ท่ีใช้ในกิจการประปา และครุภณัฑ์

วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีใช้ในสถานพยาบาลของ กปภ. ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า (FD ข้อ 3) 
4) ให้บริการตรวจสอบคุณภาพสารเคมี และสารกรองท่ีใช้ในกิจการประปา (FD ข้อ 4) 
5) ประสานงานและให้ความร่วมมอืกับหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาคุณภาพนํ้าสําหรับระบบผลิต  

(FD ข้อ 5) 
6) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและจัดทําคู่มือ (FD ข้อ 6) 
7) ปฏิบัตภิารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 7) 

- งานสารสนเทศคุณภาพนํ้า 
1) ดําเนินการรวบรวม ประเมินผล เสนอแนะและแผยแพร่ข้อมูลคุณภาพนํ้า รวมท้ังข้อมูลคุณภาพนํ้าดิบ 

จากแหล่งนํ้าท่ัวประเทศของกปภ.และนํ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด (FD ข้อ 1) 
2) กลั่นกรองและจัดทําฐานข้อมูลคุณภาพนํ้าของกปภ. (FD ข้อ 2) 
3) ดําเนินการจัดทํารายงานแหล่งนํ้า นํ้าประปาในภาพรวมของกปภ. รวมถึงสถานการณ์และประเด็นปัญหา

ในด้านคุณภาพนํ้าของแต่ละแหล่งนํ้าพร้อมแนวทางแก้ไข (FD ข้อ 3) 
4) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆท้ังภายนอกและภายใน ท่ีเก่ียวข้องกับสารสนเทศคุณภาพนํ้าของกปภ. 

(FD ข้อ 4) 
5) เช่ือมโยงข้อมูลคุณภาพนํ้าจากหน่วยงานภายนอกเข้ากับแผนท่ีแหล่งนํ้าของกปภ. และแผยแพร่ให้ 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดทราบถึงสถานการณ์คุณภาพแหล่งนํ้า (FD ข้อ 5) 
6) สุ่มตรวจติดตามคุณภาพนํ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขา 

(FD ข้อ 6) 
7) สนับสนุนข้อมูลคุณภาพนํ้าของการประปาส่วนภมูิภาคสาขาต่างๆ เพ่ือแก้ไข หรือประชาสัมพันธ์

คุณภาพนํ้า รวมถึงการจัดทําคู่มือการรวบรวมข้อมูล (FD ข้อ 7) 
8) ปฏิบัตภิารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 8) 

- งานมลพิษ 
1) วางแผน ตรวจติดตาม ตรวจสอบ ในภาพรวมของสภาพแวดล้อมแหล่งนํ้า คุณภาพนํ้าทางด้านมลภาวะนํ้า 

(Water Pollution) และสารเป็นพิษต่างๆ (Toxic Substance) ท้ังจากแหล่งนํ้าดิบ นํ้าประปาท่ีซื้อจากบริษัทเอกชน และท่ีกปภ. 
ดําเนินการเองท้ังในห้องปฏิบัติการและภาคสนามเป็นประจํา (FD ข้อ 1) 

2) จัดทําระบบมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการและวิธีการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการด้านมลภาวะนํ้า 
(Water Pollution) และสารเป็นพิษต่างๆ (Toxic Substance) (FD ข้อ 2) 

3) สุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบคุณภาพนํ้าทางด้านมลภาวะนํ้า (Water Pollution) และสารเป็นพิษต่างๆ 
(Toxic Substance) ของแหล่งนํ้าดิบ นํ้าประปาท่ีรับซ้ือจากบริษัทเอกชน ให้เป็นไปตามสัญญารับซ้ือนํ้า (FD ข้อ 3) 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 14 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563                                                 การประปาส่วนภูมภิาค 

4) สุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบคุณภาพนํ้าทางด้านมลภาวะนํ้า (Pollution) และสารเป็นพิษต่างๆ (Toxic 
Substance) ของแหล่งนํ้าดิบ นํ้าประปา ท่ีกปภ. ดาํเนินการเอง ในกรณีท่ีคณุภาพนํ้ามีแนวโน้มจะเกิดปัญหา (FD ข้อ 4) 

5) ให้คําปรึกษาแนะนําและประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต และการประปาส่วนภูมภิาคสาขา
รวมถึงหน่วยงานภายนอกในการแก้ไขปรับปรุงและควบคุมคุณภาพนํ้า (FD ข้อ 5) 

6) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพนํ้าดิบให้เหมาะสมสําหรับผลิตนํ้าประปา (FD ข้อ 6) 
7) วางแผนติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมแหล่งนํ้าและคุณภาพนํ้าทางด้านมลภาวะ และสารเป็นพิษต่างๆ 

ท้ังในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม และคู่มือในการตรวจคุณภาพนํ้าประปา (FD ข้อ 7) 
8) ปฏิบัตภิารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 8) 

1.4.2 กองพัฒนาแหล่งนํ้ามีหน้าท่ีตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังน้ี 

- งานวิเคราะห์พัฒนาแหล่งนํ้า  
1) วางแผนการจัดหาแหล่งนํ้าใหมใ่ห้เพียงพอรองรับโครงการผลตินํ้าประปาของ กปภ. (FD ข้อ 1) 
2) กําหนดมาตรการและแผนการเฝ้าระวังเพ่ืออนุรักษ์แหล่งนํ้าดิบ ให้มีความเพียงพอในการผลตินํ้าประปา

ของ กปภ. (FD ข้อ 2) 
3) ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งนํ้าดิบ เพ่ือใช้ใน

กิจการประปา (FD ข้อ 3) 
4) ดําเนินการศึกษา รวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอทางเลือกการใช้แหล่งนํ้า เพ่ือใช้ในการผลิต

นํ้าประปา (FD ข้อ 4) 
5) ติดตามความก้าวหน้าของโครงการจัดหา และพัฒนาแหล่งนํ้าดิบของ กปภ. (FD ข้อ 5) 
6) จัดทําและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งนํ้าและปริมาณนํ้าดบิของ กปภ. รวมถึงคู่มือการเฝ้าระวัง 

แหล่งนํ้า (FD ข้อ 6) 
7) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 7) 

- งานวิศวกรรมแหล่งนํ้า 
1) กําหนดบริเวณท่ีเหมาะสมแก่การเจาะบ่อบาดาล การขุดสระพักนํ้าดิบ การเลือกใช้แหล่งนํ้าธรรมชาต ิ

(FD ข้อ 1) 
2) วิเคราะห์และกําหนดพ้ืนท่ีการพัฒนาแหล่งนํ้าของ กปภ. ให้ถูกต้องตามหลักภมูิศาสตร์ (FD ข้อ 2) 
3) ศึกษา และกําหนดพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการใช้แหล่งนํ้าใต้ดิน และผิวดินแบบผสมผสานให้เกิดประโยชน์

สูงสุด และเพ่ือความยั่งยืนของแหล่งนํ้า (FD ข้อ 3) 
4) บริหารจัดการแหล่งนํ้าท่ีมีอยู่เดมิให้มีประสิทธิภาพ (FD ข้อ 4) 
5) สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา ดําเนินงานโครงการพัฒนาแหลง่นํ้า ตามท่ีหน่วยงานต่างๆร้องขอ  

(FD ข้อ 5) 
6) กําหนดแนวทางในการป้องกันและอนุรักษ์แหล่งนํ้าท่ีใช้ในระบบประปา รวมถึงคู่มือการเฝ้าระวังและ

การพัฒนาแหล่งนํ้า (FD ข้อ 6) 
7) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 7) 

1.5 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.5.1 กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยสีารสนเทศมีหน้าท่ีตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional 

Description) ดังน้ี 
- งานบริการข้อมูลสารสนเทศ 
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1) วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา บํารุงรักษาโปรแกรมท่ีพัฒนาในระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ 
(Operation Information System : OIS) ตามความต้องการของผู้บริหาร และหน่วยงานภายใน และระบบ Early warning  
ตามการบริหารความเสี่ยงของ กปภ. ประจําปีงบประมาณ (FD ข้อ 1) 

2) จัดทํา ปรับปรุง แก้ไข คู่มือการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ (Operation Information 
System : OIS) คู่มือการใช้งาน (User Manual) และคู่มือทางด้านเทคนิค (Technical Manual) ระบบสารสนเทศดา้นปฏิบัติการ 
และระบบ Early warning (FD ข้อ 2) 

3) ติดตามและสอบทานข้อมลูในระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ (Operation Information System) 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วน และทันกาล (FD ข้อ 3) 

4) ตรวจสอบ จัดทําข้อมลูและรายงานตามความต้องการของผู้ร้องขอจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
(FD ข้อ 4) 

5) ประสานงานแจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับระบบ GFMIS-SOE (FD ข้อ 5) 
6) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 6) 
 

2. การประปาส่วนภูมิภาคเขต โดย  

2.1 กองแผนและวิชาการ 1-10 มีหน้าท่ีตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังน้ี 

- งานแผนงาน 
1) วางแผน วิเคราะห์โครงการ โดยอาศัยข้อมูลจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขา และหน่วยงานอ่ืน หรือ

ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงในพ้ืนท่ีมาวิเคราะห์ เพ่ือจัดลาํดับความสําคัญของแผน (FD ข้อ 1) 
2) จัดทําแผนโครงการงบลงทุนของการประปาส่วนภูมภิาคเขต เพ่ือเสนอของบประมาณประจําปีก่อนสิ้น

ปีงบประมาณ (FD ข้อ 2) 
3) สํารวจ ออกแบบ จัดทํางบประมาณโครงการวางท่อ ขยายเขตจําหน่ายนํ้า หรือระบบประปาให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือโครงการก่อสร้างแห่งใหม่ (FD ข้อ 3) 
4) ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรเพ่ือจัดเตรยีมท่ีดินสําหรับโครงการก่อสร้างระบบ

ประปา และโครงการต่างๆขององค์กร (FD ข้อ 4) 
5) ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือร่วมประชาคมการมสี่วนร่วมของประชาชนต่อ

โครงการก่อสร้างระบบประปา โครงการรับโอนกิจการประปา และโครงการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (FD ข้อ 5) 
6) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 6) 

- งานแหล่งนํ้า 
1) สํารวจ รายงานข้อมลู และพัฒนาแหล่งนํ้า ให้สอดคล้องกับแผนหลักของสํานักงานใหญ่ กปภ. รายงาน

ผลเก่ียวกับปัญหานํ้าบาดาล แหลง่นํ้ามีมลพิษ สถานการณ์นํ้า ปริมาณนํ้าดิบ สถานการณ์ภยัแล้ง และเสนอแผนแก้ปัญหาแหล่งนํ้า 
(FD ข้อ 1) 

2) ประสานงานเก่ียวกับแหล่งนํ้ากับหน่วยงานภายในและภายนอก กปภ. (FD ข้อ 2) 
3) สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา การควบคุมการก่อสรา้ง งานพัฒนาแหล่งนํ้าของการประปาส่วน

ภูมิภาคเขต (FD ข้อ 3) 
4) ประมาณการสูบนํ้าจากแหล่งนํ้าดิบและนํ้าจ่ายสู่ระบบจําหน่ายให้เพียงพอต่อความต้องการในแตล่ะ

ช่วงเวลา (FD ข้อ 4) 
5) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 5) 
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- งานโครงการก่อสร้าง 1-3 
1) สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาท่ีมีวงเงินต่ํา

กว่า 100 ล้านบาท โครงการเร่งรดัขยายเขตจําหน่ายนํ้า โครงการลดนํ้าสญูเสยี โครงการสํารวจตดิตั้งประปาผู้ใช้นํ้ารายใหญ่ 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาอาคาร โครงการปรับปรุงเสน้ท่อ และโครงการงบลงทุนอ่ืนๆของการประปาส่วนภูมภิาคเขต 
(FD ข้อ 1) 

2) ติดตามตรวจสอบ การดําเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาให้ได้ตามมาตรฐานตามเง่ือนไขสญัญาจ้าง 
(FD ข้อ 2) 

3) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในการขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการก่อสร้างระบบประปา 
เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้อย่างราบรื่น (FD ข้อ 3) 

4) จัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดจ้างผู้ดาํเนินงานโครงการก่อสรา้งระบบประปา รวมถึงให้ความเห็นใน
การดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างของโครงการ ก่อนส่งเรื่องให้กองบริหารท่ัวไปดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง (FD ข้อ 4) 

5) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 5) 

2.2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพนํ้า 1-10 มีหน้าท่ีตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) 
ดังน้ี 

- งานควบคุมคุณภาพนํ้า 1 
1) ทดสอบคุณภาพนํ้าดิบ นํ้าประปาในด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา ดัชนีมลภาวะและสารเป็นพิษ  

(โลหะหนัก) ประเมินคุณภาพนํ้า เพ่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานและใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมคุณภาพนํ้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน
แก่หน่วยงานภายใน (FD ข้อ 1) 

2) ทดสอบคุณภาพสารเคม/ีสารกรองและท่อนํ้า แก่หน่วยงานภายใน (FD ข้อ 2) 
3) ให้บริการทดสอบคุณภาพนํ้า สารเคม/ีสารกรองและท่อนํ้า แก่หน่วยงานภายนอก (FD ข้อ 3) 
4) กํากับดูแลการปฏบัิติงานในการผลิตนํ้าประปาให้ได้มาตรฐานตามข้อกําหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน

มาตรฐาน(Standard Operating Procedure, SOP) ตามหลักการ Water Safety Plan (FD ข้อ 4) 
5) ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามมาตรฐาน 

ท่ีกําหนด เช่น การสอบเทียบและการทวนสอบ เป็นต้น (FD ข้อ 5) 
6) เฝ้าระวัง/ทดสอบ/ประเมินคุณภาพแหล่งนํ้า รวมท้ังให้คําแนะนําและแก้ไขปัญหาคุณภาพนํ้า (FD ข้อ 6) 
7) จัดทํารายงานคุณภาพนํ้า/สารเคมี/สารกรองและท่อนํ้า รวมท้ังรวบรวมประมวลผลเป็นรายเดือน  

รายไตรมาส และรายปี (FD ข้อ 7) 
8) ตรวจติดตามกลั่นกรองข้อมูลคุณภาพนํ้า ในระบบสารสนเทศ (FD ข้อ 8) 
9) รวบรวม ตรวจสอบ และจัดทําแผนการใช้สารเคมีในระบบประปา (FD ข้อ 9) 
10) จัดทําระบบบริหารจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025  

(FD ข้อ 10) 
11) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 11) 

- งานควบคุมคุณภาพนํ้า 2 - 3 
1) ทดสอบคุณภาพนํ้าดิบ นํ้าประปาในด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา ดัชนีมลภาวะ ประเมินคุณภาพนํ้า 

เพ่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานและใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมคุณภาพนํ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานแก่หน่วยงานภายใน (FD ข้อ 1) 
2) ทดสอบคุณภาพสารเคมี แก่หน่วยงานภายใน (FD ข้อ 2) 
3) ให้บริการทดสอบคุณภาพนํ้าและสารเคมี แก่หน่วยงานภายนอก (FD ข้อ 3) 
4) กํากับดูแลการปฏบัิติงานในการผลิตนํ้าประปาให้ได้มาตรฐานตามข้อกําหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน

มาตรฐาน (Standard Operating Procedure, SOP) ตามหลักการ Water Safety Plan (FD ข้อ 4) 
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5) ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามมาตรฐานท่ี
กําหนด เช่น การสอบเทียบและการทวนสอบ เป็นต้น (FD ข้อ 5) 

6) เฝ้าระวัง/ทดสอบ/ประเมินคุณภาพแหล่งนํ้า รวมท้ังให้คําแนะนําและแก้ไขปัญหาคุณภาพนํ้า (FD ข้อ 6) 
7) จัดทํารายงานคุณภาพนํ้าและสารเคมี รวมท้ังรวบรวมประมวลผลเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี 

(FD ข้อ 7) 
8) ตรวจติดตามกลั่นกรองข้อมูลคุณภาพนํ้า ในระบบสารสนเทศ (FD ข้อ 8) 
9) รวบรวม ตรวจสอบ และจัดทําแผนการใช้สารเคมีในระบบประปา (FD ข้อ 9) 
10) จัดทําระบบบริหารจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025  

(FD ข้อ 10) 
11) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 11) 

- งานบํารุงรักษา 
1) จัดทําแผนงาน ดําเนินการบํารงุรักษาและซ่อมเครื่องจักรกล เครือ่งจ่ายสารเคมี และอุปกรณ์อ่ืนๆ  

ท่ีเก่ียวข้องกับระบบประปาของการประปาส่วนภมูิภาคสาขา (FD ข้อ 1) 
2) สนับสนุนในการจัดหา การซ่อม การบํารุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องจ่ายสารเคมี และอุปกรณ์อ่ืนๆ  

ท่ีเก่ียวข้องกับระบบประปาของการประปาส่วนภมูิภาคสาขา พร้อมให้การสนับสนุนเชิงเทคนิค (FD ข้อ 2) 
3) รวบรวมข้อมูลรายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในด้านการบํารุงรักษาเครือ่งจักรกลของระบบผลิต การใช้

พลังงาน (FD ข้อ 3) 
4) จัดทําแผนดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและไฟฟ้า เครื่องจ่ายสารเคมี และอุปกรณ์อ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง (FD ข้อ 4) 
5) สนับสนุนการซ่อมเครื่องมือจักรกลและไฟฟ้า เครื่องจ่ายสารเคมี และอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง (FD ข้อ 5) 
6) ทดสอบประสิทธิภาพ การใช้งาน ชํารุด บกพร่องของเครื่องจักรกลท่ีใช้ในระบบผลิต (FD ข้อ 6) 
7) เสนองบประมาณในการออกแบบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและบํารงุรักษาเครื่องจักรกลและไฟฟ้า 

ท่ีเก่ียวข้อง (FD ข้อ 7) 
8) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 8) 

- งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต 
1) วางแผนพัฒนา และควบคุมดูแลเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิต (FD ข้อ 1) 
2) ดูแลอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้และปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง (FD ข้อ 2) 
3) ส่งเสริมให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขามีการนําระบบควบคุมการผลิตนํ้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

(FD ข้อ 3) 
4) ตั้งงบประมาณในการบํารุงรักษาระบบควบคุมการผลติระยะไกลให้ยังคงทํางานได้ดีพร้อมรายงานผล

ความก้าวหน้าต่อสํานักงานใหญ่ กปภ. (FD ข้อ 4) 
5) ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้งานและบํารุงรักษาเทคโนโลยีการควบคุมการผลิตแก่พนักงานหรือ

ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (FD ข้อ 5) 
6) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 6) 

2.3 กองบริหารท่ัวไป 1-10 มีหน้าท่ีตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังน้ี 

- งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน 

1) ดําเนินการจัดหาผูร้ับจ้างโครงการก่อสร้าง ปรบัปรุงขยายระบบประปาท่ีมีวงเงินต่ํากว่า 100 ล้านบาท 
เพ่ือนําเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ ส่วนการดําเนินการจัดหาอ่ืนๆ ให้ดําเนินการตามวงเงินท่ีการประปาส่วนภูมิภาคเขตได้รับมอบอํานาจ 
(FD ข้อ 1) 
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2) พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือดําเนินการคืนหลักประกันสญัญา (FD ข้อ 2) 
3) จัดทําสัญญาในมาตรฐาน (FD ข้อ 3) 
4) จัดทําบัญชีทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาคเขตและการประปาส่วนภูมิภาคสาขา รวมถึงการจําหน่าย 

และการรับบริจาคทรัพยส์ิน (FD ข้อ 4) 
5) สนับสนุนการจัดซ้ือวัสดุและครภุัณฑ์ตามท่ีการประปาส่วนภูมภิาคสาขาร้องขอ (FD ข้อ 5) 
6) ประสานงานในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับทรัพยส์ิน (FD ข้อ 6) 
7) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับระบบงาน SAP ในส่วนของระบบงานพัสดุและระบบบัญชีการเงิน

(FD ข้อ 7) 
8) ควบคุมและรับผิดชอบงานด้านพัสดุของการประปาส่วนภูมิภาคเขต (FD ข้อ 8) 
9) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 9) 

2.4 กองระบบจําหน่าย 1-10 มีหน้าท่ีตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังน้ี 

- งานแผนท่ีแนวท่อ (GIS) 
1) วางแผนสนับสนุน และพัฒนาการจัดทําข้อมูลระบบภมูิสารสนเทศ ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา ด้าน

ระบบจ่ายนํ้าและพ้ืนท่ีเป้าหมายจําหน่ายนํ้าในอนาคต (FD ข้อ 1) 
2) รวบรวมและจัดทําข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศด้านระบบจ่ายนํ้าให้ทันสมัย พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการ

ตัดสินใจ (FD ข้อ 2) 
3) บริการข้อมูลระบบภมูิสารสนเทศแก่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกตามท่ีมีการร้องขอ  

(FD ข้อ 3) 
4) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 4) 

- งานนํ้าสูญเสยี 
1) ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบในการวางแผนและกําหนดมาตรการในการลดนํ้าสูญเสียให้กับการประปา

ส่วนภูมิภาคสาขา รวมท้ังให้คําแนะนําและสนับสนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขา เก่ียวกับการลดนํ้าสญูเสีย (FD ข้อ 1) 
2) ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบในการติดตามผล วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผลการลดนํ้าสญูเสียของการ

ประปาส่วนภูมิภาคสาขา (FD ข้อ 2) 
3) ร่วมมือกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขา ในการติดตาม ค้นหา จุดรั่วไหลในพ้ืนท่ีจ่ายนํ้าของการประปา

ส่วนภูมิภาคสาขา และควบคุมการใช้นํ้าในพ้ืนท่ีให้มีความเหมาะสม (FD ข้อ 3) 
4) ตรวจสอบเครื่องมือวัดปริมาณนํ้าจ่ายของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอย่างสม่ําเสมอ (FD ข้อ 4) 
5) ควบคุม ดูแล รับผิดชอบในการออกแบบปรับปรุงและจัดทํางบประมาณสําหรับระบบ DMA และควบคุม 

แรงดันนํ้าให้กับการประปาส่วนภูมภิาคสาขา (FD ข้อ 5) 
6) ดูแลและรับผิดชอบในการค้นคว้าและพัฒนาระบบควบคุมนํ้าสูญเสีย เพ่ือนํามาใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง

เหมาะสม (FD ข้อ 6) 
7) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 7) 

- งานมาตรวัดนํ้า 
1) วางแผน แนะนํา และให้การสนับสนุนการติดตั้ง ทดสอบ สุ่มตรวจ และซ่อมบํารุง มาตรวัดนํ้าให้กับการ

ประปาส่วนภูมิภาคสาขา (FD ข้อ 1) 
2) จัดทํางบประมาณในการจัดซ้ือ ซ่อมบํารุง ทดสอบ มาตรวัดนํ้าหลักท่ีใช้ในการวัดปริมาณซ้ือขายนํ้าดิบ 

หรือนํ้าประปากับเอกชน ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา (FD ข้อ 2) 
3) รวบรวมข้อมูลและจัดทํารายงานข้อมูล (เชิงสถิติ) เก่ียวกับมาตรวัดนํ้า ได้แก่ ความเท่ียงตรงของมาตร 

มาตรสูญหาย ประสานมาตร การผูกลวดตีตรามาตร การเปลี่ยนมาตร อายุมาตร มาตร 0 หน่วย เป็นต้น (FD ข้อ 3) 
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4) ควบคุมดูแลสถิติการใช้นํ้าในแต่ละการประปาส่วนภมูิภาคสาขา (FD ข้อ 4) 
5) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 5) 

- งานลูกค้าสัมพันธ์ 
1) ดําเนินกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ วางแผนและส่งเสริมการตลาด ตามแนวทางท่ีสํานักสื่อสารองค์กรและลูกค้า

สัมพันธ์เป็นผู้กําหนด (FD ข้อ 1) 
2) จัดทําแผนงานลูกค้าสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด วางแผนรณรงค์การเพ่ิมผู้ใช้นํ้าและการใช้นํ้าอย่างถูก

วิธี เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ผลิตภณัฑ์และการบริการท่ีดี ท่ีสอดคล้องกับพ้ืนท่ี (FD ข้อ 2) 
3) สนับสนุนการประกอบกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา (FD ข้อ 3) 
4) สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ใช้นํ้า ชุมชนและหน่วยงานในท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง (FD ข้อ 4) 
5) สนับสนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขา ในการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ของผู้ใช้นํ้า โดยประสานงานไปยัง

หน่วยงานต่างๆ ของการประปาส่วนภูมิภาคเขตและการประปาส่วนภมูิภาคสาขา (FD ข้อ 5) 
6) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 6) 

2.5 กองโรงงานผลิตนํ้า 1-10 มีหน้าท่ีตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังน้ี 

 - งานผลิตนํ้า 1- 2 
1) ดําเนินการตามแผนผลตินํ้าประปา วิเคราะห์ปรมิาณนํ้าดิบ และอัตราความต้องการใช้นํ้าในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

(FD ข้อ 1) 
2) ผลติและควบคุมการส่งจ่ายนํ้าประปาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (FD ข้อ 2) 
3) ดําเนินการวิเคราะห์ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพนํ้าดิบและนํ้าประปา (FD ข้อ 3) 
4) ควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตนํ้า และการใช้สารเคมี (FD ข้อ 4) 
5) ดูแลบํารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้า ของทุกจุดปฏิบัติงานผลติ ให้มีความพร้อมในการ

ปฏิบัติงานตลอดเวลา (FD ข้อ 5) 
6) จัดทําข้อมูลและรายงานท่ีเก่ียวข้องกับระบบผลติ เช่น รายงาน M5 รายงานผู้ใช้นํ้าบาดาล รายงานปริมาณ

ความต้องการสารเคมี รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น (FD ข้อ 6) 
7) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 7) 

3. การประปาส่วนภูมิภาคสาขา โดย 

3.1 กปภ.สาขาช้ันพิเศษมีหน้าท่ีตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังน้ี 

- งานผลติ 
1) วางแผน วิเคราะห์ปรมิาณนํ้าดบิ และอัตราความต้องการใช้นํ้าของผู้ใช้นํ้าในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (FD ข้อ 1) 
2) ผลิตและควบคุมการส่งจ่ายนํ้าประปา โดยประสานงานร่วมกับงานบริการและควบคุมนํ้าสญูเสีย 

(FD ข้อ 2) 
3) วิเคราะห์ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพนํ้าดิบและนํ้าประปา (FD ข้อ 3) 
4) ควบคุมคุณภาพและปริมาณนํ้าท่ีซื้อจากบริษัทเอกชน ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในสญัญา (การประปา 

ส่วนภูมภิาคสาขาท่ีมีเอกชนร่วมลงทุนหรือมีการจ้างระบบผลิต) (FD ข้อ 4) 
5) ควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตนํ้า และการใช้สารเคม ี(FD ข้อ 5) 
6) ดูแลบํารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้า ของทุกจุดปฏิบัติงานผลติ ให้มีความพร้อม 

ในการปฏิบัติงานตลอดเวลา (FD ข้อ 6) 
7) จัดทําข้อมูลและรายงานท่ีเก่ียวข้องกับระบบผลติ เช่น รายงาน M5 รายงานผู้ใช้นํ้าบาดาล รายงาน

ปริมาณความต้องการสารเคมี รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น (FD ข้อ 7) 
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8) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 8) 

- งานอํานวยการ 
1) รวบรวมการประเมินผลการปฏบัิติงานและสมรรถนะความสามารถของพนักงานในสังกัดการประปา 

ส่วนภูมิภาคสาขา (FD ข้อ 1) 
2) บันทึกการปฏิบัติงาน (ขาด ลา มา สาย) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และนําเสนอข้อมลูเพ่ือดําเนินการ

ด้านงานบุคคล เช่น แต่งตั้ง โยกยา้ย เลื่อนช้ัน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น (FD ข้อ 2) 
3) จัดทําทะเบียนการฝึกอบรมของพนักงานการประปาส่วนภูมภิาคสาขาในสังกัด (FD ข้อ 3) 
4) จัดการงานธุรการ และระบบสารบรรณ (FD ข้อ 4) 
5) งานจัดซ้ือ จัดจ้าง และการบรหิารงานพัสดุ (ระบบ MM) (FD ข้อ 5) 
6) ควบคุมงบประมาณ จัดทํารายงานบัญชีและการเงินของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตามระบบ SAP 

(กรณีท่ีไม่มรีะบบ SAP ต้องบันทึกข้อมูลรายการทางบัญชีท่ีอยู่นอกเหนือระบบ Billing และระบบรับจ่ายเข้า JV Template  
เพ่ือนําส่งข้อมูลเข้าการประปาส่วนภูมิภาคเขต) (FD ข้อ 6) 

7) รับคําร้องการขอติดตั้งประปา รับชําระเงินค่าติดตั้งประปา และจัดทําเอกสารสัญญากับผู้ใช้นํ้า 
ประสานงานกับงานบริการฯ เพ่ือเร่งรัดการติดตั้ง พร้อมจัดทํารายงานผู้ใช้นํ้ารายใหม่ (FD ข้อ 7) 

8) จัดพนักงานเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนและหรือตามนโยบายของ กปภ. (FD ข้อ 8) 
9) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 9) 

3.2 กปภ.สาขาช้ัน 1 มีหน้าท่ีตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังน้ี 

- งานผลติ 
1) วางแผน วิเคราะห์ปรมิาณนํ้าดบิ และอัตราความต้องการใช้นํ้าของผู้ใช้นํ้าในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (FD ข้อ 1) 
2) ผลิตและควบคุมการส่งจ่ายนํ้าประปา โดยประสานงานร่วมกับงานบริการและควบคุมนํ้าสญูเสีย  

(FD ข้อ 2) 
3) วิเคราะห์ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพนํ้าดิบและนํ้าประปา (FD ข้อ 3) 
4) ควบคุมคุณภาพและปริมาณนํ้าท่ีซื้อจากบริษัทเอกชน ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในสญัญา (การประปา 

ส่วนภูมภิาคสาขาท่ีมีเอกชนร่วมลงทุนหรือมีการจ้างระบบผลิต) (FD ข้อ 4) 
5) ควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตนํ้า และการใช้สารเคม ี(FD ข้อ 5) 
6) ดูแลบํารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้า ของทุกจุดปฏิบัติงานผลติ ให้มีความพร้อม 

ในการปฏิบัติงานตลอดเวลา (FD ข้อ 6) 
7) จัดทําข้อมูลและรายงานท่ีเก่ียวข้องกับระบบผลติ เช่น รายงาน M5 รายงานผู้ใช้นํ้าบาดาล รายงาน

ปริมาณความต้องการสารเคมี รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น (FD ข้อ 7) 
8) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 8) 

- งานอํานวยการ 
1) รวบรวมการประเมินผลการปฏบัิติงานและสมรรถนะความสามารถของพนักงานในสังกัดการประปา 

ส่วนภูมิภาคสาขา (FD ข้อ 1) 
2) บันทึกการปฏิบัติงาน (ขาด ลา มา สาย) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และนําเสนอข้อมลูเพ่ือดําเนินการ

ด้านงานบุคคล เช่น แต่งตั้ง โยกยา้ย เลื่อนช้ัน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น (FD ข้อ 2) 
3) จัดทําทะเบียนการฝึกอบรมของพนักงานการประปาส่วนภูมภิาคสาขาในสังกัด (FD ข้อ 3) 
4) จัดการงานธุรการ และระบบสารบรรณ (FD ข้อ 4) 
5) งานจัดซ้ือ จัดจ้าง และการบรหิารงานพัสดุ (ระบบ MM) (FD ข้อ 5) 
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6) ควบคุมงบประมาณ จัดทํารายงานบัญชีและการเงินของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตามระบบ SAP 
(กรณีท่ีไม่มรีะบบ SAP ต้องบันทึกข้อมูลรายการทางบัญชีท่ีอยู่นอกเหนือระบบ Billing และระบบรับจ่ายเข้า JV Template  
เพ่ือนําส่งข้อมูลเข้าการประปาส่วนภูมิภาคเขต) (FD ข้อ 6) 

7) รับคําร้องการขอติดตั้งประปา รับชําระเงินค่าติดตั้งประปา และจัดทําเอกสารสัญญากับผู้ใช้นํ้า 
ประสานงานกับงานบริการฯ เพ่ือเร่งรัดการติดตั้ง พร้อมจัดทํารายงานผู้ใช้นํ้ารายใหม่ (FD ข้อ 7) 

8) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้นํ้าทราบล่วงหน้ากรณีท่อแตก ท่อรั่ว หรือการปิดจําหน่ายนํ้า รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
และตอบข้อซักถาม ประเด็นปัญหาผู้ใช้นํ้าร่วมกับผูบ้ริหารและพนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขา (FD ข้อ 8) 

9) จัดพนักงานเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนและหรือตามนโยบายของ กปภ. (FD ข้อ 9) 
10) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 10) 

3.3 กปภ.สาขาช้ัน 2 มีหน้าท่ีตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังน้ี 

- งานผลติ 
1) วางแผน วิเคราะห์ปรมิาณนํ้าดบิ และอัตราความต้องการใช้นํ้าของผู้ใช้นํ้าในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (FD ข้อ 1) 
2) ผลิตและควบคุมการส่งจ่ายนํ้าประปา โดยประสานงานร่วมกับงานบริการและควบคุมนํ้าสญูเสีย  

(FD ข้อ 2) 
3) วิเคราะห์ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพนํ้าดิบและนํ้าประปา (FD ข้อ 3) 
4) ควบคุมคุณภาพและปริมาณนํ้าท่ีซื้อจากบริษัทเอกชน ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในสญัญา (การประปา 

ส่วนภูมภิาคสาขาท่ีมีเอกชนร่วมลงทุนหรือมีการจ้างระบบผลิต) (FD ข้อ 4) 
5) ควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตนํ้า และการใช้สารเคม ี(FD ข้อ 5) 
6) ดูแลบํารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้า ของทุกจุดปฏิบัติงานผลติ ให้มีความพร้อม 

ในการปฏิบัติงานตลอดเวลา (FD ข้อ 6) 
7) จัดทําข้อมูลและรายงานท่ีเก่ียวข้องกับระบบผลติ เช่น รายงาน M5 รายงานผู้ใช้นํ้าบาดาล รายงาน

ปริมาณความต้องการสารเคมี รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น (FD ข้อ 7) 
8) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 8) 

- งานอํานวยการ 
1) รวบรวมการประเมินผลการปฏบัิติงานและสมรรถนะความสามารถของพนักงานในสังกัดการประปา 

ส่วนภูมิภาคสาขา (FD ข้อ 1) 
2) บันทึกการปฏิบัติงาน (ขาด ลา มา สาย) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และนําเสนอข้อมลูเพ่ือดําเนินการ

ด้านงานบุคคล เช่น แต่งตั้ง โยกยา้ย เลื่อนช้ัน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น (FD ข้อ 2) 
3) จัดทําทะเบียนการฝึกอบรมของพนักงานการประปาส่วนภูมภิาคสาขาในสังกัด (FD ข้อ 3) 
4) จัดการงานธุรการ และระบบสารบรรณ (FD ข้อ 4) 
5) งานจัดซ้ือ จัดจ้าง และการบรหิารงานพัสดุ (ระบบ MM) (FD ข้อ 5) 
6) ควบคุมงบประมาณ จัดทํารายงานบัญชีและการเงินของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตามระบบ SAP 

(กรณีท่ีไม่มรีะบบ SAP ต้องบันทึกข้อมูลรายการทางบัญชีท่ีอยู่นอกเหนือระบบ Billing และระบบรับจ่ายเข้า JV Template  
เพ่ือนําส่งข้อมูลเข้าการประปาส่วนภูมิภาคเขต) (FD ข้อ 6) 

7) รับคําร้องการขอติดตั้งประปา รับชําระเงินค่าติดตั้งประปา และจัดทําเอกสารสัญญากับผู้ใช้นํ้า 
ประสานงานกับงานบริการฯ เพ่ือเร่งรัดการติดตั้ง พร้อมจัดทํารายงานผู้ใช้นํ้ารายใหม่ (FD ข้อ 7) 

8) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้นํ้าทราบล่วงหน้ากรณีท่อแตก ท่อรั่ว หรือการปิดจําหน่ายนํ้า รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
และตอบข้อซักถาม ประเด็นปัญหาผู้ใช้นํ้าร่วมกับผูบ้ริหารและพนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขา (FD ข้อ 8) 

9) จัดพนักงานเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนและหรือตามนโยบายของ กปภ. (FD ข้อ 9) 
10) อ่านและบันทึกการใช้นํ้าจากมาตร ตรวจสอบความเท่ียงตรงของการอ่านมาตร (FD ข้อ 10) 
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11) เร่งรัดจัดเก็บหน้ี รวบรวมข้อมูลส่งให้การประปาส่วนภูมิภาคเขตเพ่ือให้ดําเนินคดี (FD ข้อ 11) 
12) จัดทําใบแจ้งหน้ีค่านํ้า (FD ข้อ 12) 
13) จัดทําใบเสร็จค่านํ้าประปา ควบคุมการจัดเก็บเงิน และตรวจสอบ ควบคุมใบเสรจ็เงินค่านํ้าประปา  

(FD ข้อ 13) 
14) จัดทํารายงานวิเคราะห์อายุหน้ี และรายการท่ีเก่ียวข้อง (FD ข้อ 14) 
15) รับชําระเงินค่านํ้าประปาผ่านเคาน์เตอร์ และช่องทางต่างๆ รายได้อ่ืนๆท่ีเก่ียวกับผู้ใช้นํ้า และข้อมูล  

การรับคืนเงินประกันการใช้นํ้า เพ่ือนําส่งเงินรายได้ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ กปภ. (FD ข้อ 15) 
16) จัดประเภทผู้ใช้นํ้าและแก้ไขสถานะผู้ใช้นํ้า ให้เป็นไปตามระเบียบ (FD ข้อ 16) 
17) การจัดทํารายงานรายได้ และเร่งรัดรายได้ให้ได้เป้าหมาย (FD ข้อ 17) 
18) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 18) 

3.4 กปภ.สาขาช้ัน 3 – 4 มีหน้าท่ีตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังน้ี 

- งานผลิต 
1) วางแผน วิเคราะห์ปรมิาณนํ้าดบิ และอัตราความต้องการใช้นํ้าของผู้ใช้นํ้าในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (FD ข้อ 1) 
2) ผลติและควบคุมการส่งจ่ายนํ้าประปา โดยประสานงานร่วมกับงานบริการและควบคุมนํ้าสญูเสีย 

(FD ข้อ 2) 
3) วิเคราะห์ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพนํ้าดิบและนํ้าประปา (FD ข้อ 3) 
4) ควบคุมคุณภาพและปริมาณนํ้าท่ีซื้อจากบริษัทเอกชน ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในสญัญา (การประปา 

ส่วนภูมภิาคสาขาท่ีมีเอกชนร่วมลงทุนหรือมีการจ้างระบบผลิต) (FD ข้อ 4) 
5) ควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตนํ้า และการใช้สารเคม ี(FD ข้อ 5) 
6) ดูแลบํารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้า ของทุกจุดปฏิบัติงานผลติ ให้มีความพร้อม 

ในการปฏิบัติงานตลอดเวลา (FD ข้อ 6) 
7) จัดทําข้อมูลและรายงานท่ีเก่ียวข้องกับระบบผลติ เช่น รายงาน M5 รายงานผู้ใช้นํ้าบาดาล รายงาน

ปริมาณความต้องการสารเคมี รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น (FD ข้อ 7) 
8) สํารวจ ประมาณราคาและตดิตัง้ประปาให้กับผู้ใช้นํ้า (FD ข้อ 8) 
9) ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ในการซ่อมหรือเปลี่ยนท่อ (กรมทางหลวง อบจ. อบต.) (FD ข้อ 9) 
10) ซ่อม เปลี่ยนท่อ อุปกรณ์ และมาตรวัดนํ้า รวมท้ังการตัดมาตร ประสานมาตร และตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของมาตร (FD ข้อ 10) 
11) ตรวจสอบ ติดตามหาตําแหน่งจุดรั่วไหล ท่อแตก ท่อรั่ว เพ่ือลดนํ้าสูญเสยี (FD ข้อ 11) 
12) จัดทําข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลระบบภูมสิารสนเทศของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา (GIS) ให้เป็น

ปัจจุบัน (FD ข้อ 12) 
13) ควบคุมนํ้าสูญเสียให้เป็นไปตามแผน (FD ข้อ 13) 
14) ปฏิบัตภิารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 14) 

- งานอํานวยการ 
1) รวบรวมการประเมินผลการปฏบัิติงานและสมรรถนะความสามารถของพนักงานในสังกัดการประปา 

ส่วนภูมิภาคสาขา (FD ข้อ 1) 
2) บันทึกการปฏิบัติงาน (ขาด ลา มา สาย) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และนําเสนอข้อมลูเพ่ือดําเนินการ

ด้านงานบุคคล เช่น แต่งตั้ง โยกยา้ย เลื่อนช้ัน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น (FD ข้อ 2) 
3) จัดทําทะเบียนการฝึกอบรมของพนักงานการประปาส่วนภูมภิาคสาขาในสังกัด (FD ข้อ 3) 
4) จัดการงานธุรการ และระบบสารบรรณ (FD ข้อ 4) 
5) งานจัดซ้ือ จัดจ้าง และการบรหิารงานพัสดุ (ระบบ MM) (FD ข้อ 5) 
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6) ควบคุมงบประมาณ จัดทํารายงานบัญชีและการเงินของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตามระบบ SAP 
(กรณีท่ีไม่มรีะบบ SAP ต้องบันทึกข้อมูลรายการทางบัญชีท่ีอยู่นอกเหนือระบบ Billing และระบบรับจ่ายเข้า JV Template  
เพ่ือนําส่งข้อมูลเข้าการประปาส่วนภูมิภาคเขต) (FD ข้อ 6) 

7) รับคําร้องการขอติดตั้งประปา รับชําระเงินค่าติดตั้งประปา และจัดทําเอกสารสัญญากับผู้ใช้นํ้า 
ประสานงานกับงานบริการฯ เพ่ือเร่งรัดการติดตั้ง พร้อมจัดทํารายงานผู้ใช้นํ้ารายใหม่ (FD ข้อ 7) 

8) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้นํ้าทราบล่วงหน้ากรณีท่อแตก ท่อรั่ว หรือการปิดจําหน่ายนํ้า รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
และตอบข้อซักถาม ประเด็นปัญหาผู้ใช้นํ้าร่วมกับผูบ้ริหารและพนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขา (FD ข้อ 8) 

9) จัดพนักงานเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนและหรือตามนโยบายของ กปภ. (FD ข้อ 9) 
10) อ่านและบันทึกการใช้นํ้าจากมาตร ตรวจสอบความเท่ียงตรงของการอ่านมาตร (FD ข้อ 10) 
11) เร่งรัดจัดเก็บหน้ี รวบรวมข้อมูลส่งให้การประปาส่วนภูมิภาคเขตเพ่ือให้ดําเนินคดี (FD ข้อ 11) 
12) จัดทําใบแจ้งหน้ีค่านํ้า (FD ข้อ 12) 
13) จัดทําใบเสร็จค่านํ้าประปา ควบคุมการจัดเก็บเงิน และตรวจสอบ ควบคุมใบเสรจ็เงินค่านํ้าประปา  

(FD ข้อ 13) 
14) จัดทํารายงานวิเคราะห์อายุหน้ี และรายการท่ีเก่ียวข้อง (FD ข้อ 14) 
15) รับชําระเงินค่านํ้าประปาผ่านเคาน์เตอร์ และช่องทางต่างๆ รายได้อ่ืนๆท่ีเก่ียวกับผู้ใช้นํ้า และข้อมูล  

การรับคืนเงินประกันการใช้นํ้า เพ่ือนําส่งเงินรายได้ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ กปภ. (FD ข้อ 15) 
16) จัดประเภทผู้ใช้นํ้าและแก้ไขสถานะผู้ใช้นํ้า ให้เป็นไปตามระเบียบ (FD ข้อ 16) 
17) การจัดทํารายงานรายได้ และเร่งรัดรายได้ให้ได้เป้าหมาย (FD ข้อ 17) 
18) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย (FD ข้อ 18) 
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1.4 ขอบเขตกระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

กระบวนการผลติน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา จะครอบคลมุเนื้อหาตั้งแต่การสูบน้ําดิบเข้าสูร่ะบบผลติน้ําประปา จนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการผลติ ไดผ้ลิตภณัฑ์เป็นน้ําประปา 
รวมถึงกระบวนการจัดการของเสยีจากกระบวนการผลิต คือ ตะกอนที่เกิดจากขั้นตอนการผลิตน้ําประปา  

ตารางที่ 1-1 รายละเอียดของงานในแต่ละกระบวนการทํางานย่อย 
 

ชื่อกระบวนการทํางานย่อย รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. กระบวนการสูบ-ส่งน้ําดิบ - ระบบสบูน้ําดิบ 
- ระบบส่ง และมาตรน้ําดิบ 

- ฝทน. (กพน.) 
- สทส. (กศผ.) 
- กปภ.ข. (กรค. หรือกรจ. หรือกผว.) 
- กปภ.สาขา (งานผลิต) 

2. กระบวนการผลติน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา - ระบบเติมอากาศ 
- กวนเร็ว 
- บ่อแบ่งน้ํา 
- การกวนช้า 
- การตกตะกอน 
- การกรอง 
- การฆ่าเชื้อโรค 
- ถังน้ําใส 
- หอถังสูง 
- การจัดการตะกอน (แผนขุดลอก ตรวจสอบตะกอนและคุณภาพน้ําทิ้ง) 
- การควบคุมคุณภาพน้ํา 
- ระบบจ่ายน้ํา และมาตรวัดน้ําหลัก (Master Meter) 
- การประเมินประสิทธิภาพระบบผลิต 

- ฝทน. (กคน.) 
- ฝวศ. (กอว.) 
- สทส. (กศผ.) 
- กปภ.ข. (กรค. กผว. และกรจ.) 
- กปภ.สาขา (งานผลิต และงาน

อํานวยการ)  

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 
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ตารางที่ 1-1 รายละเอียดของงานในแต่ละกระบวนการทํางานย่อย (ต่อ) 
 

ชื่อกระบวนการทํางานย่อย รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ 

กระบวนการผลติน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา (ต่อ) - ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบ 
- ควบคุมคุณภาพน้ําในระบบผลิต 
- ปรับปรุงคุณภาพน้ําประปา 
- ควบคุมคุณภาพน้ําในระบบจ่าย 
- ควบคุมคุณภาพน้ําทิ้ง (จากระบบผลิต) 

 

3. กระบวนการบริหารจัดการสารเคมี - แผนการใช้สารเคม ี
- ตรวจเช็คคุณสมบัติทางกายภาพ-เคมีของวัตถุดิบ (สารเคมี) 
- การจัดเก็บและเบิกจ่ายสารเคม ี
- การเตรียม-จ่ายสารเคมี (เครื่องจ่ายสารเคมี) 
- ความปลอดภัยในการใช้สารเคม ี

- ฝทน. (กคน.) 
- ฝทบ. (กจห. และ กกส.) 
- สทส. (กศผ.) 
- กปภ.ข. (กรค. และกบร.) 
- กปภ.สาขา (งานผลิต และงาน

อํานวยการ) 
4. กระบวนการบํารุงรักษาระบบผลติน้ําและควบคุม

คุณภาพน้ํา 
ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการทํางานบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) 
(http://pm.pwa.co.th/manual.php) 

- ฝทน. (กคน.) 
- กปภ.ข. (กรค.) 
- กปภ.สาขา (งานผลิต) 

5. กระบวนการควบคุมการใช้พลังงานระบบผลิตน้ํา ปฏิบัติตามมาตรการลด/ควบคุม การใช้พลังงาน กระบวนการผลิตน้ําประปา 
และกระบวนการจ่ายน้ําประปา 

- กปภ.ข. (กรค.) 
- กปภ.สาขา (งานผลิต) 
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1.5 คําย่อ / คําจํากัดความ 

คําย่อ 
 

  

กปภ. = การประปาส่วนภมูิภาค 
กปภ.ข. = การประปาส่วนภมูิภาคเขต 
กปภ.สาขา = การประปาส่วนภมูิภาคสาขา 
ฝทน. = ฝ่ายทรัพยากรนํ้า 
ฝวศ. = ฝ่ายวิศวกรรม 
สทส. = สํานักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
กคน. = กองควบคุมคุณภาพนํ้า 
กพน. = กองพัฒนาแหล่งนํ้า 
กอว. = กองออกแบบวิศวกรรม 
กศผ. = กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยสีารสนเทศ 
กกส. = กองกิจการสัมพันธ์ 
กจห. = กองจัดหา 
กรค. = กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพนํ้า 
กรจ. = กองระบบจําหน่าย 
กผว. = กองแผนและวิชาการ 
กบร. = กองบริหารท่ัวไป 
WSP = แผนการจัดการนํ้าสะอาด (Water Safety Plan) 
PM = การบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 
OIS = ระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ (Operation Information System ; OIS) 
EIS = ระบบสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร (Executive Information System : EIS) 
TOR = ข้อกําหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference) 
 
คําจํากัดความ  
  

แผนการจัดการนํ้าสะอาด (Water 
Safety Plan) 

= แผนการจัดการระบบประปาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสร้างความมัน่ใจด้าน
ความสะอาด และปลอดภัยของนํ้าประปา โดยให้ความสําคัญด้านการประเมิน
ความเสีย่งท่ีจะเกิดข้ึนกับแหล่งนํ้าดิบ ตั้งแต่ต้นนํ้า กระบวนการผลตินํ้า ไปจน
เป็นนํ้าประปาท่ีส่งถึงผู้บรโิภค เน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน 
ทุกข้ันตอน  

ระบบฐานข้อมลูเครื่องจักร/อุปกรณ์
ระบบผลิต (Preventive 
Maintenance ; PM) 

= ระบบฐานข้อมลูเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ของ กปภ. ทุกสาขาเพ่ือให้ 
กปภ.สาขา ได้ดําเนินการตามระบบบํารุงรักษาเชิงป้องกันตามระบบและเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่การทํา PM ตามแนวทาง ISO 9001 

ระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ 
(Operation Information 
System ; OIS) 

= ระบบเก็บรวบรวมข้อมลู เพ่ือใช้สาํหรับบริหารจัดการในระดับปฏิบัติงานด้านต่าง 
เช่น ด้านแหล่งนํ้า ด้านการผลิตนํ้าประปา ด้านจํานวนผู้ใช้นํ้า และด้านบริการ
ลูกค้า เป็นต้น 
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1.6 ข้อกําหนดของกระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 
ในกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้ามีความต้องการ/ความคาดหวัง ข้อกําหนดกระบวนการทํางาน 

และตัววัดกระบวนการทํางาน ดังแสดงในตารางท่ี 1-2 
 

ตารางท่ี 1-2 ความต้องการของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อกําหนดกระบวนการทํางาน และตัววัดกระบวนการทํางาน 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ข้อกําหนด
กระบวนการทํางาน 

ตัววัดกระบวนการทํางาน กลุ่ม มีหรือ 
ไม่มี 

1. หน่วยงาน
กํากับดูแล 
เช่น รัฐบาล 

ก.มหาดไทย 

� - ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม 
- แผนการปฏริูปประเทศ ได้แก่  
ด้านท่ี 6 ทรัพยากร ธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ท่ี 7  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร ์
ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
- แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 
มหาดไทย พ.ศ. 2560-2564 ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเพ่ิมศักยภาพ
การพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต 
- แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า พ.ศ.2558-
2569 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
การจัดการนํ้าอุปโภคบริโภค 
- แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขา 
สาธารณูปการ ได้แก่ ยุทธศาสร ์
ท่ี 2 บริหารแผนการลงทุนให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สนับสนุน 
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
Thailand 4.0 และแผน DE 

1. กระบวนการสบู-ส่ง
นํ้าดิบ 
1.1) มีระบบสูบ-ส่งไม่
น้อยกว่าอัตราการผลิต
ท่ีกําหนดหรือความ
ต้องการใช้นํ้า (สภาวะ
ปกติ) 
 

 
2. กระบวนการผลิต
นํ้าประปาและควบคุม
คุณภาพนํ้า 
2.1) คุณภาพ
นํ้าประปาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ี 
กปภ.กําหนด 
2.2) มีการตรวจวัด
คุณภาพนํ้าท้ิงเป็นไป
ตามความถ่ีท่ี กปภ. 
กําหนด 
3. กระบวนการบรหิาร
จัดการสารเคม ี
3.1) ปริมาณการใช้
สารเคมีเหมาะสมกับ
อัตราการผลติและ
คุณภาพนํ้าดิบ 
 

1.1) อัตราการสูบ-ส่งนํ้าดิบและช่ัวโมง
การผลิตไม่น้อยกว่าอัตราการผลติท่ี
กําหนดหรือความต้องการใช้นํ้า 
(สภาวะปกติ)  
ค่าเกณฑ์วัด : ร้อยละของอัตราการ 
สูบ-ส่งนํ้าดิบและช่ัวโมงการผลิต  
ได้ตามท่ีกําหนด 

1 2 3 4 5 
>80.00 80.01

ถึง
85.00 

85.01
ถึง
90.00 

90.01
ถึง
95.00 

95.01
ถึง 
100 

 
2.1) ร้อยละของจํานวน กปภ.สาขาท่ีมี
คุณภาพนํ้าประปา (ด้านกายภาพ /
เคมี/แบคทีเรีย) ท่ีผ่านเกณฑ์ 
ค่าเกณฑ์วัด : ร้อยละของคุณภาพ
นํ้าประปาท่ีผ่านเกณฑ์ 

1 2 3 4 5 
>96 - 96 98 100 

 
 
 

 
 
3.1) ความแตกต่างระหว่างอัตราการใช้
สารเคมีและผลทดสอบจารเ์ทสต์  
ค่าเกณฑ์วัด : ร้อยละ 

1 2 3 4 5 
>25 20.01 

ถึง 
25.00 

15.01 
ถึง 

20.00 

10.01 
ถึง 

15.00 

0.00 
ถึง 

10.00 
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ตารางท่ี 1-2 ความต้องการของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อกําหนดกระบวนการทํางาน และตัววัดกระบวนการทํางาน (ต่อ) 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ข้อกําหนด

กระบวนการทํางาน 
ตัววัดกระบวนการทํางาน 

กลุ่ม 
มีหรือ 
ไม่มี 

2. หน่วยงาน
ภายนอกท่ี
เก่ียวข้องกับ 
กฎ ระเบียบ 
กฎหมายท่ีใช้
บังคับในการ
ดําเนินงาน
ตาม
กระบวนการ
ทํางาน 

� - พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจ 
สัมพันธ์ พ.ศ. 2543 
- พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.
2522 
- พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 
- พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
- มาตรฐานผลิตภณัฑ์ 
อุตสาหกรรมนํ้าบริโภค และ
มาตรฐานผลติภณัฑ์ 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

4. กระบวนการ
บํารุงรักษาระบบ 
ผลิตนํ้าและควบคุม
คุณภาพนํ้า 
4.1) ตรวจสอบ 
ควบคุม และดูแล
รักษาเครื่องจักรและ
เครื่องมือวัดอย่าง
เหมาะสม 
 
5. กระบวนการ
ควบคุมการใช้พลังงาน
ระบบผลิตนํ้า 
5.1) ควบคุมการใช้
พลังงานอย่าง
เหมาะสม 

4.1) จํานวนครั้งท่ีพบว่าเครื่องจักรและ
ระบบไฟฟ้าภายในสถานีผลตินํ้าขัดข้อง 
จนทําให้ไม่สามารถผลิตจ่ายนํ้าประปา
ได ้
ค่าเกณฑ์วัด : จํานวน(ครั้ง) 

1 2 3 4 5 
4 3 2 1 0 

 
 
 
 
5.1) ความแตกต่างของหน่วยไฟฟ้าต่อ
หน่วยนํ้าผลิตจ่ายเทียบกับปีท่ีผา่นมา 
(หน่วย/ลบ.ม.) ของกปภ.สาขา 
ค่าเกณฑ์วัด : ร้อยละ 

1 2 3 4 5 
ไม่

จัดทํา
รายงาน 

เพ่ิมข้ึน คงที่ ลดลง 
0.01
ถึง 

9.99 

ลดลง 
≥ 10 

 

3. ลูกค้า � - ปริมาณและคุณภาพนํ้าดิบ
เพียงพอต่อความต้องการผลิต
นํ้าประปา 
- คุณภาพนํ้าประปาใส สะอาด 
ปลอดภัย เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

4. ผู้ส่งมอบ � - จัดหาและพัฒนาแหล่ง 
นํ้าดิบให้เพียงพอ และบริหาร
ต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ 
- ส่งมอบสินค้าท่ีมีคณุภาพไปยัง
ลูกค้า 

5.คู่ความ
ร่วมมือ เช่น 
กรมชล 
ประทาน 

� - สนับสนุนด้านแหล่งนํ้าสาํหรับ
การผลิตนํ้าประปา 
- ร่วมมือตรวจวัดคุณภาพ
นํ้าประปา และกระบวนการผลติ
นํ้าประปาในโครงการ Water is 
life 
-ความช่วยเหลือในการผลติ
นํ้าประปาให้ได้คณุภาพนํ้าตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
- อปท. ต้องการสนับสนุนให้
ประชาชนในชุมชนมีนํ้าประปาใช้ 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 29 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

ตารางท่ี 1-2 ความต้องการของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อกําหนดกระบวนการทํางาน และตัววัดกระบวนการทํางาน (ต่อ) 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ข้อกําหนด

กระบวนการทํางาน 
ตัววัดกระบวนการทํางาน 

กลุ่ม 
มีหรือ 
ไม่มี 

6. คู่ค้า - -   
7. บุคลากร - - 
8. ชุมชน
ท้องถ่ิน 

- - สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน
มีนํ้าประปาใช้ซึ่งการดําเนินงาน
ของ กปภ. ส่งผลกระทบในเชิงลบ
ต่อชุมชน และราคาท่ีสามารถจ่าย
ได ้

9. สมาคม
วิชาชีพ 

- - สมาคมประปาแห่งชาติ (กปน. 
กปภ. อจน.) ยกระดบัคุณภาพ
นํ้าประปาโดยนําองค์ความรู้และ
นวัตกรรมมาใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 30 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

บทที่ 2 

กระบวนการทํางาน 
  
2.1 กระบวนการทํางานย่อยท่ี 1 กระบวนการสูบ - ส่งน้ําดิบ 

2.1.1 ขอบเขตกระบวนการสูบ – ส่งน้ําดิบ 

การปฏิบัติงานในกระบวนการสูบ-ส่งนํ้าดิบ เป็นกระบวนการบริหารจัดการอุปกรณ์สูบ-ส่งนํ้าดิบ และต้องมีการ
พิจารณากําหนดประเด็นท้ังภายใน และภายนอก โดยวิเคราะห์บริบทองค์กร (SWOT) ประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค รวมถึงข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้กระบวนการสูบ-ส่งนํ้าดิบได้ปริมาณเพียงพอต่ออัตราการผลิตนํ้าประปาของ
สถานีผลิตนํ้าน้ันๆ โดยหน่วยงานภายในซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ได้แก่ ฝ่ายทรัพยากรนํ้า (กองพัฒนาแหล่งนํ้า) กปภ.ข. (กอง
ระบบผลิตและควบคุมคุณภาพนํ้า และกองโรงงานผลิตนํ้า) และกปภ.สาขา (งานผลิต) กระบวนการสูบ-ส่งนํ้าดิบมีข้ันตอน 
ดังตารางท่ี 2-1 

2.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงาน ให้ดําเนินการโดย  
1. จัดการระบบสูบนํ้าดิบให้ได้ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้นํ้าของผู้ใช้นํ้าโดยปฏิบัติตาม คู่มือกระบวนการ

หลักด้านกระบวนการผลิตนํ้าประปา ภาคทฤษฎี  
2. การดูแล บํารุง/รักษาป๊ัมสูบนํ้า ตามคู่มือกระบวนการทํางานบํารงุรักษาเชิงป้องกัน (PM) และระบบฐานข้อมูล

เครื่องจักร/อุปกรณร์ะบบผลติ (Preventive Maintenance ; PM) (http://pm.pwa.co.th) 
 

ตารางท่ี 2-1 ข้ันตอนการปฏิบัติงานของการสูบ-ส่งนํ้าดิบ 

ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. ผลิตนํ้าประปาเป็นไปตามแผนท่ีกปภ.สาขากําหนด 
 2. รายงานแผน/ผลการทวนสอบเครื่องวัดอัตราการไหล หรือการทดสอบประสิทธิภาพ

เครื่องสูบนํ้าดิบทุกปี 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 

ก่อนเดินเคร่ือง
สูบนํ้าดิบ และ

ทุกวัน 

ตรวจเช็คการกําจัดขยะหน้ารางรับนํ้าและ
ตรวจสภาพปั๊มนํ้าดิบ ท่อทางดูด ทางส่ง 
และระบบควบคุมตามระบบ PM พร้อม
บันทึกผล (http://pm.pwa.co.th) 
CP1 : ตรวจสอบความพร้อมของปั๊มสูบนํ้า
ให้มีอัตราการสูบเพยีงพอต่อการผลิต  
CP2 : จัดทํารายงานแผน/ผลการทวนสอบ
เคร่ืองวัดอัตราการไหล หรือการทดสอบ
ประสิทธิภาพเคร่ืองสูบนํ้าดิบ 

กปภ.สาขา (งานผลิต) 
กปภ.ข. (กรค.) 

1. คู่มือกระบวน 
การทํางานบาํรุง 
รักษาเชิงป้องกัน  
2. คู่มือการ
ปฏิบัติงาน (SOP) 
3. ป. 44 (ผ) 

 

ทุกวัน 

สูบนํ้าดิบให้ได้ปริมาณนํ้าเพียงพอต่อ 
การผลิต 
CP3 : ตรวจสอบระดับนํ้าตํ่าสุดในถังนํ้าใส
ไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กปภ.สาขากําหนด 

กปภ.สาขา 
(งานผลิต) 

นโยบายจาก
กปภ.ข. / ความ
ต้องการใช้น้ํา 
ของผู้ใช้น้ํา 

 
 

เร่ิม 

สูบนํ้าดิบจาก 

แหล่งนํ้าดิบ 

ตรวจสอบการกําจัดขยะ/

ปั๊มสูบนํ้า อปุกรณ์ท่อ 
ทางดูด ทางส่ง และ 

บันทึกผลในระบบ PM 

ก 

CP1,2 

CP3 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 31 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

ตารางท่ี 2-1 ข้ันตอนการปฏิบัติงานของการสูบ-ส่งนํ้าดิบ (ต่อ) 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 

ทุกวัน 

ตรวจสอบแหล่งนํ้าดิบ และบันทึกข้อมูล
ผลการตรวจวัดปริมาณและคุณภาพนํ้าดิบ 
CP4 : ติดตามประเมินผลคุณภาพนํ้าครบ
ตามรายการและความถี่ที่กาํหนดในคู่มือฯ 
ภาคปฏิบัติ บทท่ี 2 

กปภ.สาขา 
(งานผลิต) 

1. คู่มือกระบวนการ
หลักด้านกระบวน 
การผลิตประปา 
ภาคทฤษฎี 
2. แบบฟอร์มใน
ระบบ OIS หรือ 
แบบฟอร์มท่ีใช้ตาม
ระบบคุณภาพ 
3. ป. 44 (ผ) 

 

ทุกวัน 

นําข้อมูลท่ีทําการตรวจวัดมาบันทึกใน 
ระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ (OIS) 
CP5 : นําเข้าข้อมูลคุณภาพนํ้าในระบบ 
OIS ครบตามรายการและความถี่ทีก่ําหนด
ในคู่มือฯ ภาคปฏบิัติ บทท่ี 2 

กปภ.สาขา 
(งานผลิต) 

คู่มือการใช้งาน
ระบบ OIS 

 

 

 

ทุกเดือน 

ตรวจสอบความถูกต้อง และส่งข้อมูลให ้
กปภ.ข. และกปภ.ข. ยืนยันส่งข้อมูลให้
กปภ.ส่วนกลาง 
CP6 : ติดตามประเมินผลภายใน
ระยะเวลาตามแนวทางการปฏิบัติงานของ
ระบบ OIS 

กปภ.สาขา (งานผลิต) 
กปภ.ข. (กรค.) 
ฝทน. (กคน.) 

1. แบบฟอร์มใน
ระบบ OIS หรือ 
แบบฟอร์มท่ีใช้ตาม
ระบบคุณภาพ 
2. ป. 44 (ผ) 

 

ทุกวัน 

การส่งนํ้าดิบเข้าระบบผลิตนํ้าประปา 
สัมพันธ์กับอัตราการผลิตนํ้า หรือความ
ต้องการใช้น้ํา (สภาวะปกติ) 
CP7 : ตรวจทานปริมาณนํ้าประปาให้
เพียงพอและสามารถจา่ยนํ้าได้อย่าง
ต่อเน่ือง 

กปภ.สาขา 
(งานผลิต) 

ป. 44 (ผ) 

คําอธิบายเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
- คู่มือกระบวนการทํางานบาํรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) (http://pm.pwa.co.th/manual.php) 
- คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ (Operation Information System: OIS) 
- คู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) 
- แบบฟอร์มในระบบ OIS หรือ แบบฟอร์มท่ีใช้ตามระบบคุณภาพ สําหรับกปภ.สาขาท่ีได้จัดทําระบบคุณภาพ ISO 
- ป. 44 (ผ) สมุดรายงานประจําวัน 
 

2.1.3 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุง 

กปภ.สาขาจะต้องทําการรวบรวมจุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค ท่ีมักเกิดข้ึนหรือคาดว่าจะเกิดข้ึนในการ
ปฏิบัติงานด้านกระบวนการสูบ-ส่งนํ้าดิบ เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาและลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะช่วยให้
กระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยมีตัวอย่างรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2-2 

 
 
 
 

ตรวจสอบและ
บันทึกผล 

กรอกข้อมูลในระบบ OIS 

ก 

ไม่ผ่าน ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 

ผ่าน 

จบ 

ส่งนํ้าดิบเข้าสู่ระบบ

ผลิตนํ้าประปา 

ผ่าน 

CP4 

CP6 

CP7 

CP5 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 32 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

ตารางท่ี 2-2 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงกระบวนการสูบ – ส่งนํ้าดิบ 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมท่ีมีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหต/ุ

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการทํางานย่อย การสูบ – ส่งน้ําดิบ 
1. การวางแผนและควบคุม
การผลิตนํ้า 

1. กปภ.สาขา ต้องทําการประเมิน
กําลังการผลิตและเป้าช้ีวัด
ประจําปี พร้อมจัดทําและส่ง
แผนการผลติในแต่ละปี ให้แก่
กปภ.ข. 
2. แผนการใช้นํ้าดิบประจําปีท่ี
เสนอไว้กับหน่วยงานหรือคณะ 
กรรมการผูร้ับผดิชอบจัดสรรนํ้า  

1. นําข้อมูลย้อนหลังมาใช้ประกอบการ
วางแผนการผลิตเพ่ือให้ได้แผนการผลิตท่ี
เหมาะสม 
2. ประเมินระบบผลตินํ้าประปา หากไม่
เพียงพอ หรือพบข้อบกพร่องให้ดําเนินการ
แจ้งกปภ.ข. เพ่ือดําเนินการปรับปรุงหรือ
ขยายกําลังการผลติ 

 

2. คุณภาพนํ้าดิบ 1. กคน. งคน.1 – 3  และกปภ.
สาขา มีการเฝ้าระวังคุณภาพ 
นํ้าดิบตามคู่มือกระบวนการหลัก 
ด้านกระบวนการผลิตนํ้าประปา 
2. กปภ.สาขาท่ีมีการติดตั้งสถานี
ตรวจวัดนํ้าดิบต้องดําเนินการดูแล
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
สม่ําเสมอ 

1. จัดหาแหล่งนํ้าสํารอง 
2. การบริหารจัดการการผลติให้เหมาะสม
กับคุณภาพนํ้าดิบ  
3. บูรณาการข้อมูลแหล่งนํ้าดิบร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 

3. ความถูกต้องของข้อมูล
คุณภาพนํ้าดิบ และข้อมูลการ
ซ่อมบํารุงเครื่องสูบนํ้า  

1. ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการ
หลักด้านกระบวนการผลิต
นํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า 
2. ระเบียบปฏิบัติงานการซ่อม
บํารุง 
3. การขอเบิกอุปกรณ์หรือขอจ้าง
งาน 
4. การสอบเทียบหรือทวนสอบ
เครื่องมือ 

1. กําหนดการปฏิบัติงานด้านการบันทึก
ข้อมูลในคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ของ
แต่ละกปภ.สาขา ให้สอดคล้องกับ
เครื่องจักร/อุปกรณ์ 

 

4. การดูแล บํารุง/รักษา
เครื่องจักร/อุปกรณ ์

1. ดูแล บํารุง/รักษาป๊ัมสูบนํ้า 
ตามระบบฐานข้อมูลเครื่องจักร/
อุปกรณ์ในระบบผลิต (Preventive 
 Maintenance ; PM) 

1. จัดทําคู่มือด้านกระบวนการบํารุงรักษา
เครื่องจักร/อุปกรณ์ในระบบผลติ  
2. จัดฝึกอบรม หลักสตูรการฝึกอบรมด้าน
การดูแล บํารุง/รักษา เครื่องจักร/อุปกรณ์
ในระบบผลิตแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความชํานาญ 

 

 

ข้อแนะนํา 
การปฏิบัติงาน (Operation) การเดินเคร่ืองสูบน้ําดิบ 

1. ตรวจสอบค่า Pressure Gauge ท่ีทางดูด-ทางส่ง และท่อส่งร่วม ว่าอยู่ในช่วงปกติหรือไม่ 
- กรณีอ่านค่า Pressure Gauge ทางดูดได้ -3 เมตรนํ้า ขณะท่ีเครื่องทํางาน แสดงว่า Pressure Guage อยู่สูงกว่า

นํ้าไม่เกิน 3 เมตรนํ้า 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 33 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

- หากปกติ อ่านค่า Pressure Gauge ทางดูดได้ -3 เมตรนํ้า ต่อมาพบว่าอ่านค่าได้ลดลงเหลือ -2 เมตรนํ้า อาจเกิด
จากระดับนํ้าทางดูดสูงข้ึน (ระดับนํ้าในแม่นํ้า/อ่าง/คลอง/ถังนํ้าใสสูงข้ึน) ซ่ึงจะทําให้ Pump สูบนํ้าได้มากข้ึน 

- หากปกติอ่านค่า Pressure Gauge ทางดูดได้ -3 เมตรนํ้า ต่อมาพบว่าอ่านค่าได้สูงข้ึนเป็น -4 เมตรนํ้า อาจเกิด
จากระดับนํ้าทางดูดต่ําลง (ระดับนํ้าในแม่นํ้า/อ่าง/คลอง/ถังนํ้าใสต่ําลง)ซ่ึงจะทําให้Pump สูบนํ้าได้น้อยลง 

- กรณีท่ี Foot Valve ตัน ขณะท่ีระดับนํ้าทางดูดเท่าเดิม Pump จะสูบนํ้าได้น้อยลงแต่จะพบว่าค่า Pressure 
Gauge ทางดูดจะสูงกว่าปกติ 

- กรณีอ่านค่า Pressure Gauge ทางส่งได้ 30 เมตรนํ้า (ตอนหยุดเดิน Pump) แสดงว่าปลายทาง/ท่อสูงกว่า 
Pressure Guage ประมาณ 30 เมตรนํ้า 

- หากปกติอ่านค่า Pressure Gauge ทางส่งได้ 30 เมตรนํ้า ต่อมาพบว่าอ่านค่าได้ลดลงเหลือ 20 เมตรนํ้า อาจเกิด
จากท่อแตก นํ้ารั่วผ่าน Surge Valve หรือCheck Valve & Foot Valve ของ Pump ตัวอ่ืน ส่งผลให้ Pump สูบนํ้าได้มากข้ึน 

- มีการเปิดประตูนํ้าทางส่งเพ่ิมข้ึน Pump จะสูบนํ้าได้มากข้ึน 
- หากปกติอ่านค่า Pressure Gauge ทางส่งได้ 30 เมตรนํ้า ต่อมาพบว่าอ่านค่าได้สูงข้ึนเป็น 40 เมตรนํ้า อาจเกิด

จากการหรี่ประตูนํ้า/ท่อทางส่งตัน Pump จะสูบนํ้าได้น้อยลง 
2. ตรวจสอบ อุณหภูมิ เสียง ค่าความสั่นสะเทือน กระแสไฟฟ้า เปรียบเทียบกับค่าปกติท่ีกําหนดไว้ 
 - หากเสียงดังกว่าปกติ อาจจะเกิดจาก สูบนํ้าเกินกว่า Specของ Pump ทําให้จุดทํางานอยู่ปลาย Curve เกิด 

Cavitation ในตัว Pump จะเกิดความเสียหายได้ 
 

 
 

 
รูปท่ี 2-1 สภาพป๊ัมท่ีเกิดการเสียหาย 

3. ตรวจสอบ Check Valve และ Foot Valve พร้อม Surge Valve (ถ้ามี) ว่ารั่วหรือไม่ เพราะจะทําให้เกิดการสูญเสียนํ้าดิบ 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 34 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

4. ตรวจสอบว่าระดับนํ้าทางดูดต่ําจนอากาศเข้าท่อทางดูดหรือไม่ 
5. การเดินเครื่องสูบนํ้าขนาดใหญ่และเล็กขนานกัน ให้ตรวจสอบ Curve Pump และจุดทํางาน ต้องพิจารณาว่า Pump 

ขนาดเล็กสามารถสูบนํ้าได้เพียงใด  เพราะบางกรณีจุดทํางานสูงกว่า Shut off head ของ Pump ขนาดเล็ก แม้หากเดินเครื่อง
ต่อไปก็จะสูบนํ้าได้ไม่เพียงพอตามท่ีต้องการ ในกรณีใช้ VSD เดิน Pump คู่ (ขนาดเดียวกัน) จะต้องปรับความเร็วรอบให้เท่ากัน 
ท้ัง 2 เครื่อง 

 
รูปท่ี 2-2 กราฟแสดงสมรรถนะของป๊ัม 3” ป๊ัม 4” และการต่อขนานกัน 2 ชุด 

จากกราฟ จุดทํางานความดันประมาณ 90 ฟุตนํ้า 4” PUMP สูบนํ้าได้ประมาณ 300 GPM และ 3” PUMP สูบนํ้าได้
ประมาณ 50 GPM (หากเดินเครื่องเดียวสูบนํ้าได้ 300 GPM) 

 
รูปท่ี 2-3 ป๊ัมชนิดจุ่มหรือแช่ (Submersible Pump) 

6. บันทึกค่าหน่วยไฟฟ้าท่ีใช้ต่อหน่วยนํ้าท่ีสูบได้ (kW-hr/m3) เพ่ือเปรียบเทียบความเหมาะสมของการใช้พลังงานไฟฟ้า
ตรวจสอบการดูแลรักษาเครื่องจักรดีให้เป็นไปตามแผนเพ่ือพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเสมอโดยต้องตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของเครื่องจักรด้วย 
 
 

Pump จุ่ม/แช่ ท่ีต้อง
มีนํ้าท่วมตัวมอเตอร์
ไฟฟ้าเพ่ือช่วยระบาย
ความร้อน 

Pump จุ่ม/แช่ ท่ีใช้นํ้า
ท่ีสูบระบายความร้อน
มอ เตอร์ ไฟ ฟ้ า ร้ อน  
( ไ ม่ ต้ อ ง ใ ห้ นํ้ า ท่ ว ม
มอเตอร์ไฟฟ้า) 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 35 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

2.2 กระบวนการทํางานย่อยท่ี 2 กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

2.2.1 ขอบเขตกระบวนการผลิตน้ําประปา 

การปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า เป็นกระบวนการควบคุมการผลิตนํ้าประปา 
ให้ได้นํ้าประปาท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกปภ. และต้องมีการพิจารณากําหนดประเด็นท้ังภายใน และภายนอก  
โดยวิเคราะห์บริบทองค์กร (SWOT) ประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค รวมถึงข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
โดยมีหน่วยงานภายในซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ได้แก่ ฝ่ายทรัพยากรนํ้า (กองควบคุมคุณภาพนํ้า) กปภ.ข. (งานควบคุมคุณภาพ
นํ้า 1-3 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพนํ้า) และกปภ.สาขา (งานผลิต) กระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า 
มีข้ันตอน ดังตารางท่ี 2-3 

2.2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงาน ให้ดําเนินการโดย  
1. ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการหลัก ด้านกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า ภาคทฤษฎี  
2. ประเมิน SWOT ขององค์กร/ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนความเสี่ยงของ

กระบวนการ 

3. ควบคุมการผลิตนํ้าประปาให้ได้มาตรฐานนํ้าประปาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าประปาของการประปา 
ส่วนภูมิภาค ตามคําแนะนําขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization ; WHO)  

 

ตารางท่ี 2-3 ข้ันตอนการปฏิบัติงานของการผลตินํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า 
 

ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. ตรวจวัดคุณภาพนํ้าตามความถ่ี และครบทุกรายการ ตามท่ีคู่มือฯ กําหนด 
 2. คุณภาพนํ้าประปาเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี กปภ.กําหนด 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 

ตามแผนการ
ดําเนินการ 

ตรวจสอบคุณสมบัติและปริมาณของ
สารเคมีตามท่ีส่ังซ้ือ 
CP1 : ตรวจสอบรายงานผลการทดสอบ
ของคุณสมบัติวัตถุดิบและปริมาณ ให้
เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในสัญญา 

กปภ.สาขา (งานผลิต 
และงานอํานวยการ) 

กปภ.ข. (กรค.) 
ฝทน. (กคน.) 

คู่มือกระบวนการ
หลัก ด้านกระบวน 
การผลิตนํ้าประปา 
ภาคทฤษฎี 

 

 
 
 ทุกวัน 

ทดสอบจาร์เทสต์ เพื่อหาปริมาณของ
สารเคมีและอัตราจ่ายท่ีเหมาะสม 
CP2 : มีรายงานผลการทดสอบจาร์เทสต์
ตามความถี่ที่กาํหนด 

กปภ.สาขา (งานผลิต) 
กปภ.ข. (กรค.) 
ฝทน. (กคน.) 
ฝวศ. (กอว.) 

1. คู่มือกระบวนการ
หลัก ด้านกระบวน 
การผลิตนํ้าประปา 
ภาคทฤษฎี 
2. คู่มือการใช้งาน
ระบบ OIS 
3. แบบฟอร์มใน
ระบบ OIS หรือ 
แบบฟอร์มท่ีใช้ตาม
ระบบคุณภาพ 
4. ป. 44 (ผ) 

 
 
 
 
 

เร่ิม 

ทําจาร์เทสต์ 

คํานวณ/จัดเตรียม 

การใช้สารเคมี 

 และบันทึกผล 

ก 

ตรวจสอบคุณสมบัติและ

ปริมาณของสารเคมี 
CP1 

CP2 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 36 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

ตารางท่ี 2-3 ข้ันตอนการปฏิบัติงานของการผลตินํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า (ต่อ) 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 

ทุกวัน 

ปรับอัตราจ่ายสารเคมีให้สอดคล้องกับ
ผลทดสอบจาร์เทสต์ 
CP3 : สอบทานปริมาณการจ่ายสารเคมีท่ี
ใช้จริงให้สอดคล้องตามผลท่ีได้จากการ
คํานวณ หรือให้ผลคุณภาพนํ้าประปา
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานนํ้าประปา 
กปภ. 

กปภ.สาขา (งานผลิต) 
กปภ.ข. (กรค.) 
ฝทน. (กคน.) 
ฝวศ. (กอว.) 

1. คู่มือกระบวนการ
หลัก ด้านกระบวน 
การผลิตนํ้าประปา 
ภาคทฤษฎี 
2. มาตรฐาน
นํ้าประปา กปภ. 
3. แบบฟอร์มใน
ระบบ OIS หรือ 
แบบฟอร์มท่ีใช้ตาม
ระบบคุณภาพ 
4. ป. 44 (ผ) 

 

ทุกวัน 
การเติมอากาศในนํ้าดิบ เพื่อแก้ไขปัญหา
คุณภาพนํ้า (ถ้ามี) 

กปภ.สาขา (งานผลิต) 
กปภ.ข. (กรค.) 
ฝทน. (กคน.) 
ฝวศ. (กอว.) 

คู่มือกระบวนการ
หลัก ด้านกระบวน 
การผลิตนํ้าประปา 
ภาคทฤษฎี 

 

ทุกวัน 

ผสมสารเคมีในนํ้าดิบให้เป็นเน้ือเดียวกัน 
อย่างท่ัวถึง และบันทึกผล pH ในระบบ 
OIS  
CP4 : ตรวจสอบประสิทธิภาพการกวนเร็ว 
โดยการสังเกตการเกิดฟล็อคให้กระจาย
อย่างสมํ่าเสมอในแบบฟอร์มท่ีกปภ.สาขา
กําหนด 

กปภ.สาขา (งานผลิต) 
กปภ.ข. (กรค.) 
ฝทน. (กคน.) 
ฝวศ. (กอว.) 

1. คู่มือกระบวนการ
หลัก ด้านกระบวน 
การผลิตนํ้าประปา 
ภาคทฤษฎี 
2. คู่มือการใช้งาน
ระบบ OIS 
3. แบบฟอร์มใน
ระบบ OIS หรือ 
แบบฟอร์มท่ีใช้ตาม
ระบบคุณภาพ 
4. ป. 44 (ผ) 

 
ทุกวัน 

แบ่งนํ้าดิบให้สอดคล้องกับกาํลังการผลิต 
(ถ้ามี) 
CP5 : นํ้าดิบตกผ่านสันเวยีร์ (Weir) แบบ 
Free Fall  

กปภ.สาขา (งานผลิต) 
กปภ.ข. (กรค.) 
ฝทน. (กคน.) 
ฝวศ. (กอว.) 

คู่มือกระบวนการ
หลัก ด้านกระบวน 
การผลิตนํ้าประปา 
ภาคทฤษฎี 

 

ทุกวัน 
ตรวจสอบลักษณะฟล็อคท่ีเกิดขึ้น และ
นํ้าหนักตะกอนท่ีเหมาะสมสําหรับการ
ตกตะกอน 

กปภ.สาขา (งานผลิต) 
กปภ.ข. (กรค.) 
ฝทน. (กคน.) 
ฝวศ. (กอว.) 

คู่มือกระบวนการ
หลัก ด้านกระบวน 
การผลิตนํ้าประปา 
ภาคทฤษฎี 

ทุกเดือน 

ตรวจสอบการรวมตะกอนในการกวนช้า 
โดยการหาอัตราการตกตะกอน ณ ปลาย
กวนช้าความขุ่นนํ้าท่ีความลึกไม่ตํ่ากวา่ 10 
ซม.หลังต้ังท้ิงไว้ 6 นาที (หรือ 5 ซม. ท่ี 3 
นาที) ต้องไม่เกิน 10 NTU (คํานวณจาก 
Surface Loading หรืออัตราการ
ตกตะกอนท่ี Tube Settler ต้องการ) 

กปภ.สาขา (งานผลิต) 
กปภ.ข. (กรค.) 
ฝทน. (กคน.) 
ฝวศ. (กอว.) 

คู่มือกระบวนการ
หลัก ด้านกระบวน 
การผลิตนํ้าประปา 
ภาคทฤษฎี 

 

กวนเร็ว และ

บันทึกผล

คุณภาพนํ้า 

บ่อแบ่งนํ้า (ถ้ามี) 

ก 

ระบบเติมอากาศ 

(ถ้ามี) 

กวนช้า 

ช

CP3 

CP4 

CP5 

จ่ายสารเคมี (สารส้ม 

PACl คลอรีน หรือ 

ถ่านกัมมันต์ เป็นต้น) 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 37 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

ตารางท่ี 2-3 ข้ันตอนการปฏิบัติงานของการผลตินํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า (ต่อ) 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 

ทุกวัน 

ตรวจสอบประสิทธิผลของการตกตะกอน 
เม่ือตะกอนท่ีมีน้ําหนักมากพอท่ีจะ
ตกตะกอนได้เอง ทําให้ได้น้ําใสและบันทึก
ผลคุณภาพนํ้าก่อนกรองในระบบ OIS  
CP6 : ความขุ่นนํ้าก่อนเข้าถังกรองต้อง 
ไม่เกิน 10 NTU หรือค่าควบคุมท่ีตามท่ี
กปภ.สาขากาํหนด  

กปภ.สาขา (งานผลิต) 
กปภ.ข. (กรค.) 
ฝทน. (กคน.) 
ฝวศ. (กอว.) 

1. คู่มือกระบวนการ
หลัก ด้านกระบวน 
การผลิตนํ้าประปา 
ภาคทฤษฎี 
2. คู่มือการใช้งาน
ระบบ OIS 
3. แบบฟอร์มใน
ระบบ OIS หรือ 
แบบฟอร์มท่ีใช้ตาม
ระบบคุณภาพ 
4. ป. 44 (ผ) 

 
ทุกวัน 

จ่ายคลอรีน (Intermediate Chlorine) 
เพื่อปรับปรุงคุณภาพนํ้า (ถ้ามี) 
CP7 : ควบคุมคุณภาพนํ้าประปาให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

กปภ.สาขา (งานผลิต) 
กปภ.ข. (กรค.) 
ฝทน. (กคน.) 
ฝวศ. (กอว.) 

คู่มือกระบวนการ
หลัก ด้านกระบวน 
การผลิตนํ้าประปา 
ภาคทฤษฎี 

 

ทุกวัน 

เพื่อกรองส่ิงสกปรกส่วนท่ียังเหลืออยู่จาก
กระบวนการตกตะกอนให้หมดไป และ
บันทึกผลคุณภาพนํ้าหลังกรองในระบบ 
OIS  
CP8 : ควบคุมค่าความขุ่นในนํ้าผ่านกรอง
ไม่เกิน 4 NTU หรือค่าควบคุมท่ีตามท่ี
กปภ.สาขากาํหนด 

กปภ.สาขา (งานผลิต) 
กปภ.ข. (กรค.) 
ฝทน. (กคน.) 
ฝวศ. (กอว.) 

1. คู่มือกระบวนการ
หลัก ด้านกระบวน 
การผลิตนํ้าประปา 
ภาคทฤษฎี 
2. คู่มือการใช้งาน
ระบบ OIS 
3. แบบฟอร์มใน
ระบบ OIS หรือ 
แบบฟอร์มท่ีใช้ตาม
ระบบคุณภาพ 
4. ป. 44 (ผ) 

 

ทุกวัน 

กําจัดจุลินทรีย์ในนํ้าประปา  
CP9 : ต้องไม่พบโคลิฟอร์มในนํ้าประปา
หรือคลอรีนอิสระคงเหลือในนํ้าประปา ณ  
สถานีผลิตนํ้า อยู่ในช่วง 0.6-2.5 mg/L 
โดยให้คลอรีนอิสระคงเหลือปลายทางใน
ระบบจ่ายนํ้าไม่น้อยกวา่ 0.2 mg/L 

กปภ.สาขา (งานผลิต) 
กปภ.ข. (กรค.) 
ฝทน. (กคน.) 
ฝวศ. (กอว.) 

1. คู่มือกระบวนการ
หลัก ด้านกระบวน 
การผลิตนํ้าประปา 
ภาคทฤษฎี 
2. มาตรฐาน
คุณภาพ นํ้าประปา 
กปภ. 

 

ทุกวัน 

กักเก็บนํ้าประปาท่ีใสสะอาด เพือ่รอสูบ
จ่ายแก่ผู้ใช้น้ําต่อไป และบันทึกผลคุณภาพ
นํ้าประปาในระบบ OIS  
CP10 : สํารองนํ้าประปาเพยีงพอสําหรับ
การกักเกบ็นํ้าเพื่อจ่ายได้อย่างต่อเน่ือง  
CP11 : ควบคุมคุณภาพนํ้าประปาเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานนํ้าประปา กปภ. 

กปภ.สาขา (งานผลิต) 
กปภ.ข. (กรค.) 
ฝทน. (กคน.) 
ฝวศ. (กอว.) 

1. คู่มือกระบวนการ
หลัก ด้านกระบวน 
การผลิตนํ้าประปา 
ภาคทฤษฎี 
2. มาตรฐาน
คุณภาพนํ้าประปา 
กปภ. 
3. คู่มือการใช้งาน
ระบบ OIS 
4. แบบฟอร์มใน
ระบบ OIS หรือ 
แบบฟอร์มท่ีใช้ตาม
ระบบคุณภาพ 
5. ป. 44 (ผ) 

จ่ายคลอรีน (ถา้มี) 

ฆ่าเช้ือโรค 

เก็บกักในถังนํ้าใส 

และบันทึกผล

คุณภาพนํ้า 

ข

ค

CP6 

CP7 

CP8 

CP9 

CP10, 11 

กรองนํ้า และ

บันทึกผล

คุณภาพนํ้า 

ตกตะกอน 

และบันทึกผล

คุณภาพนํ้า 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 38 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

ตารางท่ี 2-3 ข้ันตอนการปฏิบัติงานของการผลตินํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า (ต่อ) 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 

ทุกวัน 

ส่งนํ้าประปาให้แก่ผู้ใช้น้ํา โดยผ่านการ 
สูบอัดเส้นท่อ หรือหอถังสูง  
CP12 : ควบคุมแรงดันนํ้าท่ีปลายท่อไม่
น้อยกว่า 0.5 บาร์ (5 เมตร) หรือตามท่ี
กปภ.สาขากาํหนด 

กปภ.สาขา (งานผลิต) 
กปภ.ข. (กรค.) 
ฝทน. (กคน.) 
ฝวศ. (กอว.) 

1. คู่มือกระบวนการ
หลัก ด้านกระบวน 
การผลิตนํ้าประปา 
ภาคทฤษฎี 
2. มาตรฐาน
คุณภาพนํ้าประปา 
กปภ. 

 

 

 

ตามแผนการ
ดําเนินการ 

การจัดการตะกอน/ นํ้าท้ิง 

CP13 : คุณภาพนํ้าท้ิงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี 
กปภ.กาํหนด 
CP14 : จัดทํารายงานแผน/ผล การขุด
ลอกสระพักตะกอน 

กปภ.สาขา (งานผลิต) 
กปภ.ข. (กรค.) 
ฝทน. (กคน.) 
ฝวศ. (กอว.) 

คู่มือกระบวนการ
หลัก ด้านกระบวน 
การผลิตนํ้าประปา 
ภาคทฤษฎี 

คําอธิบายเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
- คู่มือกระบวนการหลัก ด้านกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า ภาคทฤษฎ ี 
- คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ (Operation Information System: OIS) 
- คู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) 
- มาตรฐานคุณภาพนํ้าประปา กปภ. 
- แบบฟอร์มในระบบ OIS หรือ แบบฟอร์มท่ีใช้ตามระบบคุณภาพ สําหรับกปภ.สาขาท่ีได้จัดทําระบบคุณภาพ ISO 
- ป. 44 (ผ) สมุดรายงานประจําวัน 
 

2.2.3 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 

กปภ.สาขาจะต้องทําการรวบรวมจุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค ท่ีมักเกิดข้ึนหรือคาดว่าจะเกิดข้ึนในการ
ปฏิบัติงานด้านกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาและลดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงจะช่วยให้กระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยมีตัวอย่างรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2-4 
ตารางท่ี 2-4 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมท่ีมีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหต/ุ

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการทํางานย่อย การผลิตน้ําประปา 
1. คุณภาพนํ้าประปา (การ
ผลิตนํ้ายังไมไ่ด้ประสิทธิภาพ) 

1. ผลิตนํ้าประปาตามคู่มือ
กระบวนการหลักด้าน
กระบวนการผลตินํ้าประปา 
และควบคุมคุณภาพนํ้า 
2. สุ่มเก็บตัวอย่างนํ้าประปาตาม
แผน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพนํ้า 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
นํ้าประปา กปภ. 
3. ส่งตัวอย่างนํ้าประปาทดสอบ 
โดยหน่วยงานภายนอก เช่น  
กรมอนามัย (ตามโครงการ
นํ้าประปาดื่มได้) 

1. จัดทําคู่มือ SOP (STANDARD 
OPERATING PROCEDURE) ของการ 
ผลิตนํ้าประปาให้สอดคล้องกับคู่มอื
กระบวนการหลัก โดยครอบคลุมในทุก
หน่วยบริการและให้ปฏิบัตติามอยา่ง
เคร่งครดั 
2. เน่ืองจากคุณภาพนํ้าดบิในปัจจุบัน 
มีความเสื่อมโทรมมากข้ึน จึงต้องมีการ 
เฝ้าระวังอย่างต่อเน่ือง 
3. ปรับปรุง/พัฒนา ระบบผลิตให้
เหมาะสมกับคุณภาพนํ้าดิบ และสามารถ
ผลิตนํ้าประปาได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
นํ้าประปา กปภ. 

ต้องหาสาเหตุท่ีทําให้
คุณภาพนํ้าไมไ่ด้
มาตรฐานให้แน่ชัด 

สูบจ่ายนํ้า 

จบ 

ค

CP13, 14 

CP12 

การจัดการ

ตะกอน / นํ้าท้ิง 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 39 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

ตารางท่ี 2-4 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า (ต่อ) 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมท่ีมีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหต/ุ

ข้อเสนอแนะ 
1. คุณภาพนํ้าประปา (การ
ผลิตนํ้ายังไมไ่ด้ประสิทธิภาพ) 
(ต่อ) 

 4. ปรับเพ่ิมอัตราการระบายตะกอนให้
นานข้ึน เพ่ือการกําจัดตะกอนเร็วข้ึน 
5. หากตะกอนมีการสะสมในถังตกตะกอน
มากเกินกว่าครึ่งถังให้ปิดล้างถัง 
6. ปรับปรุงข้ันตอนการล้างย้อนให้ถูกต้อง
และทําการล้างย้อน เพ่ือล้างทรายกรอง 
ให้สะอาด 
7. ติดตั้งเครื่องฉีดล้างหน้าทรายกรอง 
หรือระบบลมเพ่ือช่วยให้การล้างยอ้น 
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

2. การปรับ-จ่ายสารเคม ี 1. ผลิตนํ้าประปา โดยปรับ-จ่าย
สารเคมีให้สอดคล้องกับ
ผลทดสอบจาร์เทสต ์

1. จัดฝึกอบรม เพ่ิมทักษะ และความรู ้
แก่พนักงานผลิตนํ้าประปา ในด้านการใช้
สารเคมี และการทําจาร์เทสต ์
2. บันทึกข้อมูลความขุ่น หรือสิ่งเจือปน
ต่าง ๆ  ปริมาณการใช้สารเคมี และนํา
ข้อมูลสถิตมิาใช้ประเมินผลและปรับจ่าย
สารเคม ี
3. ปรับเปลี่ยนชนิดและปริมาณสารเคมีให้
เหมาะสม รวมถึงเครื่องจ่ายสารเคมีท่ี
เหมาะสมกับชนิดของสารเคมีด้วย 
4. สังเกตขนาดและลักษณะตะกอนใน
ระบบการกวนเทียบกับการทําจารเ์ทสต ์

 

3. เครื่องมือ/เครื่องจักร
สํารองไม่เพียงพอ และ
เครื่องมือ/เครื่องจักรท่ีใช้งาน
อยู่มีเสื่อมสภาพ/ชํารดุ/ขาด
การบํารุงรักษา 

1. กปภ.สาขา ได้รับเครื่องมือ/
เครื่องจักร ตามแผนการจัดหาและ
มีคุณสมบัตเิป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
กปภ.กําหนด 
2. การสอบเทียบหรือทวนสอบ
เครื่องมือ ตามแผนท่ีกําหนด 

1. จัดหาเครื่องมือ/เครื่องจักร ให้มีปริมาณ
เพียงพอ และมีคณุสมบัติท่ีเหมาะสมกับ
งานน้ันๆ 
2. จัดทําแผนการดูแลรักษาเครื่องจักรกล
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และมอีะไหล่
สํารองพร้อมอยูเ่สมอโดยนําข้อมลูการใช้
งานของเครื่องจักรกลมาประมวลผลการ
ดําเนินงานในระดับสาขา และเขตให้มี
ความสอดคล้องกัน 
3. สนับสนุนให้พนักงานระดับสาขามี 
ส่วนร่วมในการจัดทําระบบการบํารุงรักษา
เครื่องจักร เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิผล 

 

 

 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 40 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

ตารางท่ี 2-4 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า (ต่อ) 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมท่ีมีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหต/ุ

ข้อเสนอแนะ 
4. การกําจัดตะกอนในระบบ
ผลิตไมม่ีประสิทธิภาพ 

1. มีสระพักตะกอน 
2. ขุดลอกสระพักตะกอน 

1. ดําเนินการแก้ไขคันก้ันดินให้อยู่
ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน เพ่ือให้
สามารถกักเก็บตะกอนไดเ้พ่ิมข้ึน 
2. จัดหาเทคโนโลยีการกําจัด
ตะกอนท่ีมีประสิทธิภาพมาใช้งาน 
3. จัดทําแผนการขุดลอกสระพัก
ตะกอน 

 

5. บุคลากร 1. จัดหาบุคลากรผลิตนํ้าประปา ตาม
คุณสมบัติ ตามตําแหน่งงาน 

1. จัดฝึกอบรม/สอนงาน หลักสตูร
การฝึกอบรมด้านการผลิต
นํ้าประปา และคู่มือท่ีเก่ียวข้อง 
2. จัดหาบุคลากร ให้เหมาะสม 
กับปริมาณงาน 

 

6. ความปลอดภยัในการ
ทํางาน 

1. มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 
อุปกรณ์ป้องกันภัยในการใช้งานเครื่องจักร 
หรือป้ายช้ีบ่งต่างๆ 

1. จัดฝึกอบรม หลักสตูรด้าน
ความปลอดภัยในการทํางาน 
2. ให้พนักงานตระหนักถึง
ความสําคัญด้านความปลอดภัย 
ในการทํางาน 

 

 

 2.2.4 การทดสอบคุณภาพน้ํา/การผลิต 
กปภ.จัดให้มีกระบวนการควบคุมคุณภาพนํ้า ทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ ชุมชน ผู้ส่งมอบ และหน่วยงานภาครัฐ

กํากับดูแล มั่นใจได้ว่าทุกข้ันตอนของการผลิตนํ้าประปาตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่ แหล่งนํ้าท่ีเป็นวัตถุดิบในการ
ผลิต กระบวนการผลิตนํ้าประปาจนถึงบ้านผู้ใช้นํ้า ซ่ึงเป็นธุรกิจหลัก (Core Business) ของกปภ. สามารถส่งมอบนํ้าประปาท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก เหมาะแก่การอุปโภคและบริโภคได้อย่างปลอดภัยต่อสุขอนามัย รวมท้ังมีการจ่ายนํ้าได้
อย่างมั่นคงต่อเน่ืองตลอด 24 ช่ัวโมงตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของผู้ใช้นํ้า ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานสําคัญของการประกอบ
ธุรกิจการประปาท่ีจะนําพากปภ.ไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) โดยแบ่งออกเป็นการทดสอบและควบคุมคุณภาพนํ้าโดยกําหนด
ความถ่ีในการดําเนินการ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน 

สํานัก/หน่วยงาน 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ

2.2.4.1 ระดับ กปภ.สาขา

1) ระบบผลตินํ้าให้การทดสอบเป็นไปตามตารางท่ี 
 

 ตารางท่ี 2-5 รายการทดสอบ เครื่องมือ ความถ่ีในการทดสอบคุณภาพนํ้าใน
 

รายการ 
ทดสอบ 

เครื่องมือ

1) พีเอช 

 

 
 
 
 

     แบบใช้ในห้องปฏิบัติการ
 
 
 

 
       แบบตัวเลข

 
 

 

       แบบจานเทียบสี

 

 
       แบบใช้ในหอ้งปฎิบัติการ

2) ความขุ่น 

 

แบบใช้ในงานสนาม

3) สีปรากฏ 
สังเกตด้วยตา

 

ชุดเทียบสี Nessler Tube

4) กล่ิน 

 

  
หมายเหตุ : กปภ.สาขา เลือกใช้งานเคร่ืองมือในข้อ 
ระบุไว้ หากใช้แบบจานเทียบสี หรือชุดเทียบสี ต้องม่ันใจวา่ผู้ปฏบิัติทุกคนไม่ตาบอดสี

1.1) 

1.2) 

1.3) 

1.4) 

3.1) 

3.2) 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา

หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 

สาขา 

ให้การทดสอบเป็นไปตามตารางท่ี 2-5 

รายการทดสอบ เครื่องมือ ความถ่ีในการทดสอบคุณภาพนํ้าในกระบวนการผลิตนํ้าประปา

เครื่องมือ 
ความถ่ี 

นํ้าดิบ 
นํ้าหลังเตมิ 

สารส้ม/PACl 
นํ้าก่อน
กรอง 

ใช้ในห้องปฏิบัติการ 

ตัวเลข 

จานเทียบสี 

แบบใช้ในหอ้งปฎิบัติการ 

อย่างน้อย  
1 คร้ัง/วัน 

อย่างน้อย 3 
คร้ัง/วัน 

อย่างน้อย 3 
คร้ัง/วัน 

 
ใช้ในงานสนาม 

อย่างน้อย  
1 คร้ัง/วัน 

- อย่างน้อย 

 

สังเกตด้วยตา 

 
Nessler Tube 

อย่างน้อย 
1 คร้ัง/วัน 

- - 

 

อย่างน้อย 
1 คร้ัง/วัน 

- - 

ในข้อ 1.1 ถึง 1.4 ตามความเหมาะสม และขอ้ 3.1 หรือ 3.2 ตามความเส่ียงคุณภาพนํ้าท่ีหอ้งปฏิบัติการ
หากใช้แบบจานเทียบสี หรือชุดเทียบสี ต้องม่ันใจวา่ผู้ปฏบิัติทุกคนไม่ตาบอดสี มีการทวนสอบเคร่ืองมือ และชุดเทียบสี

กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

หน้าท่ี 41 จาก 80 

การประปาส่วนภูมภิาค 

ประปา 

นํ้าหลัง
กรอง 

นํ้าประปา 

- 
อย่างน้อย 3 

คร้ัง/วัน 

อย่างน้อย 3 คร้ัง/วัน 

- 
อย่างน้อย  
3 คร้ัง/วัน 

- - 

เส่ียงคุณภาพนํ้าท่ีหอ้งปฏิบัติการฯ
ชุดเทียบสีตามแผนท่ีกาํหนด 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน 

สํานัก/หน่วยงาน 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ

ตารางท่ี 2-5 รายการทดสอบ เครื่องมือ ความถ่ีในการทดสอบคุณภาพนํ้าใน
 

รายการทดสอบ เครื่องมือ

5) ขนาดตะกอน    
(ถังกวนช้า) 

สังเกตด้วยตา

6) ประสิทธิภาพ
การตกตะกอน 

 

เก็บนํ้าตัวอย่างปลายกวนช้า ต้ังท้ิงไว้ 
6 นาที ดูดนํ้าท่ีระดับลึก 

(3 นาที 5 ซม.) มาวัดความขุ่น 

7) จาร์เทสต์ 

 

 เคร่ืองจาร์เทสต์ชนิด 

8) คลอรีนคงเหลือ 

 

แบบจานเทียบสี

แบบตัวเลข

9) ความต้องการ
คลอรีน (Chlorine 
Demand) 

 

แบบจานเทียบสี

แบบตัวเลข

10) โคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย 

 

 

ชุดทดสอบแบคทีเรียอยา่งง่าย

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา

หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 

รายการทดสอบ เครื่องมือ ความถ่ีในการทดสอบคุณภาพนํ้าในกระบวนการผลิตนํ้าประปา

เครื่องมือ 

ความถ่ี 

นํ้าดิบ 
นํ้าหลังเตมิ

สารส้ม/PACl 
นํ้าก่อน
กรอง 

 
สังเกตด้วยตา 

- 
อย่างน้อย  
3 คร้ัง/วัน 

- 

 
เก็บนํ้าตัวอย่างปลายกวนช้า ต้ังท้ิงไว้  

นาที ดูดนํ้าท่ีระดับลึก 10 ซม.  
มาวัดความขุ่น <10 NTU 

- 

เม่ือคุณภาพ
นํ้าไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่

กําหนด 

- 

 
เคร่ืองจาร์เทสต์ชนิด 6 ใบพัด 

อย่างน้อย  
1 คร้ัง/วัน 

- - 

 
แบบจานเทียบสี 

 
ตัวเลข 

- - - 

 
แบบจานเทียบสี 

 
ตัวเลข 

กรณีน้ําดิบพบ
ปัญหาคุณภาพ

นํ้าดิบ 
 -  - 

 
ชุดทดสอบแบคทีเรียอยา่งง่าย 

- - - 

กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

หน้าท่ี 42 จาก 80 

การประปาส่วนภูมภิาค 

ประปา (ต่อ) 

นํ้าหลัง
กรอง 

นํ้าประปา 

- - 

- - 

- - 

- 
อย่างน้อย 
3 คร้ัง/วัน 

อย่างน้อย 
2 คร้ัง/ปี 

โดยขอการ
สนับสนุน
จาก กรค. 

- 

- 
อย่างน้อย  
1 คร้ัง/วัน 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 43 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

ตารางท่ี 2-5 รายการทดสอบ เครื่องมือ ความถ่ีในการทดสอบคุณภาพนํ้าในกระบวนการผลิตนํ้าประปา (ต่อ) 
 

รายการทดสอบ เครื่องมือ 
ความถ่ี 

นํ้าดิบ 
นํ้าหลังเตมิ

สารส้ม/PACl 
นํ้าก่อน
กรอง 

นํ้าหลัง
กรอง 

นํ้าประปา 

11) ด้านเคมี :
แมงกานีส เหล็ก 
แอมโมเนีย 
เป็นต้น 

 
เคร่ืองวัดการดูดกลืนแสง 

 

 

เคร่ืองสเปกโตรโฟโตมิเตอร์                  
ชนิดใช้ในงานสนาม 

เป็นไปตาม แผนการเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าและวธิีปฏิบัติงาน เร่ือง การทดสอบ
คุณภาพนํ้าในระบบผลิต 

12) การบํารุง 
รักษา 

เคร่ืองจักร อุปกรณ์ของระบบผลิต ตามระบบ PM ของ กปภ. 

หมายเหตุ : 1. กปภ.สาขา เลือกใช้งานเคร่ืองมือในข้อ 1.1 ถึง 1.4 ตามความเหมาะสม หากใช้แบบจานเทียบสีต้องม่ันใจว่าผู้ปฏิบัติทุกคนไม่ตาบอดสี
และต้องมีการทวนสอบเคร่ืองมือตามแผนท่ีกําหนด 
 2. สําหรับกปภ.สาขา ท่ีรับนํ้า/ซ้ือนํ้าประปา ไม่ต้องทดสอบคุณภาพนํ้าในกระบวนการผลิตนํ้าประปา และกปภ.สาขาท่ีไม่ได้ผลิตนํ้าประปา
ตลอด 24 ชม. ให้ทําการทดสอบคุณภาพนํ้าในกระบวนการผลิตนํ้าประปาเฉพาะช่วงเวลาท่ีผลิตนํ้า 

3. กปภ.สาขา ต้องมีการทวนสอบเคร่ืองตามแผนท่ีกําหนด  
4. กปภ.สาขาต้องกําหนดค่าควบคุม (Control Point) ของแต่ละขั้นตอนการผลิตเพื่อให้กระบวนการผลิตนํ้าประปามีประสิทธิผลสูงสุด  

และสามารถนําข้อมูลท่ีได้ไปใช้บริหารความเส่ียงหรือวินิจฉัยกระบวนการผลิตให้สามารถปรับปรุงกระบวนการได้อย่างต่อเน่ือง 
 

2) ในระบบจ่ายนํ้า 
• ทดสอบรายการ พีเอชความขุ่น คลอรีนคงเหลือ และโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ท้ังน้ีใช้ชุดทดสอบแบคทีเรีย

อย่างง่ายเพ่ือทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย โดยจํานวนตัวอย่างนํ้าประปาท่ีต้องตรวจวิเคราะห์ให้เป็นไปตามตารางท่ี 2-6 
• รายการอ่ืนๆ เช่น เหล็ก แมงกานีส และแอมโมเนีย เป็นต้น ควรปรับความถ่ีให้เหมาะสม 

กับสถานการณ์เฝ้าระวังคุณภาพนํ้าในพ้ืนท่ีจ่ายนํ้าและเป็นไปตามวิธีปฏิบัติงานการทดสอบคุณภาพนํ้าในระบบจ่ายนํ้า 
ของกปภ.สาขาหรือสถานีผลิตนํ้า 

 

ตารางท่ี 2-6 จํานวนตัวอย่างนํ้าประปาท่ีเก็บในระบบจ่ายนํ้า 

จํานวนผู้ใช้น้ํา (คน)  จํานวนตัวอย่างต่อปี จํานวนตัวอย่างต่อเดือน 

ไม่เกิน 5,000  12 1 

>5,001 ถึง 10,000 12 – 24 1 – 2 

> 10,001 ถึง 20,000   24 – 48 2 – 4 

> 20,001 ถึง 30,000  48 – 72 4 – 6 

> 30,001 ถึง 40,000 72 – 96 6 – 8 

> 40,001 ถึง 50,000 96 – 120 8 – 10 

> 50,001 ถึง 60,000 120 – 144 10 – 12 

> 60,001 ถึง 70,000 144 – 168 12 – 14 

> 70,001 ถึง 80,000 168 – 192 14 – 16 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 44 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

ตารางท่ี 2-6 จํานวนตัวอย่างนํ้าประปาท่ีเก็บในระบบจ่ายนํ้า (ต่อ) 

 

หมายเหตุ : จุดเก็บตัวอย่างนํ้าประปา ควรให้ครอบคลุมพื้นที่จ่ายนํ้าต้ังแต่ต้นทางจนถึงปลายท่อจ่ายนํ้า โดยคํานึงถึงปัจจัย 
ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพนํ้า เช่น อายุการใช้และระยะทางของระบบท่อจ่ายนํ้า ความสูงตํ่าของพื้นที่ แรงดันนํ้าข้อร้องเรียน เป็นต้น 

 
2.2.4.2 ระดับ กปภ.เขตและห้องปฏิบัติการสาขา (Lab Cluster) 

1) การให้บริการทดสอบคุณภาพนํ้าแก่หน่วยงานภายใน เป็นไปตามตารางท่ี 2-7 
 

ตารางท่ี 2-7 รายการทดสอบ ความถ่ีในการทดสอบคุณภาพนํ้าในกระบวนการผลติ-จ่ายนํ้า และนํ้าระบายท้ิงสู่สาธารณะ 
 

รายการทดสอบ 
ความถ่ี 

นํ้าดิบ นํ้าประปา 
นํ้าประปา 

จากระบบจ่ายนํ้า 
นํ้าระบายทิ้ง 
สู่สาธารณะ 

วัสดุกรอง  
และท่อนํ้า 

1) ด้านกายภาพ 
1 คร้ัง/เดือน 

1 คร้ัง/เดือน 

- - 

2) ด้านเคมี - - 

3) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และอี โคไล - 1 คร้ัง/เดือน - - 

4) แบคทีเรียก่อโรค - 2 คร้ัง/ปี - -  

5) ดัชนีมลภาวะ (DO  BOD  COD 
แอมโมเนีย และฟอสเฟต) 

2 คร้ัง/ปี * - - - - 

6) ด้านสารเป็นพิษ (โลหะหนัก) 1 คร้ัง/ปี - - - 

7) สาหร่าย (ชนิด และปริมาณ) 
COD  BOD และ DO 

ตามช่วงเวลาท่ี
เกิดปัญหา  

หรือตามความ
เหมาะสม 

- - - - 

8) อุณหภูมิ pH  TDS  SS  BOD 
และ COD 

- - - 2 คร้ัง/ปี ** - 

9) คุณภาพของสารเคมีสารกรอง
และท่อนํ้า*** 

- - -  - 
ตามใบคําขอนํา
ตัวอยา่งทดสอบ 

 
หมายเหตุ : 

* ให้ทดสอบคุณภาพนํ้าด้านดัชนีมลภาวะในกปภ.สาขาท่ีมีความเสี่ยงคุณภาพนํ้าดิบ 
** ให้ดําเนินการเฉพาะกปภ.สาขาท่ีใช้แหล่งนํ้าผิวดิน (ท่ีไม่ใช่นํ้าทะเล) และมีการระบายท้ิงสู่สาธารณะ หรือมีการนํา

กลับมาใช้ใหม่ 
*** ทดสอบสารกรองและท่อนํ้า โดยงานควบคุมคุณภาพนํ้า 1 กปภ.ข.1-10 

จํานวนผู้ใช้น้ํา (คน)  จํานวนตัวอย่างต่อปี จํานวนตัวอย่างต่อเดือน 

> 80,001 ถึง 90,000 192 – 216 16 – 18 

> 90,001 ถึง100,000 216 – 240 18 – 20 

> 100,001 ถึง 200,000 240 – 360 20 – 30 

> 200,001 ถึง 300,000 360 – 480 30 – 40 

> 300,001 ถึง 400,000 480 – 600 40 – 50 

> 400,001 ถึง 500,000 600 – 720 50 – 60 

> 500,001 > 720 > 60 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 45 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

1. การเก็บตัวอย่างนํ้าเพ่ือทดสอบคุณภาพนํ้าตามตารางท่ี 2-7 ดําเนินการโดยงานควบคุมคุณภาพนํ้า 1 /งาน
ควบคุมคุณภาพนํ้า 2 /งานควบคุมคุณภาพนํ้า 3 หรือประสานกปภ.สาขา เก็บตัวอย่างนํ้าให้ห้องปฏิบัติการในสังกัด ต่อไป (ยกเว้น
กปภ.สาขาท่ีรับนํ้า/ซ้ือนํ้าประปา ไม่ต้องดําเนินการเก็บตัวอย่างทดสอบคุณภาพนํ้าดิบ ให้ทดสอบเพียงคุณภาพนํ้าประปาเท่าน้ัน) 

2. การให้บริการทดสอบคุณภาพนํ้า คุณภาพสารเคมี สารกรอง และท่อนํ้าแก่หน่วยงานท้ังภายในและภายนอกให้
เป็นไปตามใบคําขอนําตัวอย่างทดสอบ 

 
2.2.4.3 ระดับ กองควบคุมคุณภาพน้ํา ฝ่ายทรัพยากรน้ํา 

1) การให้บริการทดสอบแก่ภายในและภายนอกหน่วยงาน เป็นไปตามตารางท่ี 2-8 
 

ตารางท่ี 2-8 รายการทดสอบ ความถ่ีในการทดสอบคุณภาพนํ้าในระดับกองควบคุมคุณภาพนํ้า 
 

รายการทดสอบ ความถี่ในการทดสอบ 

น้ําดิบ น้ําประปา สารกรองและท่อน้ํา 

1) ด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา 
ตามแผนงานโครงการและให้บริการทดสอบ  

แก่หน่วยงานภายใน กปภ. 
- 

2) ด้านดัชนีมลภาวะและ 
สารเป็นพิษโลหะหนัก 

ตามแผนงานโครงการและให้บริการทดสอบ  
แก่หน่วยงานภายใน กปภ. 

- 

3) ไชยาไนด์ สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช ไตรฮาโลมีเทน และ
สารอินทรียค์าร์บอนท้ังหมด 

1 ครั้ง/ปี - 

4) สาหร่าย (ชนิด และปริมาณ)
COD  BOD และ DO 

ตามแผนงานโครงการและ
ให้บริการทดสอบ  

แก่หน่วยงานภายใน กปภ. 
- - 

5) กัมมันตภาพรังส ี 1 ครั้ง/10ปี - 

6) คุณภาพของสารเคมี สารกรอง
และท่อนํ้า 

- 
ตามแผนงานโครงการและ

การให้บริการทดสอบ 
แก่หน่วยงานภายในกปภ. 

 

หมายเหตุ : 
1. การเก็บตัวอย่างนํ้าเพ่ือทดสอบคุณภาพนํ้าตามตารางท่ี 2-8 ในข้อ 3 และข้อ 5 ให้งานควบคุมคุณภาพนํ้า 1/

งานควบคุมคุณภาพนํ้า 2 /งานควบคุมคุณภาพนํ้า 3 กปภ.ข.1-10 เก็บตัวอย่าง หรือประสานกปภ.สาขาให้เก็บตัวอย่างนํ้า 
เพ่ือรวบรวมจัดส่งให้แก่ห้องปฏิบัติการ กคน. ดําเนินการต่อไป 

2. การให้บริการทดสอบคุณภาพนํ้า คุณภาพสารเคมี สารกรอง และท่อนํ้าแก่หน่วยงานท้ังภายในและภายนอก 
ให้เป็นไปตามใบคําขอนําตัวอย่างทดสอบ 

3. สนับสนุนตามท่ีกปภ.ข. ร้องขอ ในกรณีท่ีไม่สามารถทดสอบคุณภาพนํ้าได้ 
 

2.2.5 การควบคุมคุณภาพน้ํา 
 

การดําเนินการควบคุมคุณภาพนํ้าของกปภ.เพ่ือสนับสนุนนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร (ฉบับท่ี 3)  
ปี 2560-2564 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ผลิตนํ้าให้เพียงพอ พร้อมท้ังควบคุมคุณภาพนํ้าให้ได้มาตรฐาน โดยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
ท่ีชัดเจนเพ่ือบรรลุเป้าหมายความสําเร็จขององค์กร จึงแบ่งการดําเนินงานด้านการควบคุมคุณภาพนํ้า แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 
 

2.2.5.1 ระดับ กปภ.สาขา งานผลิต สามารถปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต-จ่ายนํ้าตามแนวทางการจัดการนํ้าสะอาด 
โดยนําวงจร PDCA คือ วางแผน (Plan) ปฏิบัติ (Do) ตรวจสอบ (Check) และปรับปรุง (Act) มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการใช้



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 46 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

สารเคมีและควบคุมคุณภาพนํ้า เพ่ือให้เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานและการบันทึกข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในการ
ผลิต-จ่ายนํ้าประปาท่ีมีตามเกณฑ์กําหนดการคุณภาพในกระบวนการผลิตนํ้า 

- ร่วมเป็นทีมเทคนิคและดําเนินการตามแนวทางการนํ้าสะอาดของ กปภ.สาขา อย่างต่อเน่ือง 
- เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่หน่วยงานภายนอก ในโครงการต่างๆ ของ กปภ.สาขา 
- ติดตาม ประเมินผล แก้ไขปัญหาคุณภาพนํ้าในกระบวนผลิตนํ้า ตามคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง 
- ติดตาม ประเมินผลและรวบรวมปริมาณการใช้สารเคมีในระบบผลิต เพ่ือข้อมูลสําหรับการวางแผนจัดหาปริมาณ

สารเคมีในปีต่อไป 
โดยมีหลักเกณฑ์กําหนดการควบคุมคุณภาพนํ้าในกระบวนการผลิต-จ่ายนํ้า เบ้ืองต้นตามรูปท่ี 2-4 ท้ังน้ี กปภ.สาขา

สามารถปรับเปลี่ยนค่าควบคุมดังกล่าวได้ แต่ให้การผลิตนํ้าประปายังคงมีประสิทธิผลสูงสุด และมีคุณภาพนํ้าประปาได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานตลอดเวลา โดยต้องมีการระบุไว้เป็นหลักฐานอย่างชัดเจน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2-4 เกณฑ์กําหนดการควบคุมคุณภาพนํ้าในกระบวนการผลิต-จ่ายนํ้า (ระบบผลติ Conventional) ในสภาวะปกต ิ
 

2.2.5.2 ระดับ กปภ.เขตงานควบคุมคุณภาพน้ํา 1 กรค. กํากับดูแลการจัดการสารเคมีและควบคุมคุณภาพนํ้า 
ของกปภ.สาขาในสังกัดตามตารางท่ี 2-9 โดยมีบทบาทหลัก ดังน้ี 

- ทดสอบคุณภาพนํ้าดิบและนํ้าประปาด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา ดัชนีมลภาวะและ โลหะหนัก ประเมินคุณภาพนํ้า 
เพ่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานและใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมคุณภาพนํ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานแก่หน่วยงานภายใน 

- ทดสอบคุณภาพสารเคมีสารกรองและท่อนํ้าแก่หน่วยงานภายใน 
- ให้บริการทดสอบหรือความร่วมมือในการทดสอบคุณภาพนํ้า สารเคมีสารกรองและท่อนํ้าแก่หน่วยงานภายนอก 
- ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ  ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามมาตรฐานท่ีกําหนด  
- รวบรวมตัวอย่างนํ้าส่งให้กคน. เพ่ือทดสอบสารเป็นพิษ และส่งให้หน่วยงานภายนอกทดสอบคุณภาพนํ้า ตาม

ข้อตกลงของ สคร.  
- เก็บตัวอย่างนํ้าให้กรมอนามัยตรวจสอบคุณภาพนํ้าในโครงการนํ้าประปาดื่มได้และต่ออายุโครงการฯ 
- ร่วมเป็นทีมเทคนิค และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) ตาม

แนวทาง Water Safety Plan เพ่ือให้ กปภ.สาขาผลิตนํ้าประปาได้ตามมาตรฐานกําหนด 
- เฝ้าระวังทดสอบประเมินคุณภาพแหล่งนํ้า ให้คําแนะนําและแก้ไขปัญหาคุณภาพนํ้ากระบวนการผลิต-จ่ายนํ้า 

ของกปภ.สาขา ตามท่ีร้องขอ 
- จัดทํารายงานผลการทดสอบสารเคมีต่อปริมาณนํ้าผลิต-จ่าย หรือ สารเคมีต่อปริมาณนํ้าดิบ รวมท้ังรวบรวม

ประมวลผลเป็นรายเดือน รายไตรมาสและรายปี 

• น้ําดิบ 
pH 5.0-9.0 
สีกลิ่น ธรรมชาติ 

• น้ําหลังเติมสารตกตะกอน 
pH 6.5-8.5 
 

• น้ําก่อนกรอง 
pH 6.5-8.5 
Turbidity 10 NTU 

• น้ําหลังกรอง 
Turbidity ≤ 4 NTU 
Mn ≤ 0.3 mg/l 
เหล็ก ≤ 0.3 mg/l 

• น้ําประปา 
pH 6.5-8.5 
Turbidity ≤ 4 NTU 
สีปรากฏ ≤ 15 unit 
Mn ≤ 0.3 mg/l 
คลอรีน 0.6-2.5 mg/l 
ไม่พบโคลิฟอร์ม 

• น้ําในระบบจ่าย 
pH 6.5-8.5 
Turbidity ≤ 4 NTU 
สีปรากฏ  ≤ 15 unit 
Mn ≤ 0.3 mg/l 
คลอรีน ≥ 0.2 mg/l 
ไม่พบโคลิฟอร์ม 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 47 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

- ตรวจติดตามกลั่นกรองข้อมูลคุณภาพนํ้า ในระบบสารสนเทศคุณภาพนํ้า เช่น ระบบ OIS LIMS และสถานีตรวจวัด
นํ้าดิบ เป็นต้น 

- รวบรวม ตรวจสอบ และจัดทําแผนการใช้สารเคมีในระบบประปา 
- จัดทําระบบบริหารจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 
 
2.2.5.3 ระดับ กปภ.เขต งานควบคุมคุณภาพน้ํา 2 และงานควบคุมคุณภาพน้ํา 3 กรค. กํากับดูแลการจัดการ

สารเคมี และควบคุมคุณภาพนํ้าของกปภ.สาขาในสังกัด ตามตารางท่ี 2-9 โดยมีบทบาทหลัก ดังน้ี 
- ทดสอบคุณภาพนํ้าดิบและนํ้าประปาด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา และดัชนีมลภาวะประเมินคุณภาพนํ้า 

เพ่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานและใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมคุณภาพนํ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานแก่หน่วยงานภายใน 
- ทดสอบคุณภาพสารเคมีแก่หน่วยงานภายใน 
- ให้บริการหรือความร่วมมือในการทดสอบคุณภาพนํ้าและสารเคมีแก่หน่วยงานภายนอก 
- ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามมาตรฐานท่ีกําหนด  
- รวบรวมตัวอย่างนํ้าส่งให้กปภ.ข. และกคน. เพ่ือทดสอบสารเป็นพิษ รวมท้ังจัดส่งให้หน่วยงานภายนอกทดสอบ

คุณภาพนํ้าตามข้อตกลงของ สคร. 
- เก็บตัวอย่างนํ้าให้กรมอนามัยตรวจสอบคุณภาพนํ้าในโครงการนํ้าประปาดื่มได้และต่ออายุโครงการฯ 
- ร่วมเป็นทีมเทคนิค และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) ตาม

แนวทาง Water Safety Plan เพ่ือให้ กปภ.สาขาผลิตนํ้าประปาได้ตามมาตรฐานกําหนด 
- เฝ้าระวังทดสอบประเมินคุณภาพแหล่งนํ้า ให้คําแนะนําและแก้ไขปัญหาคุณภาพนํ้ากระบวนการผลิตและจ่ายนํ้า

ของกปภ.สาขา ตามท่ีร้องขอ 
- จัดทํารายงานผลการทดสอบรวมท้ังรวบรวมประมวลผลเป็นรายเดือน รายไตรมาสและรายปี 
- ตรวจติดตามกลั่นกรองข้อมูลคุณภาพนํ้า ในระบบสารสนเทศคุณภาพนํ้า 
- รวบรวม ตรวจสอบ และจัดทําแผนการใช้สารเคมีในระบบประปา 
- จัดทําระบบบริหารจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 48 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

ตารางท่ี 2-9 รายช่ือกปภ.สาขาในความรับผิดชอบของงานควบคุณภาพนํ้า(งคน.) 1 2 และ 3 กปภ.ข.1-10 

กปภ.ข. งคน.1 
งคน.2 และ          

งคน.3 
จํานวน 
(แห่ง) 

รายช่ือ กปภ.สาขาในความรับผิดชอบ 

1 
ชลบุรี - 10 

ชลบุรี  ศรีราชา  แหลมฉบัง  พัทยา  บา้นฉาง  บ้านบึง  พนัสนิคม  ฉะเชิงเทรา  บางปะกง
และบางคล้า 

- จันทบุรี 6 จันทบุรี  ปากนํ้าประแสร์  ขลุง  ตราด  คลองใหญ่  และระยอง 
- ปราจีนบุรี 6 สระแก้ว ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี วัฒนานคร อรัญประเทศ และพนมสารคาม 

2 

สระบุรี - 10 
รังสิต  คลองหลวง  ธัญบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  หนองแค  บ้านหมอ  มวกเหล็ก 
นครนายก  และบา้นนา 

 
ลพบุรี 10 

ลพบุรี  อา่งทอง  วิเศษชัยชาญ  ผักไห่  เสนา  ท่าเรือ  บ้านหม่ี  พระพุทธบาท  สิงห์บุรี            
และชัยบาดาล 

สีค้ิว 10 
นครราชสีมา  ปากช่อง  ครบุรี  สีค้ิว  โชคชัย  ปกัธงชัย  พิมาย  ชุมพวง  โนนสูง  และ 
ด่านขุนทด 

3 
ราชบุรี - 10 

ราชบุรี  บา้นโป่ง  สวนผ้ึง  สมุทรสาคร  อ้อมน้อย  สามพราน  นครปฐม  กาญจนบุรี   
ท่ามะกา  และพนมทวน 

- เพชรบุรี 7 เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  ปราณบุรี  กยุบุรี  บางสะพาน  ปากท่อ  และสมุทรสงคราม 
- สุพรรณบุรี 6 สุพรรณบุรี  ศรีประจันต์  เดิมบางนางบวช  ด่านช้าง  อู่ทอง  และเลาขวัญ 

4 
สุราษฏร์ธานี - 11 

สุราษฏร์ธานี  ชุมพร  หลังสวน  ท่าแซะ  ระนอง กาญจนดิษฐ์ เกาะสมุย บา้นนาสาร  
บ้านตาขุน ไชยา  และเกาะพะงัน 

 
ภูเก็ต 7 ภูเก็ต พังงา กระบี่  คลองท่อม  ตะกั่วปา่ ท้ายเหมือง และอ่าวลึก 

 
นครศรีธรรมราช 6 นครศรีธรรมราช ขนอม  ทุ่งสง  ปากพนัง  ชะอวด  และจันดี 

5 
สงขลา - 10 สงขลา  หาดใหญ่  ระโนด  นาทว ี ยะหา  เบตง  สตูล  ละงู  สะเดา  และพังลา 

นราธิวาส 4 นราธิวาส  สุไหงโก-ลก  สายบุรี  และรือเสาะ 
ตรัง 6 ตรัง  กันตัง  หว้ยยอด  ย่านตาขาว  พทัลุง  และเขาชัยสน 

6 

ขอนแก่น - 8 ขอนแก่น  นํ้าพอง  กระนวน  หนองเรือ  ชุมแพ  บา้นไผ่  ชนบท  และเมืองพล 

 
มหาสารคาม 8 

มหาสารคาม  กาฬสินธุ ์ สมเด็จ  กฉุินารายณ์  พยัคฆภูมพิิสัย  ร้อยเอ็ด  โพนทอง  และ
สุวรรณภูมิ 

ชัยภูม ิ 6 ชัยภูมิ  ภูเขยีว  แก้งคร้อ  จัตุรัส  หนองบัวแดง  และบําเหน็จณรงค์    

7 
อุดรธานี - 8 อุดรธานี  กุมภวาปี  บ้านผือ  บา้นดุง  หนองคาย  บึงกาฬ  ศรีเชียงใหม่  และโพนพิสัย 

 
เลย 5 เลย  เชียงคาน  ด่านซ้าย  วังสะพุง  และหนองบัวลําภ ู

 
สกลนคร 7 สกลนคร  พังโคน  นครพนม  ธาตุพนม  บ้านแพง  ศรีสงคราม และสว่างแดนดิน 

8 

อุบลราชธานี - 6 อุบลราชธานี  พิบูลมังสาหาร  เดชอุดม  มหาชนะชัย  ศรีสะเกษ  และกันทรลักษ์ 

 
มุกดาหาร 5 มุกดาหาร  อาํนาจเจริญ  ยโสธร  เขมราฐ  และเลิงนกทา 

 
สุรินทร์ 9 

สุรินทร์  บุรีรัมย์  สตึก  ลําปลายมาศ  นางรอง  ละหานทราย  ศรีขรภูมิ  รัตนบุรี  
และสังขะ 

9 
เชียงใหม่ - 10 

เชียงใหม่  ฝาง  แม่ฮ่องสอน  แม่สะเรียง  แม่แตง  แม่ริม  สันกาํแพง  ฮอด  จอมทอง  
และลําพูน 

 
เชียงราย 10 เชียงราย  พะเยา  น่าน  ท่าวังผา  จุน  แม่สาย  เทิง  เวยีงเชียงของ  พาน  และแม่ขะจาน 

 
เกาะคา 7 ลําปาง  เกาะคา  เถิน  แพร่  เด่นชัย  ร้องกวาง  และบา้นโฮ่ง 

10 

นครสวรรค์ - 6 นครสวรรค์  ท่าตะโก  ลาดยาว  พยหุะคีรี  ชัยนาท  และอุทัยธานี 

 
พิจิตร 10 

พิจิตร  ตะพานหิน  บางมูลนาก  พิษณุโลก  นครไทย  เพชรบูรณ์  หล่มสัก  หนองไผ่  
วิเชียรบุรี  และชนแดน 

 
ตาก 10 

สุโขทัย  ศรีสําโรง  ทุ่งเสล่ียม  สวรรคโลก  ศรีสัชนาลัย  ตาก  แม่สอด  กาํแพงเพชร  
ขาณุวรลักษบุรี  และอุตรดิตถ์ 

 
รวม 234 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 49 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

 2.2.5.4 ระดับ กองควบคุมคุณภาพน้ํา มีหน้าท่ีความรับผิดชอบรับนโยบายและดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานในระดับกปภ.ข. และกปภ.สาขานําไปใช้ในการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต-จ่ายนํ้า ดังน้ี 

- ร่วมสนับสนุนการจัดทําโครงการนํ้าสะอาดและ ISO 9001 ของกปภ.เขต และกปภ.สาขา  
- การจัดทําระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
- สนับสนุนการจัดทําระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของกปภ.ข.และห้องปฏิบัติการสาขา 
- กําหนดมาตรฐาน: คุณภาพนํ้าวิธีทดสอบอัตราทดสอบ รวมท้ังคู่มือปฏิบัติงาน 
- กําหนดราคากลางและข้อกําหนดคุณลักษณะเฉพาะสารเคมี ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
- วิจัยและพัฒนางานด้านคุณภาพนํ้า วิชาการ เพ่ือนํามาใช้ประยุกต์ในระบบผลิตนํ้า กปภ. 
- เป็นศูนย์คลังจัดการองค์ความรู้ด้านวิชาการเทคโนยีและควบคุมคุณภาพนํ้า 
- จัดทํารายงานผลทดสอบ เพ่ือนําเสนอสายงานทราบและส่งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
- ประมวลผลและจัดทํารายงานข้อมูลคุณภาพนํ้าของ กปภ.สาขาจังหวัดทุกแห่ง ตามเกณฑ์ท่ี สคร.  
- ตรวจสอบความถูกต้อง-รวบรวมข้อมูลคุณภาพนํ้าของ กปภ.ข. และ LAB Cluster 
- แก้ไขปัญหาการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบสารสนเทศห้องปฎิบัติการ 
- การกลั่นกรอง และจัดทําฐานข้อมูลคุณภาพนํ้าของ กปภ. 
- การเช่ือมโยงข้อมูลคุณภาพนํ้าท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน จัดทําเว็บไซต์เพ่ือบูรณาการข้อมูลคุณภาพนํ้า  

เพ่ือรองรับปฏิญญาความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพนํ้าในพ้ืนท่ีเสี่ยง  
- ทดสอบคุณภาพนํ้าดิบและนํ้าประปาตามท่ี กปภ.ข. ร้องขอ 
 

2.2.6 ระบบการจัดการสารสนเทศคุณภาพน้ําของ กปภ. 
ระบบงานสารสนเทศคุณภาพนํ้ามีกระบวนการทํางาน 3 ระบบหลัก ตามรูปท่ี 2-5 ดังน้ี 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2-5 ระบบการจัดการสารสนเทศคุณภาพนํ้าของ กปภ. 
 

1) ระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ (Operation Information System ; OIS) เป็น Web Service ท่ีกปภ.สาขา  
ทําหน้าท่ีป้อนข้อมูล (Key in) ในส่วนของการใช้สารเคมีและวัสดุ และการควบคุมคุณภาพนํ้าผลิต-จ่าย โดยกปภ.สาขาบันทึกข้อมูล
คุณภาพนํ้าของนํ้าดิบ นํ้าในกระบวนการผลิต และระบบจ่ายนํ้า รวมท้ังปริมาณการใช้สารเคมีในแบบฟอร์มรายงานผลคุณภาพนํ้า 
(ภาคผนวก ค) ซ่ึงกปภ.ข. จะตรวจสอบยืนยันข้อมูลและส่งนําเข้าส่วนกลางโดยต้องปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานระบบ
สารสนเทศด้านปฏิบัติการ (OIS) ซ่ึงจะยึดตามฉบับล่าสุด (ภาคผนวก ข) 

2) ระบบการจัดการสารสนเทศสําหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กปภ. (Laboratory Information Management 
Systems ; LIMS) เป็นการจัดการกระบวนการในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท้ัง 31 แห่ง ผ่าน Web Service ซ่ึงจะทําให้มีการ
สอบกลับได้ (Traceability) ในลักษณะของระบบฐานข้อมูลท่ีสามารถนําไปใช้ประมวลผลร่วมกับระบบงานอ่ืนได้ โดยกระบวนการ
แบ่งตามลักษณะของลูกค้า คือ ลูกค้าภายใน ได้แก่ กปภ.สาขา ในสังกัด กปภ.ข และลูกค้าภายนอก ได้แก่ ผู้ขอใช้บริการทดสอบ 
ท่ีเป็นหน่วยงานภายนอก โดย กคน. และงานควบคุมคุณภาพนํ้า 1 2 และ 3 ในสังกัดกปภ .ข.1-10 จะบันทึกข้อมูลกระบวนงาน 

OIS Server Temporary Table 
(Viewer) 

บูรณาการเว็บฯ หรือ 
ระบบงานอ่ืน เช่น EIS  

LIMS Server
  

บูรณาการเว็บฯ หรือ 
ระบบงานอ่ืน เช่น EIS  
 

Telemetering บูรณาการเว็บฯ หรือ 
ระบบงานอ่ืน เช่น EIS  
 

Server
  

Temporary Table 
(Viewer) 

Temporary Table 
(Viewer) 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 50 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

ในห้องปฏิบัติการในระบบ LIMS ตั้งแต่การรับตัวอย่าง การแจกจ่ายงาน การบันทึกผลทดสอบ การสอบทาน และรายงาน
ผลทดสอบคุณภาพนํ้า สารเคมี สารกรอง และท่อนํ้า ดังรูปท่ี 2-6 และคู่มือการใช้งานระบบ LIMS ท้ังน้ี ต้องปฏิบัติตาม 
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ EIS ซ่ึงจะยึดตามฉบับล่าสุด (ภาคผนวก ข) 

 
รูปท่ี 2-6 กระบวนการทํางานของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของ กปภ. ในระบบ LIMS 

 

3) ระบบสถานีตรวจวัดนํ้าดิบ หรือระบบโทรมาตร (Telemetering System) ซ่ึงกปภ.มีการติดตั้งสถานีสนามไว้  
ณ แหล่งนํ้าดิบของกปภ.สาขาต่างๆ เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจวัดข้อมูลระยะไกลแบบอัตโนมัติ เช่น ระดับนํ้า ความเค็ม การนําไฟฟ้า 
ความเป็นกรด-ด่าง ความขุ่น และออกซิเจนละลาย เป็นต้น และส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านสื่อนําสัญญาณ รวมท้ังรายงานเฝ้าระวัง
คุณภาพนํ้าดิบ ด้านสารเป็นพิษ เพ่ือเก็บเป็นฐานข้อมูลในสถานีหลักท่ีตั้งอยู่ ณ สํานักงานใหญ่ กปภ. โดยจะมีการรายงานบน
หน้าเว็บไซต์ http://tele-wrd.pwa.co.th/ ดังรูปท่ี 2-7 ท้ังในรูปแบบข้อมูล ภาพ และกราฟ ดังรูปท่ี 2-8 เพ่ือให้สามารถ



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 
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ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์แหล่งนํ้าได้อย่างใกล้ชิด และทันต่อสถานการณ์ผิดปกติท่ีเกิดข้ึนได้ ตามคู่มือการใช้งานเว็บไซต์
(ภาคผนวก ข) 

 

 
รูปท่ี 2-7 หน้าเว็บไซตส์ถานีตรวจวัดนํ้าดิบ (http://tele-wrd.pwa.co.th) 

 
 

 
รูปท่ี 2-8 การรายงานในรูปแบบข้อมูล และกราฟ 
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2.3 กระบวนการทํางานย่อยท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการสารเคมี 
2.3.1 ขอบเขตกระบวนการบริหารจัดการสารเคมี 

เน่ืองด้วยระบบผลิตนํ้าประปามีการใช้สารเคมีในการปรับปรุงคุณภาพนํ้าหลายชนิด ตามความเหมาะสมกับคุณภาพ
นํ้าดิบ ดังน้ันจึงจําเป็นต้องควบคุมสารเคมีตั้งแต่กระบวนการวางแผนจัดหา การรับสารเคมี การจัดเก็บ การเตรียม การจ่ายสารเคมี 
และการตัดยอดคงเหลือเพ่ือประเมินผลและวางแผนการใช้สารเคมีให้เหมาะสม และต้องมีการพิจารณากําหนดประเด็นท้ังภายใน 
และภายนอก โดยวิเคราะห์บริบทองค์กร (SWOT) ประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค รวมถึงข้อมูลของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยมีหน่วยงานภายในซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบหลัก ได้แก่ ฝ่ายทรัพยากรนํ้า (กองควบคุมคุณภาพนํ้า) กปภ.สาขา (งานผลิต) 
และ กปภ.ข. (กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพนํ้า) กระบวนการบริหารจัดการสารเคมีมีข้ันตอน ดังตารางท่ี 2-10 

2.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงาน ให้ดําเนินการโดย  
1. ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตนํ้าประปา ภาคทฤษฎี  
2. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ตารางท่ี 2-10 ข้ันตอนการปฏิบัตงิานของการบริหารจัดการสารเคม ี
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. รายงานผลการทดสอบของคุณสมบัติวัตถุดิบและปรมิาณเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในสัญญา 
 2. การเบิกจ่ายสารเคมีท่ีใช้จริงสอดคล้องกับในระบบ SAP 
 3. บันทึกผลข้อมูลสารเคมีในระบบ OIS ตามท่ีคู่มือฯ กําหนด 
 4. การเปรียบเทียบวิเคราะห์การใช้สารเคม ี
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 

 
1 คร้ัง/ปี 

วางแผนการใช้สารเคมีตามความเหมาะสม 
เพียงพอกับคุณภาพนํ้าดิบและอัตราการ
ผลิตอีกท้ังต้องคิดสํารองสําหรับใช้งาน
กรณีฉุกเฉินด้วย 

กปภ.สาขา 
(งานผลิต) 

 

คู่มือกระบวนการ
หลัก ด้านกระบวน 
การผลิตนํ้าประปา 
ภาคทฤษฎี 

 

 

1 คร้ัง/ปี 

บันทึกข้อมูลแผนการส่ังซ้ือสารเคมีแต่ละ
เดือน ตามแผนการใช้สารเคมีในระบบ 
OIS 
CP1 : สอบทานการบันทึกแผนการส่ังซ้ือ
สารเคมี ให้ถูกต้องครบถ้วนตามระยะเวลา
ท่ีกําหนด 

กปภ.สาขา 
(งานผลิต) 

1. คู่มือกระบวนการ
หลัก ด้านกระบวน 
การผลิตนํ้าประปา 
ภาคทฤษฎี 
2. คู่มือการใช้งาน
ระบบ OIS 
3. แบบฟอร์มใน
ระบบ OIS หรือ 
แบบฟอร์มท่ีใช้ตาม
ระบบคุณภาพ 

 

 
1 คร้ัง/ปี 

ตรวจสอบและพิจารณาแผนการส่ังซ้ือ
สารเคมีของกปภ.สาขา 

กปภ.ข. (กรค.) 
คู่มือการใช้งาน
ระบบ OIS 

 
 
 

เร่ิม วางแผนการใช้

สารเคมี 

บันทึกข้อมูล

แผนการส่ังซ้ือ

สารเคมี 

ไม่ผ่าน ตรวจสอบ 

ความถูกต้อง 

ผ่าน 

ก 

CP1 
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คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

ตารางท่ี 2-10 ข้ันตอนการปฏิบัตงิานของการบริหารจัดการสารเคม ี(ต่อ) 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 

ทุกเดือน 

จัดซ้ือสารเคมีให้แก่กปภ.สาขาในสังกัด
ตามแผนการใช้สารเคมี  
CP2 : ดําเนินการจัดซ้ือสารเคมีเป็นไปตาม
แผนท่ีกําหนด 

ฝทบ. (กจห.) 
ฝทน. (กคน.) 

กปภ.ข. (กรค.และกบร.) 
กปภ.สาขา (งาน

อํานวยการ) 

1. คู่มือกระบวนการ
หลัก ด้านกระบวน 
การผลิตนํ้าประปา 
ภาคทฤษฎี 
2. พระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจา้ง
และบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

3. แผนการส่ังซ้ือ
สารเคมีในระบบ 
OIS 

 
ทุกเดือน 

ตรวจรับสารเคมี โดยตรวจสอบปริมาณ
สารเคมีและคุณสมบัติของสารเคมี 
CP3 : ตรวจสอบรายงานผลการทดสอบ
ของคุณสมบัติวัตถุดิบและปริมาณ ให้
เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในสัญญา 

กปภ.ข. (กบร.และกบง.) 
กปภ.สาขา (งานผลิต
และงานอํานวยการ) 

พระราชบัญญัติ
การจัดซ้ือจัดจา้ง
และบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 
ตามความ
เหมาะสม 

จัดทําบันทึก/หนังสือ แจ้งหน่วยงานท่ี
เกี่ยวขอ้ง หรือผู้ขาย เพือ่ปรับแผนการส่ง
สารเคมี 

กปภ.ข. (กรค.และกบร.) 
กปภ.สาขา (งานผลิต
และงานอํานวยการ) 

บันทึก/หนังสือ  
ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

 

 

 

ทุกวัน 

การจัดเก็บอย่างเหมาะสมและเบิกจ่าย
เป็นไปตามหลัก FIFO และบันทึกการ
เบิกจ่ายทุกคร้ัง 
CP4 : สอบทานการเบิกจ่ายสารเคมีที่ใช้
จริงให้สอดคล้องกับในระบบ SAP 

กปภ.ข. (กบร.) 
กปภ.สาขา (งานผลิต
และงานอํานวยการ) 

1. คู่มือกระบวนการ
หลัก ด้านกระบวน 
การผลิตนํ้าประปา 
ภาคทฤษฎี 
2. แบบฟอร์มใน
ระบบ OIS หรือ 
แบบฟอร์มท่ีใช้ตาม
ระบบคุณภาพ 

 

ทุกวัน 

บันทึกข้อมูลการใช้สารเคมีแต่ละเดือน  
ในระบบ OIS 
CP5 : ติดตามประเมินผลภายในระยะเวลา
ตามแนวทางการปฏบิัติงานของระบบ OIS 

กปภ.สาขา (งานผลิต
และงานอํานวยการ) 

คู่มือการใช้งาน
ระบบ OIS 

 

ทุกวัน กปภ.ข. ตรวจสอบการใช้สารเคมี กปภ.ข. (กรค.) 
คู่มือการใช้งาน
ระบบ OIS 

 
 

 
ทุกวัน 

เตรียม-จ่ายสารเคมีได้อย่างต่อเน่ืองตาม
อัตราการผลิตนํ้า และเหมาะสมกับ
คุณภาพนํ้าดิบ 
CP6 : มีปริมาณสารละลายท่ีพร้อมใช้งาน
ได้อย่างต่อเน่ือง 

กปภ.สาขา (งานผลิต) 
กปภ.ข. (กรค.) 

คู่มือกระบวนการ
หลัก ด้านกระบวน 
การผลิตนํ้าประปา 
ภาคทฤษฎี 

CP2 

ตรวจรับสารเคมี 

ก 

จัดซ้ือสารเคมี 

ตามแผน 

จัดเก็บและ
เบิกจ่าย
สารเคมี 

เตรียม-จ่าย
สารเคมี 

บันทึกข้อมูลการ

ใช้สารเคมี 

ตรวจสอบ 

ความถูกต้อง 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

CP3 

CP4 

CP5 

CP6 

ข 

เพิ่ม/ลด/เปล่ียน 

แผนการส่ง

สารเคมี 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 54 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

ตารางท่ี 2-10 ข้ันตอนการปฏิบัตงิานของการบริหารจัดการสารเคม ี(ต่อ)  
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข้อง 

   

ทุกเดือน 

ทํางานในระบบผลิตนํ้าได้อย่างปลอดภยั
ตามคู่มือความปลอดภัยในการทํางาน  
มีอุปกรณ์สําหรับปฏิบัติงานได้อย่าง
ปลอดภัย  
CP7 : จัดทํารายงานการประสบอันตราย
เน่ืองจากการปฏิบัติงาน ตามท่ี กปภ.
กําหนด 

กปภ.สาขา (งานผลิต) 
กปภ.ข. (กรค.) 

งานอาชีวอนามัย 
ฝทน. (กคน.) 

1. คู่มือกระบวนการ
หลัก ด้านกระบวน 
การผลิตนํ้าประปา 
ภาคทฤษฎี 
2. แนวทางการ
ดําเนินการตาม
มาตรฐานความ
ปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และ
สภาพแวดล้อม 
ในการทํางาน 

คําอธิบายเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
- คู่มือกระบวนการหลัก ด้านกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า ภาคทฤษฎ ี 
- คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ (Operation Information System: OIS) 
- คู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) 
- พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

- แนวทางการดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน สําหรับกปภ.สาขา และกองมาตรวัดนํ้า 
- แบบฟอร์มในระบบ OIS หรือ แบบฟอร์มท่ีใช้ตามระบบคุณภาพ สําหรับกปภ.สาขาท่ีได้จัดทําระบบคุณภาพ ISO 
- ป. 44 (ผ) สมุดรายงานประจําวัน 
 

2.3.3 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุง 
กปภ.สาขาจะต้องทําการรวบรวมจุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค ท่ีมักเกิดข้ึนหรือคาดว่าจะเกิดข้ึนในการ

ปฏิบัติงานด้านกระบวนการบริหารจัดการสารเคมี เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาและลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะช่วยให้
กระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2-11 
ตารางท่ี 2-11 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการสารเคมี 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมท่ีมีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหต/ุ

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการทํางานย่อย การบริหารจัดการสารเคมี 
1. การจัดส่งสารเคมีลา่ช้า 
ส่งผลให้คณุภาพนํ้าประปาไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. กําหนดวันตามแผนการจัดส่ง
สารเคมี กําหนดใน TOR หรือ
สัญญาท่ีจัดทําร่วมกันกับบริษัท 

1. ต้องมีการประเมินผู้ขาย อย่างน้อย  
1 ครั้ง/ปี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการเลือก
บริษัทผู้ขาย 
2. แจ้งบริษัททราบเมื่อเกิดการจัดส่ง
สารเคมีลา่ช้า 

 

2. บริษัทผู้ขายสารเคมีไมม่ี
การนัดหมายการจัดส่ง
ล่วงหน้า ส่งผลให้การเตรียม
พ้ืนท่ีเก็บสารเคมี หรือการ
เตรียมพนักงานเข้ามาจัดเก็บ
และตรวจรับพัสด ุ

1. มีแผนการส่งมอบสารเคมตีามท่ี
กําหนดในสัญญา กปภ.กับผู้ขาย 

1. แจ้งบริษัทผู้ขาย ให้จัดทําหนังสอืแจ้ง
วันจัดส่งสารเคมีล่วงหน้า 

 

3. ความปลอดภยัในการ
ทํางาน 

1. มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 
และจัดทําป้ายข้อมูลความ
ปลอดภัยในการใช้สารเคม ี

1. จัดฝึกอบรม หลักสตูรด้านความ
ปลอดภัยในการใช้สารเคม ี
2. ให้พนักงานตระหนักถึงความสาํคัญ 
ด้านความปลอดภยัในการใช้สารเคมี 

 

จบ 

ความปลอดภยั 

ในการใช้สารเคมี 

CP7 

ข 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 55 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

ตารางท่ี 2-11 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการสารเคมี 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมท่ีมีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหต/ุ

ข้อเสนอแนะ 
4. การจัดเก็บ และเบิกจ่าย
สารเคม ี

1. บันทึกข้อมูลการจัดเก็บ และ
เบิกจ่ายสารเคมีทุกครั้ง ผ่านสมดุ
บันทึก และ Stock card 
2. เบิกใช้สารเคมตีามหลัก FIFO 
3. มีอาคารจัดเก็บสารเคมีท่ี
ถูกต้อง เหมาะสม 
4. จัดทําป้ายช้ีบ่งต่างๆ เช่น  
ใช้ก่อน ใช้หลัง วันท่ีรับ และ  
ถังเปล่า เป็นต้น 

1. จัดทําคู่มือ SOP (STANDARD 
OPERATING PROCEDURE) ของการ
บริหารจัดการสารเคมีให้สอดคล้องกับ
คู่มือกระบวนการหลักโดยครอบคลุม 
ในทุกหน่วยบริการและให้ปฏิบัติตาม 
อย่างเคร่งครัด 
2. ทําความสะอาดอาคารเก็บสารเคมี  
และดูแลรักษาตามคู่มือฯ PM 

 

5. ไม่พบหลักฐานการ
ตรวจสอบคุณภาพสารเคมี
แนบมาพร้อมการจัดส่ง
สารเคม ี

1. ประสานงานกับ กปภ.ข.เพ่ือขอ
ผลการตรวจสอบสารเคมีให้ตรง
ตามรุ่นท่ีส่งมอบ 

1. แจ้งให้ กปภ.ข./หรือผูร้ับจ้างสง่มอบ  
ผลการตรวจสอบสารเคมีให้ กปภ.สาขา 

 

 

2.4 กระบวนการทํางานย่อยท่ี 4 กระบวนการบํารุงรักษาระบบผลิตน้ําและควบคุมคุณภาพน้ํา 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : บํารุงรักษาระบบผลิตนํ้าและควบคุมคุณภาพนํ้า 
Control point (CP) : ตรวจสอบเครื่องจักรและสอบทานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ครบถ้วนตามรายการและความถ่ีท่ีกําหนดใน
คู่มือกระบวนการทํางานบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ให้พร้อมใช้งาน 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. ปฏิบัติตามแนวทางคู่มือกระบวนการทํางานบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ได้ครบ 

ทุกกระบวนการ 
 2. มีรายงานการตรวจสอบ ควบคุม และดูแลรักษา 

ให้ผู้ปฏิบัติงานยึดถือปฏิบัติและอ้างอิงตามคู่มือกระบวนการทํางานบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) (http://pm.pwa.co.th/ 
manual.php)  

 

2.5 กระบวนการทํางานย่อยท่ี 5 กระบวนการควบคุมการใช้พลังงานระบบผลิตน้ํา 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน : 1) บริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าในระบบผลิตนํ้า / (CP1) ร้อยละความแตกต่างของหน่วยไฟฟ้าต่อหน่วย 
นํ้าผลิตจ่ายเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมามีอัตราลดลงมากกว่าเท่ากับ 10 
 2) บันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในระบบผลิตนํ้า / (CP2) รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในระบบ OIS ถูกต้อง
ครบถ้วนตามท่ีกําหนด 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. ปฏิบัติตามมาตรการลด/ควบคุม การใช้พลังงาน กระบวนการผลิตนํ้าประปาและ

กระบวนการจ่ายนํ้าประปา ได้ครบทุกมาตรการ 
 2. มีรายงานการหยุด/เดิน เครื่องจักรตามแผน 

ให้ผู้ปฏิบัติงานยดึถือปฏิบัติและอ้างอิงตามมาตรการลด/ควบคุมการใช้พลังงาน ดังน้ี 
มาตรการลด/ควบคุมการใช้พลังงาน กระบวนการผลิตน้ําประปา (กปภ.ข.1-10) 

1. จัดทําแผนวิเคราะห์ปริมาณนํ้าจําหน่าย, นํ้าผลิต, ปริมาณถังนํ้าใส และอัตราการสูบนํ้าดิบ (Water Balance)  
เพ่ือวางแผนปรับ Demand charge ในการควบคุมการใช้พลังงาน และปรับประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมตามการใช้งานจริง  

2. กปภ.ข และกปภ.สาขา ประเมินหน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยนํ้าผลิตจ่าย เพ่ือควบคุมความเหมาะสมของการใช้พลังงาน 
ในการผลิตนํ้า 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 56 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

3. ควบคุมประเภทการใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการเดินเครื่องสูบนํ้า เช่น  
• กปภ.สาขาท่ีมีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแบบ TOU ให้เดินเครื่องสูบนํ้า ช่วง OFF-Peak โดยจัดตารางการ

เดินเครื่อง กําหนดฐานหน่วยไฟฟ้าต่อหน่วยนํ้าของ กปภ.สาขาอย่างสม่ําเสมอ เช่น เดินเครื่องสูบนํ้าดิบ 
ในช่วงเวลา 22.00 - 09.00 น. ให้มากท่ีสุด และลดช่วงเวลาช่ัวโมงการเดินเครื่องสูบนํ้า เวลา 09.00 - 22.00 
น. ให้น้อยท่ีสุด ในกรณีท่ีค่าไฟฟ้าต่อหน่วยนํ้าสูงเกินเกณฑ์ท่ีกําหนด กปภ.ข. ดําเนินการตรวจสอบพร้อมท้ัง
ร่วมวางแผนกับ กปภ.สาขา ในการเดินเครื่องสูบนํ้าเพ่ือให้เกิดการประหยัดไฟฟ้าสูงสุด 

• กปภ.สาขาท่ีไม่ได้มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแบบ TOU ให้เดินเครื่องสูบนํ้าให้เหมาะสมกับช่วงเวลา  
ความต้องการของผู้ใช้นํ้า สําหรับมิเตอร์ไฟฟ้าประเภท 20, 30 และจัดหาเครื่องสูบนํ้าให้เหมาะสมกับ 
ความต้องการของ กปภ.สาขาในสังกัด 

4. ตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าให้ถูกต้องและตรงตามท่ีใช้งานจริง 
5. ดําเนินการวางแผนการใช้งาน สถานีสูบนํ้าดิบแรงต่ํา และสถานีผลิตนํ้าแรงสูงท่ีใช้ตามช่วงฤดู หากไม่มีการเดินเครื่อง 

ให้ดําเนินการทําการตัดฝากมิเตอร์เพ่ือลดค่าใช้จ่าย 
6. กปภ.ข. ดําเนินการสํารวจตรวจวัดวิเคราะห์ รวมถึงการให้คําปรึกษาแนะนํา เช่น  

• การทําความสะอาด 
• การขันย้ําจุดต่อทางไฟฟ้าทุกจุดให้แน่นหนาอย่างน้อยปีละครั้ง 
• การใช้งานมอเตอร์ให้เหมาะสมกับโหลด 
• หยุดการใช้งานมอเตอร์เมื่อไม่มีโหลด 
• บํารุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้าและระบบส่งกําลังอย่างสม่ําเสมอ 

7. บํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องจ่ายสารเคมี และชุดควบคุมระบบไฟฟ้าตามแผนบํารุงรักษา (PM) เพ่ือให้คงสภาพ 
ใช้งานได้ปกติ และป้องกันการทํางานผิดปกติของเครื่องซ่ึงอาจทําให้เสียค่าไฟฟ้าโดยไม่จําเป็น  

 
มาตรการลด/ควบคุมการใช้พลังงาน กระบวนการจ่ายน้ําประปา (กปภ.ข.1-10) 

1. ตรวจสอบการเดินเครื่องสูบนํ้าให้เหมาะสมกับอัตราการจ่ายนํ้า และสอดคล้องกับอัตราการใช้ไฟฟ้าเพ่ือลดค่าใช้จ่าย 
2. รวบรวมข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลในการเลือกใช้ VSD เพ่ือให้ Pump ในระบบจ่ายนํ้าทํางานได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ 
3. รวบรวมข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์การเลือกใช้ Flow Control Value (FCV) หรือ Automatic Control Value  

ท่ีเหมาะสมแต่ละพ้ืนท่ี 
4. วางแผนการใช้งานสถานีจ่ายนํ้า  

• สถานีจ่ายนํ้าใดท่ีมีความแตกต่างระหว่างความต้องการใช้นํ้าสูงสุดกับต่ําสุดมากควรออกแบบการมอเตอร์ 
แบบ VSD เพ่ือลดต้นทุนค่าไฟฟ้า  

• สถานีจ่ายนํ้าใดท่ีมีหอถังสูงสําหรับจ่ายนํ้าให้ปรับการจ่ายนํ้าใดท่ีมีหอถังสูงสําหรับจ่ายนํ้าให้ปรับการจ่ายนํ้า 
โดยใช้มอเตอร์มาใช้หอถังสูงแทนในช่วงเวลาท่ีค่าไฟฟ้าสูง 

5. ตรวจสอบการซ่อมบํารุง พร้อมจัดทําแผนบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ของ Booster Pump 
6. ควบคุมแรงดันนํ้าตามช่วงเวลาการใช้นํ้าให้เหมาะสม 

 

การทํางานของกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า ใช้หลักการของวงจร Plan-Do-Check-Act กล่าวคือ
การวางแผน-การปฏิบัติ-การตรวสอบ-การแก้ไขและปรับปรุง ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนให้การดําเนินการผลิตนํ้าประปาและควบคุม
คุณภาพนํ้ามีความต่อเน่ืองเป็นระยะ ๆ  ตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดคุณภาพนํ้าประปาท่ีผลิตได้ต้องมีมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด และความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสําคัญซ่ึงกระบวนการผลิตนํ้าประปาและการควบคุมคุณภาพนํ้า จะต้องมี
แผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ซ่ึงให้ผู้ปฏิบัติงานนอกจากจะถือปฏิบัติตามคู่มือ (BCP) ของ 
กปภ.สาขา แล้วยังได้ยึดหลักแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการผลิตนํ้าประปาในสถานการณ์ท่ีเผชิญภัยพิบัติหรือภาวะ
ฉุกเฉินเช่น นํ้าท่วม ภัยแล้ง การเกิดโรคระบาด หรือ การก่อวินาศกรรม เป็นต้น อีกด้วย (ภาคผนวก ง) 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 57 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

บรรณานุกรม 

1. คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตนํ้าประปา ภาคทฤษฎี ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2562 
2. คู่มือกระบวนการทํางานบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) (http://pm.pwa.co.th/manual.php) 
3. แนวทางการดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน สําหรับ กปภ.สาขา 

และกองมาตรวัดนํ้า 
4. มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของ กปภ. 
5. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
6. มาตรฐานคุณภาพนํ้าประปาของการประปาส่วนภมูิภาค 
7. มาตรฐานแหล่งนํ้าผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน

พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้า
ผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนท่ี 16ง ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2537 

8. แนวทางการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ (OIS) (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1/2562) ลว. 27 กันยายน 2562 
9. แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ EIS 
10. คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศสาํหรับผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาคเวอร์ช่ัน 4.0 
11. คู่มือการใช้งานระบบการจัดการสารสนเทศ สําหรบัห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (LIMS) การประปาส่วนภูมิภาค  

(QP-PWA-LIMS) 
12. คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โครงการสถานีตรวจวัดนํ้าดิบ ฉบับแก้ไขครั้งท่ี 2 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
ภาคผนวก 

  



 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

คําส่ังแต่งต้ังคณะทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 60 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 61 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 62 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 63 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 64 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

 



 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ระเบียบ คําส่ัง ข้อบังคับ และคู่มือปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 66 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

ระเบียบ / ข้อบังคับ / คําสั่ง / คู่มือการปฏิบัติงาน เลขท่ี ลงวันท่ี 
คู่มือกระบวนการหลักด้านกระบวนการผลิตนํ้าประปา ภาคทฤษฎี ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 4  
พ.ศ. 2562 

- พ.ศ. 2562 

คู่มือกระบวนการทํางานบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) (http://pm.pwa.co.th/manual.php) - พ.ศ. 2556 
แนวทางการดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน สําหรับ กปภ.สาขา และกองมาตรวัดนํ้า 

- พ.ศ. 2563 

มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของ กปภ.  พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  - พ.ศ. 2560 
มาตรฐานคุณภาพนํ้าประปาของการประปาส่วนภมูิภาค  - 30 ก.ย. 2562 
หลักเกณฑ์การให้บริการทดสอบตวัอย่างนํ้า สารเคมี สารกรอง และท่อนํ้า กปภ. - 24 ธ.ค. 2562 
มาตรฐานแหล่งนํ้าผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2537 
แนวทางการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ (OIS) (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1/2562)  
ลว. 27 กันยายน 2562 

- 27 ก.ย. 2562 

แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ EIS ตามบันทึกข้อความท่ี มท 55030-1/113 ลว. 4 เม.ย. 
2560 

- พ.ศ. 2560 

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศสาํหรับผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาคเวอร์ช่ัน 4.0  6 ก.ย. 2561 
คู่มือการใช้งานระบบการจัดการสารสนเทศ สําหรบัห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (LIMS) การ
ประปาส่วนภูมภิาค (QP-PWA-LIMS) 

- 15 มิ.ย. 2561 

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์โครงการสถานีตรวจวัดนํ้าดิบ ฉบับแก้ไขครั้งท่ี 2 - 5 เม.ย. 2561 
 
 
 



 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

สามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 68 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 69 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 70 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 71 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 72 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 
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 size  IV 

  (กลาง) 

 size  III 

  (เล็ก) 

 size  II 

  (เป็นปุยเล็กๆ) 

 size  I 

  (ไม่เกิดตะกอน) 

  size  0 

  

  

  

 
การเกิดตะกอนขนาดต่างๆ กันในการทดลองทําจาร์เทสต์ 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 73 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 74 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

 



 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพนํ้าในภาวะฉุกเฉิน 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 76 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

การผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้าเป็นกระบวนการหลักท่ี กปภ.สาขาจําเป็นต้องจัดการให้สามารถดําเนินการได้
อย่างต่อเน่ืองซ่ึงสอดล้องกับหลักการ WSP โดยเฉพาะข้ันตอนท่ี 8 (Prepare Management Procedure) และหลักการบริหาร
ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) ท่ีกปภ.สาขานํามาประยุกต์ใช้อีกด้วย ดังจะพบได้จาก
ปัญหาคุณภาพนํ้าดิบเปลี่ยนแปลงและระบบผลิตท่ีผิดปกติอันเน่ืองจากอุบัติการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนดังน้ัน เมื่อเกิดอุบัติการณ์ใด ๆ
นอกจาก กปภ.สาขาจะต้องปฏิบัติตามแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) แล้วจะต้องนําหลักการของ 
WSP มาใช้ร่วมด้วย 

ดังตัวอย่าง  
- ช่วงเกิดวิกฤติภัยแล้ง นอกจากการหาแหล่งนํ้าดิบเพ่ือเพ่ิมปริมาณนํ้าแล้ว มักพบว่าคุณภาพนํ้าอาจเปลี่ยนแปลงไป 

จากปกติด้วย เช่น พบมีค่าคลอไรด์  แมงกานีส สี และกลิ่นสูงข้ึน หรือ พบมีการเจริญเติบโตของสาหร่ายอย่างรวดเร็ว  
- ช่วงท่ีเกิดอุทกภัย นอกจากการติดตามสถานการณ์นํ้าและประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งการลดผลกระทบจาก 

นํ้าท่วมหรือนํ้าไหลหลากแล้ว คุณภาพนํ้าดิบท่ีเปลี่ยนแปลงไป เช่น ช่วงแรกอาจมีความขุ่นสูงมาก ระยะต่อมาอาจเกิดสี กลิ่น และ
แบคทีเรียสูง DO ต่ํา อันเน่ืองจากการเน่าเสียของแหล่งนํ้าดิบ 
 

บทบาทหน้าท่ี ตําแหน่งผู้รับผิดชอบ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
คณะบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ - ผวก. รปก. ...... 

- ผอ.กปภ.เขต ..... 
ก่อนการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
- ให้เป็นไปตาม BCP ของ กปภ.สาขาท่ีกําหนดไว้ 

  ระหว่างการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
- ให้เป็นไปตาม BCP ของ กปภ.สาขาท่ีกําหนดไว้ 

  หลังการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
- ให้เป็นไปตาม BCP ของ กปภ.สาขาท่ีกําหนดไว้ 

ผู้จัดการความต่อเน่ืองทางธุรกิจ - ผจก.กปภ.สาขา 
- ผช.ผจก. กปภ.สาขา 

ก่อนการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
- ให้เป็นไปตาม BCP ของ กปภ.สาขาท่ีกําหนดไว้ 

  ระหว่างการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
- ให้เป็นไปตาม BCP ของ กปภ.สาขาท่ีกําหนดไว้ 

  หลังการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
- ให้เป็นไปตาม BCP ของ กปภ.สาขาท่ีกําหนดไว้ 

ทีมประเมินสถานการณ ์ - ผอ.กรค. 
- ผจก.กปภ.สาขา 
- ผช.ผจก.กปภ.สาขา 
- หน.งานผลิต  
- หน.งานบริการและ
ควบคุมนํ้าสญูเสีย 
- หน.งานอํานวยการ  

ก่อนการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
- ประเมินสถานการณ์ความเสียหายและผลกระทบด้าน
คุณภาพนํ้าจากอุบัติการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยขอความร่วมมือ 
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น รพ.ในพ้ืนท่ี เทศบาล ปภ.  
กรมควบคุมมลพิษ สถาบันการศึกษา และกองควบคุม
คุณภาพนํ้า เป็นต้น เพ่ือกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
คุณภาพนํ้าท่ีเกิดข้ึน เช่นการเตรียมเครื่องจักร อุปกรณ์  
และสารเคมีท่ีต้องใช้เพ่ิมเตมิ  
ระหว่างการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
- ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตนํ้า 
และการควบคุมคุณภาพนํ้า เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ และ
สารเคมีให้พร้อมรับกับการเปลีย่นแปลงของคุณภาพนํ้าดบิ 
ท่ีเกิดข้ึน 
หลังการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
- จัดทํารายงานผลการควบคุมการผลิต และรายงานผลการ
ทดสอบคุณภาพนํ้า ตลอดจนสถานการณโ์ดยรวมต่อคณะ
บริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ํา 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 77 จาก 80 
 

คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

บทบาทหน้าท่ี ตําแหน่งผู้รับผิดชอบ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ทีมฟ้ืนฟูคืนงาน/ภารกิจหลักอย่าง
ต่อเน่ือง 
(กรณี คุณภาพนํ้าดิบเปลีย่นแปลง
เน่ืองจากอุทกภัย) 

- หน.งานผลิต 
- หน.งานบริการและ
ควบคุมนํ้าสญูเสีย 
- หน.งานอํานวยการ  
- พนักงานผลิต 

ก่อนการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
- ทบทวน-จัดเตรียมทรัพยากรการผลิต เช่น เครื่องจักร-
เครื่องจ่าย-อุปกรณ์และสารเคมีในคลัง ตลอดจนความพร้อม
ของพนักงานในสังกัด จัดทํารายงานแจ้งให้ทีมประเมิน
สถานการณ์ได้รับทราบ 
- จัดหาจัดเตรียมทรัพยากรเพ่ิมเตมิตามแนวทางการแก้ไข
ปัญหา เช่น เครื่องจ่ายสาร เครื่องเติมอากาศ และสารเคมี 
เป็นต้น แนวทางการแก้ไขปัญหาดไูด้จากการเลือกวิธีในการ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้าดบิและการผลิตนํ้าประปา (คู่มือ
กระบวนการหลัก ด้านกระบวนการผลิตนํ้าประปา ภาคทฤษฎี 
พ.ศ.2562) เสนอขออนุมัติจาก ผจก. และให้รายละเอียดการ
จัดซ้ือจัดจ้างแก่งานอํานวยการ 
ระหว่างการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
- พนักงานงานผลิตทุกคนต้องรายงานตัวต่อหัวหน้างานผลิต 
ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพของเครื่องจักร
อุปกรณ์ ตลอดจนสารเคมี เช่น ระยะแรกท่ีนํ้าดิบมีความขุ่น
สูง ทําการทดลองจาร์เทสต์ เพ่ือหาชนิดและปริมาณสารเคมี 
ท่ีเหมาะสม อาจต้องเปลี่ยนชนิดจากสารส้มเป็น PACl และ
ลดกําลังการผลิตร่วมด้วย พร้อมท้ังปรับเวลาการระบาย
ตะกอนให้เหมาะสม เมื่อนํ้าดบิเริม่มีส-ีกลิ่นสูง DO ต่ํา ให้มี
การเตมิอากาศ โดยติดตั้งเครื่องเตมิอากาศหรือเพ่ิมพ้ืนท่ีการ
สัมผสัอากาศของนํ้าดิบให้มากข้ึน เพ่ือลดกลิ่นและเพ่ิม
ออกซิเจนในนํ้า เพ่ิมเครื่องจ่ายถ่านกัมมันต์เพ่ือลดกลิ่น  
เป็นต้นทดสอบคุณภาพนํ้าในระบบผลติและระบบจ่าย 
- ติดตามผลการดําเนินงานอย่างตอ่เน่ือง 
หลังการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
- ควบคุมและตดิตาม พร้อมจัดทํารายงานให้ผู้จดัการ 
ความต่อเน่ืองทางธุรกิจทราบ 
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คู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า พ.ศ.2563 การประปาส่วนภูมภิาค 

บทบาทหน้าท่ี ตําแหน่งผู้รับผิดชอบ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ทีมสนับสนุน 
(บุคคลและบุคคลากรสนับสนุน
ระบบจ่าย / ทีมสื่อสาร) 

- หน.งานอํานวยการ 
- หน.งานบริการและ
ควบคุมนํ้าสญูเสีย 
- หน.งานจัดเก็บ
รายได้ (ถ้ามี ให้
ดําเนินการร่วมในการ
สื่อสาร) 

ก่อนการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
- งานอํานวยการ ประสานงานกับงานผลิต ทบทวนสนับสนุน
การจัดเตรียมทรัพยากรท่ีจําเป็น เช่น การจัดหาสารเคมี วัสดุ
อุปกรณ์ในการแก้ไขปัญหา และปรับปรุงข้อมูลสําหรับ 
การสื่อสารให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ตลอดจนสาธารณะชนได้
รับทราบข้อเท็จจริง 
- งานบริการและควบคุมนํ้าสูญเสยี ประสานกับงานผลิต  
เพ่ือจัดเตรียมแผนการเก็บตัวอย่างคุณภาพนํ้าในระบบจ่าย 
ระหว่างการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
- งานอํานวยการ ดําเนินการสนับสนุนการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุ
และสารเคมีท่ีจําเป็นต้องใช้ในการแก้ไขปัญหา  
และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองตามแผนสื่อสาร 
 - งานบริการและควบคุมนํ้าสญูเสยี เก็บตัวอย่างนํ้าใน 
ระบบจ่าย ส่งให้งานผลติทดสอบ และให้การสนับสนุนด้าน 
การจัดการคุณภาพนํ้าในระบบจ่ายให้สอดคล้องกับการผลิต
นํ้าประปา 
หลังการประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
- งานอํานวยการงานบริการ งานควบคุมนํ้าสญูเสยีและ 
งานจัดเก็บรายได้ (ถ้ามี) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนให้ผู้จดัการความต่อเน่ืองทางธุรกิจทราบ 
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ภาคผนวก จ 

แบบฟอร์มช้ีแจงการปรับปรุงคู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปา 
และควบคุมคุณภาพนํ้า ประจําปี 2563 
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สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 80 จาก 80 
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แบบฟอร์มช้ีแจงการปรับปรุงคู่มือกระบวนการผลิตนํ้าประปาและควบคุมคุณภาพนํ้า
ประจําปี 2563 

ลําดับ
ท่ี 

กระบวนการ
ทํางานย่อย 

การทบทวน ปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง ผลของการปรับปรุงท่ี
คาดวา่จะไดร้ับ 

1 - โครงสร้างการบรหิารงาน ปรับปรุงรายละเอียดคําบรรยาย
ลักษณะงานให้เป็นปัจจุบัน 

ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงข้อมูลท่ี
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

2 
 

- ข้อกําหนดของกระบวนการ
ผลิตนํ้าประปาและควบคุม
คุณภาพนํ้า (ตัววัด
กระบวนการทํางาน ข้อ 5.1) 

ให้การเกณฑ์การประเมินตัววัดใน
กระบวนการเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับการตรวจประเมินประปาดเีด่น 

ได้ข้อมลูสําหรับการตรวจ
ประเมินท่ีถูกต้อง และสามารถ
ใช้ข้อมูลร่วมกันได้  

3 
 

กระบวนการสูบ - 
ส่งนํ้าดิบ 

รายละเอียดงาน และ 
Control Point (CP) ใน
ตารางท่ี 2-1 

ให้เน้ือหาในกระบวนการทํางาน
ย่อยมีความชัดเจนและถูกต้อง
มากยิ่งข้ึน  

ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจรายละเอียด
ของแต่ละข้ันตอนได้ชัดเจน 
และเพ่ือให้กระบวนการทํางาน
มีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

4 
 

กระบวนการผลติ
นํ้าประปาและ
ควบคุมคุณภาพนํ้า 

รายละเอียดงาน และ 
Control Point (CP) ใน
ตารางท่ี 2-3 

ให้เน้ือหาในกระบวนการทํางาน
ย่อยมีความชัดเจนและถูกต้อง
มากยิ่งข้ึน  

ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจรายละเอียด
ของแต่ละข้ันตอนได้ชัดเจน 
และเพ่ือให้กระบวนการทํางาน
มีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

5 
 

กระบวนการผลติ
นํ้าประปาและ
ควบคุมคุณภาพนํ้า 

รายละเอียดการทดสอบ
คุณภาพนํ้า/การผลติ ใน
ตารางท่ี 2-5 

ปรับเครื่องมือ และความถ่ี ให้มี
ความเหมาะสมมากข้ึน 

เพ่ือให้กระบวนการทํางานมี
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

6 
 

กระบวนการผลติ
นํ้าประปาและ
ควบคุมคุณภาพนํ้า 

ตารางท่ี 2-7 และหมายเหต ุ ให้เน้ือหาในกระบวนการทํางาน
ย่อยมีความชัดเจนและถูกต้อง
มากยิ่งข้ึน 

ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถูกต้อง 
ตรงกัน 

7 กระบวนการผลติ
นํ้าประปาและ
ควบคุมคุณภาพนํ้า 

รูปท่ี 2-4  ปรับค่าควบคุมให้สอดคล้องกับ
กระบวนการทํางาน 

ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถูกต้อง 
ตรงกัน 

8 กระบวนการบริหาร
จัดการสารเคม ี

รายละเอียดงาน และ 
Control Point (CP) ใน
ตารางท่ี 2-10 

ให้เน้ือหาในกระบวนการทํางาน
ย่อยมีความชัดเจนและถูกต้อง
มากยิ่งข้ึน  

ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจรายละเอียด
ของแต่ละข้ันตอนได้ชัดเจน 
และเพ่ือให้กระบวนการทํางาน
มีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

9 - ภาคผนวก ค และ จ ปรับปรุงภาคผนวกให้มีความ
เหมาะสมมากข้ึน และเป็น
ปัจจุบันตามรูปแบบท่ีกําหนด 

ให้แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน 
สอดคล้องตามคู่มือฯ และ
ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงข้อมูลท่ี
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

 


