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บทที่ 1 

บทนำ 
 

1.1 ความเปนมา / ความจำเปน / ความสำคญั 

 การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ไดนำระบบประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) มาใชในการพัฒนาองคกร โดยการ

ปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองคกรตามเกณฑ SEPA ท้ังระบบ ใหมีความเชื่อมโยงสอดคลองกัน และดำเนินการจัดทำ

รายงานผลการดำเนินงานขององคกร ตลอดจนประเมินผลคุณภาพองคกรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด คณะทำงานฯ 

ดำเนินการทบทวนและจัดทำคูมือกระบวนการทำงานที่สำคัญใหเปนปจจุบันตามแนวทาง SEPA เพื่อใหบุคลากรที่มีหนาที่

เก่ียวของ ไดทราบแนวทาง (Approach) และใชประกอบการดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 

 

1.2 วัตถุประสงค 

การจัดทำคูมือกระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1. เพ่ือใหปฏิบัติงานใชเปนคูมือการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานใหเปนไปทิศทางเดียวกัน 

2. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามกฎ ตามระเบียบ ตามขอบังคับ ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กำหนดไวอยาง

สม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายองคกร 

3. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจกระบวนการในการปฏิบัติงานในขั้นตอนไดอยางไร เมื่อใด และผูที่เก่ียวของกับ

กระบวนการนั้น และสามารถใชเปนเอกสารอางอิงในการทำงาน 

4. เพ่ือใหผูบริหารติดตามกระบวนการไดทุกขั้นตอน 

5. เพ่ือประกอบการตรวจสอบ สอบทานความถูกตองของสำนักตรวจสอบ สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 

 

1.3 โครงสรางการบริหารงาน 

โครงสรางการบรหิารงาน สำหรับกระบวนการจายน้ำประปาและตดิตั้งวางทอ แสดงในรูปท่ี 1-1 

1. การประปาสวนภูมภิาค สำนักงานใหญ โดย 

 1.1 กองมาตรฐานวิศวกรรม มีหนาที่ตามคำบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังนี ้

  - งานมาตรฐานระบบประปา 

  1.) จัดทำมาตรฐานวิศวกรรม คุณลักษณะเฉพาะทางวิศวกรรมโครงสราง สิ่งกอสรางอ่ืนๆ และครุภัณฑดาน

งานโยธาของ กปภ. 

  2.) ออกแบบและจัดทำแบบแปลนมาตรฐานโครงสรางอาคารผลิตน้ำประปาและสิ่งกอสรางอ่ืนๆ ของ กปภ. 

  3.) ประสานงานและใหคำปรึกษาในการแกปญหากับหนวยงานที่เก่ียวของในงานมาตรฐานระบบประปา 

  4.) ใหขอคิดเห็นเก่ียวกับแบบแปลน รายละเอียดเอกสารที่จัดทำโดยบริษัทที่ปรึกษาดานวิศวกรรม 

  5.) เปนวิทยากรดานมาตรฐานระบบประปา รวมถึงการจัดทำเอกสารวชิาการท่ีเก่ียวของเพ่ือการฝกอบรม 

  6.) ปฏิบัติภารกิจอื่นตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 

  - งานผลิตภัณฑทอและครุภัณฑ 

  1.) กำหนดผลิตภัณฑทอ อุปกรณทอและคุณลักษณะเฉพาะสำหรับงานดานวิศวกรรม 

  2.) ติดตามผลการใชงานผลิตภัณฑทอ อุปกรณเพ่ือนำมาปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  3.) จัดทำขอกำหนดเฉพาะของวสัดุและครุภัณฑของ กปภ.ที่เก่ียวของ 
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  4.) ใหคำปรึกษาและเปนวิทยากรในการแกปญหาดานงานผลติภัณฑทอและครภุณัฑรวมถึงการจัดทำเอกสาร

วิชาการที่เก่ียวของเพ่ือการฝกอบรม 

  5.) ประสานงานและรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาในงานท่ีเก่ียวของ 

  6.) ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

  - งานมาตรฐานการวางทอ 

  1.) จัดทำและพัฒนาแบบมาตรฐานงานวางทอ กปภ. ใหเปนปจจุบันและครอบคลุมการใชงานทุกๆ ดาน  

  2.) กำหนดรายละเอียดประกอบแบบงานวางทอ การติดตั้งอุปกรณมาตรฐานสำหรับงานวางทอประปา 

  3.) จัดทำเอกสารมาตรฐานและขอกำหนดในการวางทอประปา 

  4.) ใหคำปรึกษาในการแกปญหาดานการวางทอประปา รวมถึงการจัดทำเอกสารวิชาการท่ีเก่ียวของ 

  5.) เปนวิทยากรดานระบบการวางทอประปา รวมถึงการจัดทำเอกสารวิชาการท่ีเก่ียวของเพื่อการฝกอบรม 

  6.) ประสานงานและรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาในงานที่เกี่ยวของ 

  7.) ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

  1.2 กองมาตรวดัน้ำ มีหนาที่ตามคำบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังนี ้

  - งานบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ 

  1.) วางแผนในการซอมและบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ ใหมีคุณภาพใกลเคียงมาตรวัดน้ำใหม เพ่ือให กปภ.สาขา 

ใชงาน เปลี่ยนมาตรบำรุงรักษา และมาตรครบวาระ 

  2.) ซอม บำรุงรักษา ทดสอบมาตรวัดน้ำทุกข้ันตอนจนสิ้นสุดกระบวนการ 

  3.) ใหบริการทดสอบความเท่ียงตรงมาตรวดัน้ำจากหนวยงานภายนอก 

  4.) ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

  - งานวิชาการและขอมูล 

  1.) จัดเก็บรวบรวมขอมูลประวัติ ขอมูลการใช การชำรุด การซอมบำรุงรักษา มาตรวัดน้ำของ กปภ. 

  2.) จัดทำ จัดเก็บขอมูลมาตรวัดน้ำ เพื่อใชทำแผนการใชมาตรวัดน้ำ 

  3.) สำรวจ จัดทำแผนงาน ความตองการดานพัสดุ และงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

  4.) ดำเนินการวิเคราะหวิจัย ดานเทคโนโลยี ความเหมาะสม ชนิดประเภท มาตรวัดน้ำตางๆ 

  5.) จัดทำปรับปรุง มาตรฐาน ระบบงาน คูมือ เพื่อสนับสนุนระบบงานเกี่ยวกับมาตรวัดน้ำ 

  6.) ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผูบังคับบญัชามอบหมาย 

  - งานอำนวยการ 

  1.) ดำเนินการดานธุรการ ติดตอประสานงานดำเนินการใหบริการ รักษา รับและจัดสงมาตรวัดน้ำ 

  2.) จัดทำแผนการจัดซื้ออะไหลซอมและบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ ดำเนินการจัดซื้อจัดจาง การเบิกจายอะไหล

ซอมและบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ และเตรียมอะไหลใหเพียงพอกับแผนงานซอมและบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ 

  3.) จัดเตรียม จัดหาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่ตองใชในงานซอมและบำรุงรักษามาตรวัดน้ำใหเพียงพอ

เหมาะสม 

  4.) ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกที่เก่ียวของ และดำเนินการดานงานงบประมาณของ

กองมาตรวดัน้ำ 

  5.) ดูแลรักษาทรัพยสิน ความปลอดภัย อาคาร พื้นท่ี สิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณกองมาตรวัดน้ำ 

รวมทั้งมาตรวัดน้ำที่อยูระหวางเก็บรักษา รับและสงดวย 

  6.) ดูแลและติดตามดานการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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รูปที่ 1-1  โครงสรางการบริหารงาน กระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ 

  7.) ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

2. การประปาสวนภูมิภาคเขต โดย 

 2.1 กองแผนและวิชาการ มีหนาที่ตามคำบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังนี ้

  - งานแผนงาน 

  1.) วางแผน วิเคราะหโครงการ โดยอาศัยขอมูลจากการประปาสวนภูมิภาคสาขา และหนวยงานอื่น หรือ

ขอมูลที่เปนขอเท็จจริงในพื้นที่มาวิเคราะห เพ่ือจัดลำดับความสำคัญของแผน 

  2.) จัดทำแผนงานโครงการงบลงทุนของการประปาสวนภูมิภาคเขต เพ่ือเสนอของบประมาณประจำปกอน

สิ้นปงบประมาณ 

  3.) สำรวจ ออกแบบ จัดทำงบประมาณโครงการวางทอ ขยายเขตจำหนายน้ำ หรือระบบประปาใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินหรือโครงการกอสรางแหงใหม 

รองผูวาการ 

(ปฏิบัติการ 1-5) 

กองระบบจำหนาย 

 งานแผนที่แนวทอ (GIS) 

 งานน้ำสูญเสีย 

 งานมาตรวดัน้ำ 

กปภ.สาขา (ชั้นพิเศษ,1,2) 

 งานบริการและควบคุมน้ำ

สูญเสีย 

 งานผลิต 

 งานอำนวยการ 

กปภ.สาขา (ชั้น 3,4) 

 งานผลิตและจำหนาย 

 งานอำนวยการ 

รองผูวาการ 

(วิชาการ) 

ผูชวยผูวาการ 

(วิชาการ) 

ฝายวิศวกรรม 

กองมาตรฐานวิศวกรรม 

 งานมาตรฐานระบบประปา 

 งานผลิตภัณฑทอและครุภัณฑ 

 งานมาตรฐานการวางทอ 

กปภ.เขต 1-10 

ผูวาการ 

กองมาตรวดัน้ำ 

 งานบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ 

 งานวิชาการและขอมูล 

 งานอำนวยการ 

กองแผนและวิชาการ 

 งานแผนงาน 

 งานแหลงน้ำ 

 งานโครงการกอสราง 1-2 
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  4.) ประสานงานหนวยงานภายในและภายนอกองคกร เพ่ือจัดเตรียมที่ดินสำหรับโครงการกอสรางระบบ

ประปาและโครงการตางๆขององคกร 

  5.) ประสานงานหนวยงานภายในและภายนอกองคกร เพ่ือรวมประชาคมการมีสวนรวมของประชาชนตอ

โครงการกอสรางระบบประปา โครงการรับโอนกิจการประปา และโครงการอื่นที่เก่ียวของ 

  6.) ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

  -. งานแหลงน้ำ 

  1.) สำรวจ รายงานขอมูลและพัฒนาแหลงน้ำใหสอดคลองกับแผนหลักของสำนักงานใหญ กปภ. รายงานผล

เก่ียวกับปญหาน้ำบาดาล แหลงน้ำมีมลพิษ สถานการณน้ำ ปริมาณน้ำดิบ สถานการณภัยแลงและเสนอแผนแกปญหาแหลงน้ำ 

  2.) ประสานงานเก่ียวกับแหลงน้ำกับหนวยงานภายในและภายนอก กปภ. 

  3.) สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา การควบคุมกอสราง งานพัฒนาแหลงน้ำของการประปาสวนภูมิภาคเขต 

  4.) ประมาณการสูบน้ำจากแหลงน้ำดิบและน้ำจายสูบระบบจำหนายใหพอเพียงตอความตองการในแตละ

ชวงเวลา 

  5.) ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

  -. งานโครงการกอสราง 1-2  

  1.) สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมการกอสราง โครงการกอสรางระบบประปาที่มีวงเงินต่ำกวา 

100 ลานบาท โครงการเรงรัดขยายเขตจำหนายน้ำ โครงการลดน้ำสูญเสีย โครงการสำรวจติดตั้งประปาผูใชน้ำรายใหญ โครงการ

กอสรางปรับปรุงขยายประปาอาคาร โครงการปรับปรุงเสนทอ และโครงการงบลงทุนอ่ืนๆ ของการประปาสวนภูมิภาคเขต 

  2.) ติดตามตรวจสอบ การดำเนินโครงการกอสรางระบบประปาใหไดตามมาตรฐานตามเงื่อนไขสัญญาจาง 

  3.) ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ ในการขออนุญาตใชพื้นที่เพ่ือดำเนินการกอสรางระบบประปา 

เพ่ือใหสามารถดำเนินการไดอยางราบรื่น 

  4.) จัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดจางผูดำเนินงานโครงการกอสรางระบบประปา รวมถึงใหความเห็นใน

การดำเนินการจัดซื้อจัดจางของโครงการ กอนสงเรื่องใหกองบริหารทั่วไปดำเนินการจัดซื้อจัดจาง 

  5.) ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 2.2 กองระบบจำหนาย มีหนาทีต่ามคำบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังนี ้

  - งานแผนท่ีแนวทอ (GIS) 

  1.) วางแผนสนับสนุน และพัฒนาการจัดทำขอมูลระบบสารสนเทศ ของการประปาสวนภูมิภาคสาขาดาน

ระบบจายนำและพื้นที่เปาหมายจำหนายน้ำในอนาคต 

  2.) รวบรวมและจัดทำขอมูลระบบสารสนเทศดานระบบจายน้ำใหทันสมัย พรอมวิเคราะหขอมูลเพื่อการ

ตัดสินใจ 

  3.) บริการขอมูลระบบสารสนเทศแกหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกตามที่มีการรองขอ 

  4.) ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

  - งานน้ำสูญเสีย 

  1.) ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบในการวางแผนและกำหนดมาตรการในการลดน้ำสูญเสียใหกับการประปา

สวนภมูิภาคสาขา รวมท้ังใหคำแนะนำและสนับสนุนการประปาสวนภูมิภาคสาขาเกี่ยวกับการลดน้ำสูญเสีย 

  2.) ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบในการติดตามผล วิเคราะหขอมูล ประเมินผลการลดน้ำสูญเสียของการ

ประปาสวนภูมิภาคสาขา 
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  3.) รวมมือกับการประปาสวนภูมิภาคสาขา ในการติดตาม คนหา จุดรั่วไหลในพ้ืนท่ีจายน้ำของการประปา

สวนภูมิภาคสาขาและควบคุมการใชน้ำในพ้ืนที่ใหมีความเหมาะสม 

  4.) ตรวจสอบเครื่องมือวัดปริมาณจายน้ำของการประปาสวนภูมิภาคสาขาอยางสม่ำเสมอ 

  5.) ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบในการออกแบบปรับปรุงและจัดทำงบประมาณสำหรับระบบ DMA และ

ควบคุมแรงดันน้ำใหกับการประปาสวนภูมิภาคสาขา 

  6.) ดูแลและรับผิดชอบในการคนควาและพัฒนาระบบควบคุมน้ำสูญเสีย เพ่ือนำมาใชในการปฏิบัติงานอยาง

เหมาะสม 

  7.) ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

  - งานมาตรวัดน้ำ 

  1.) วางแผน แนะนำ และใหการสนับสนุนการติดตั้ง ทดสอบ สุมตรวจ และซอมบำรุง มาตรวดัน้ำใหกับการ

ประปาสวนภูมิภาคสาขา 

  2.) จัดทำงบประมาณในการจัดซื้อ ซอมบำรุง ทดสอบ มาตรวัดน้ำหลักที่ใชในการวัดปริมาณซื้อขายน้ำดิบ

หรือน้ำประปากับเอกชนของการประปาสวนภูมิภาคสาขา 

  3.) รวบรวมขอมูลและจัดทำรายงานขอมูล (เชิงสถิติ) เก่ียวกับมาตรวัดน้ำ ไดแก ความเที่ยงตรงของมาตร 

มาตรสูญหาย ประสานมาตร การผูกลวดตีตรามาตร การเปลี่ยนมาตร อายุมาตร มาตร 0 หนวย เปนตน 

  4.) ควบคุมดูแลสถิติการใชน้ำในแตละการประปาสวนภูมิภาคสาขา 

  5.) ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

3. การประปาสวนภูมภิาคสาขา โดย 

 3.1 งานผลิต มีหนาที่ตามคำบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังนี ้

  1.) วางแผน วิเคราะหปริมาณน้ำดิบ และอัตราความตองการใชน้ำของผูใชน้ำในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

  2.) ผลิตและควบคุมการสงจายน้ำประปา โดยประสานงานรวมกับงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 

  3.) วิเคราะห ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำดิบและน้ำประปา 

  4.) ควบคุมคุณภาพและปริมาณน้ำท่ีซื้อจากบริษัทเอกชน ใหเปนไปตามขอกำหนดในสัญญา (การประปา

สวนภูมิภาคสาขาที่มีเอกชนรวมลงทุนหรือมีการจางระบบผลิต) 

  5.) ควบคุมคาใชจายในการผลิตน้ำ และการใชสารเคมี 

  6.) ดูแลบำรุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักรกล ระบบไฟฟาของทุกจุดปฏิบัติงานผลิต ใหมีความพรอมในการ

ปฏิบัติงานตลอดเวลา 

  7.) จัดทำขอมูลและรายงานท่ีเกี่ยวของกับระบบผลิต เชน รายงาน M5 รายงานผูใชน้ำบาดาล รายงาน

ปริมาณความตองการสารเคมี รายงานการใชพลังงานไฟฟา เปนตน 

  8. ) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 3.2 งานบริการและควบคมุน้ำสญูเสีย มีหนาที่ตามคำบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังนี ้

  1.) สำรวจ ประมาณราคาและติดตั้งประปาใหกับผูใชน้ำ 

  2.) ประสานงานกับหนวยงานภายนอกในการซอมหรือเปลี่ยนทอ (กรมทางหลวง อบจ. อบต.) 

  3.) ซอม เปลี่ยนทอ อุปกรณ และมาตรวัดน้ำ รวมทั้งการตัดมาตร ประสานมาตร และตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของมาตร 

  4.) ตรวจสอบ ติดตามหาตำแหนงจุดรั่วไหล ทอแตก ทอรั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสีย 
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  5.) จัดทำขอมูลและปรับปรุงขอมูลระบบภูมิสารสนเทศของการประปาสวนภูมิภาคสาขา (GIS) ใหเปน

ปจจุบัน 

  6.) ควบคุมน้ำสูญเสียใหเปนไปตามแผน 

  7.) ปฏิบัติภารกิจอื่นตามทีผู่บังคับบัญชามอบหมาย 

 3.3 งานผลิตและจำหนาย มีหนาทีต่ามคำบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังนี ้

  1.) วางแผน วิเคราะหปรมิาณน้ำดิบ และอัตราความตองการใชน้ำของผูใชน้ำในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

  2.) ผลิตและควบคุมการสงจายน้ำประปา โดยประสานงานรวมกับงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 

  3.) วิเคราะห ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำดิบและน้ำประปา 

  4.) ควบคุมคุณภาพและปริมาณน้ำที่ซื้อจากบริษัทเอกชนใหเปนไปตามขอกำหนดในสัญญา (การประปาสวน

ภูมิภาคสาขาที่มีเอกชนรวม) 

 3.4 งานอำนวยการ มีหนาที่ตามคำบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังนี ้

  1.) รวบรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะความสามารถของพนักงานในสังกัดการประปาสวน

ภูมิภาคสาขา 

  2.) บันทึกการปฏิบัติงาน (ขาด ลา มา สาย) การเบิกจายสวัสดิการ และนำเสนอเพื่อดำเนินการดานงาน

บุคคล เชน แตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขัน้ การเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคล เปนตน 

  3.) จัดทำทะเบียนการฝกอบรมของพนักงานในสังกัดการประปาสวนภูมิภาคสาขา 

  4.) จัดการงานธุรการ และระบบสารบรรณ 

  5.) งานจัดซื้อจัดจาง และบริหารงานพัสดุ (ระบบ MM) 

  6.) ควบคุมงบประมาณ จัดทำรายงานบัญชีและการเงินของสังกัดการประปาสวนภูมิภาคสาขาตามระบบ 

SAP (กรณีไมมีระบบ SAP ตองบันทึกขอมูลรายการทางบัญชีที่อยูนอกเหนือระบบ Billing และระบบรับจายเขา JV Template 

เพ่ือนำสงขอมูลเขาการประปาสวนภูมิภาคเขต) 

  7.) รับคำรองการขอติดตั้งประปา รับชำระเงินคาติดตั้งประปาและจัดทำเอกสารสัญญากับผูใชน้ำ

ประสานงานกับงานบริการเพ่ือเรงรัดการติดตั้งพรอมจัดทำรายงานผูใชน้ำรายใหม 

  8.) ประชาสัมพันธใหผูใชน้ำทราบลวงหนากรณีทอแตก ทอรั่วหรือการปดจำหนายน้ำ รับเรื่องราวรองทุกข 

และตอบขอซักถามประเด็นปญหาผูใชน้ำรวมกับผูบริหารและพนักงานในสังกัดการประปาสวนภูมิภาคสาขา 

  9.) จัดพนักงานเพ่ือเขารวมกิจกรรมตามแผนและหรือนโยบายของ กปภ. 

  10.) อานและบันทึกการใชน้ำจากมาตร ตรวจสอบความเท่ียงตรงของการอานมาตรวัดน้ำ 

  11.) เรงรัดจัดเก็บหนี้ รวบรวมขอมูลสงใหการประปาสวนภูมิภาคเขตเพื่อใหดำเนินคด ี

  12.) ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
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1.4 ขอบเขตกระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ 

ตารางที่ 1-1  รายละเอียดของงานในแตละกระบวนการทำงานยอย 

ชื่อกระบวนการยอย รายละเอียดของงาน ผูรับผิดชอบ 

1. การจายน้ำประปาและบริหาร

จัดการน้ำสูญเสยี 

1.1 ตรวจสอบปริมาณการจายน้ำ 

1.2 ทำการเฝาระวังน้ำสูญเสยี โดยระบบ DMA  

 - การทำ Step Test สำรวจหาทอรั่ว 

 - ซอมทอ 

 - ซอมบำรุงอุปกรณ DMA และมาตรวัดน้ำหลกั 

 - ควบคุมแรงดัน 

1.3 นำเขาขอมูลในโปรแกรม GIS 

1.4 วิเคราะหขอมูลน้ำจำหนาย 

 - ตรวจสอบหามาตรวัดน้ำที่ใชน้ำผิดปกต ิ

 - เปลี่ยนมาตรวัดน้ำที่ผิดปกต ิ

1.5 มาตรฐานคุณภาพน้ำ 

 - ระบายตะกอนในเสนทอ 

1.6 นำขอมูลเสนอตามสายงาน 

กปภ.เขต (กองระบบจำหนาย) 

กปภ.สาขา (งานบรกิารและควบคุมน้ำสญูเสีย/

งานผลิตและจำหนาย/งานผลิต/งานจัดเก็บ

รายได) 

2. การติดตั้งและวางทอ 2.1 รับคำขอติดตั้งวางทอ (จากงานอำนวยการ) 

2.2 สำรวจออกแบบและประมาณราคาคาติดตั้ง (สงใหงาน

อำนวยการเพือ่แจงผูขอติดตั้ง 

2.2.1 งานขยายเขตจำหนายน้ำ  

       - กปภ.ดำเนินการ 

       - ผูใชน้ำดำเนินการเอง 

2.2.2 งานติดตั้งวางทอ (มีมาตรวัดน้ำ) 

        -งานขยาย 

2.3 ดำเนินการติดตั้งวางทอ และ/หรือควบคุมงานติดตั้งและ

วางทอ 

2.4 ตรวจรับงานติดตั้งและวางทอ 

2.5 ปดงานติดตั้งและวางทอ 

2.6 บันทึกขอมูลการติดตั้งและวางทอในระบบ GIS 

กปภ.สาขา (งานอำนวยการ, งานบริการและ

ควบคุมน้ำสูญเสีย/งานผลิตและจำหนาย), 

กปภ.เขต (กองแผนและวิชาการ),

คณะกรรมการตรวจงานกอสราง 

3. การบริหารจัดการมาตรวัดนำ้ 3.1 กปภ.สาขา ดำเนินการคนหามาตรวดัน้ำชำรุด หรือมาตร

วัดน้ำที่มีความผิดปกติโดยสามารถใหคำนิยามความ “มาตรวัด

น้ำชำรุด/ผิดปกติ” ของมาตรวัดน้ำที่ตองดำเนินการตรวจสอบ

ไดดังตอไปนี้ 

ก) มาตรวัดน้ำตาย หรอืมาตรวัดน้ำไมทำงาน 

ข) มาตรวัดน้ำที่เลขหนวยน้ำ 0 ลบ.ม. /เดือน หรือเลขผิดปกติ 

ค) ผูใชน้ำรองขอใหตรวจสอบมาตรวัดน้ำ 

ง) มาตรวัดน้ำครบวาระ 

จ) มาตรวัดน้ำชำรุดหรือผิดปกติจากสาเหตอุื่นๆ 

3.2 กปภ.สาขา ดำเนินการคนหามาตรวดัน้ำที่มีความผิดปกต ิ

3.3 นำขอมูลมาตรวัดน้ำเปาหมายที่ไดจากการคนหา มากำหนด

แผนการเดินทางออกไปตรวจสอบ ณ จดุติดตั้งมาตรวัดน้ำ 

กองมาตรวัดน้ำ (กมน.) 

กปภ.เขต (กองระบบจำหนาย) 

กปภ.สาขา (งานบรกิารและควบคุมน้ำสญูเสีย/

งานผลิตและจำหนาย, งานอำนวยการ) 
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ชื่อกระบวนการยอย รายละเอียดของงาน ผูรับผิดชอบ 

3. การบริหารจัดการมาตรวัดนำ้ 

(ตอ) 

3.4 เดินทางออกไปตรวจสอบมาตรวัดนำ้เปาหมาย 

3.5 ตรวจสอบมาตรวัดนำ้ ณ จุดติดตั้งมาตรวัดน้ำ 

  3.5.1 ตรวจสอบความเที่ยงแลวผลการทดสอบ “ปกติ”  ให

นำมาตรวัดน้ำเครื่องนั้นไปติดตั้งใหผูใชน้ำตามเดิมและแจงผล

ใหผูใชน้ำรับทราบ 

  3.5.2 ตรวจสอบความเที่ยงแลวผลการทดสอบ “ผิดปกติ” ให

พิจารณานำมาตรวัดน้ำซอมบำรุงของกองมาตรวัดน้ำ (กมน.)

เปลีย่นทดแทนมาตรวัดน้ำชำรุดเพื่อประหยัดคาใชจายในการ

ซื้อมาตรวัดน้ำเครื่องใหม และนำมาตรวดัน้ำชำรุดเก็บเขาคลัง

พัสดุเพื่อคัดแยกสงให กมน.ตอไป 

3.6 คัดแยกมาตรวัดน้ำชำรุดในคลังพัสด ุกปภ. เพื่อนำไปซอม

บำรุงท่ี กมน. 

3.7 สงมาตรวัดน้ำชำรุดของ กปภ.สาขา ที่คัดแยกตาม คูมือโดย

รวบรวมสงให กปภ.เขต ที่สังกัด หรอื สงให กมน. โดยตรง 

3.8 กปภ.เขต หรอื กปภ.สาขา เสนอหนังสือเบิกมาตรวัดน้ำ

ซอมบำรุง จาก กมน. 

3.9 กปภ.เขต. หรือ กปภ.สาขา เบิกมาตรวัดนำ้ซอมบำรุง จาก 

กมน. เพื่อนำไปเปลี่ยนทดแทนมาตรวัดน้ำชำรุดหรือมาตรวัด

น้ำที่ผิดปกติของ กปภ.สาขา 

 

4. การบำรุงรักษาระบบจาย

น้ำประปา 

4.1 การบันทึกขอมูลในระบบจายน้ำ 

4.2 การสำรวจแรงดัน 

4.3 การสำรวจหารอยรั่ว 

4..4 การบำรุงรักษาที่ทำเปนประจำ ไดแก การลางทอเมน, 

ประตูน้ำตัดตอน เชน ประตูนำ้แบบเกทวาลว (Gate 

Valve) ,ประตูน้ำปกผีเสื้อ (Butterfly Valve) และ 

อุปกรณที่ใชในกรณเีฉพาะ เชน ประตูนำ้ระบายอากาศ (Air 

Valve), ประตูน้ำกันกลับ (Check Valve), หัวดับเพลิง, 

ประตูน้ำลดแรงดัน (Pressure Reducing Valve) และ

ประตูน้ำควบคมุอื่นๆ (ถามี) 

กปภ.สาขา (งานบรกิารและควบคุมน้ำสญูเสีย/

งานผลิตและจำหนาย) 

 

1.5 ขอกำหนดของกระบวนการจายน้ำประปาและติดต้ังวางทอ 

ในกระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ มีความตองการ/ความคาดหวัง ขอกำหนดกระบวนการทำงาน และตัววัด

กระบวนการทำงาน ดังแสดงในตารางที่ 1-2  
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ตารางที่ 1-2 ความตองการของลูกคา/ผูมีสวนไดสวนเสีย ขอกำหนดกระบวนการทำงาน และตวัวัดกระบวนการทำงาน 

ความตองการ/ความคาดหวัง ขอกำหนดกระบวนการทำงาน ตัววัดกระบวนทำงาน 
- ยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ไดแก ยทุธศาสตรที ่2 การ
สรางความสามารถในการแขงขนั ยุทธศาสตรที่ 5 การ
สรางการเติบโตบนคุณภาพชวีิตทีเ่ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
- แผนการปฏิรูปประเทศ ไดแก ดานที่ 5 เศรษฐกิจ  
- แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 12 
ไดแก ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
ระบบโลจิสตกิส ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีวิจยัและนวัตกรรม  

- แผนยทุธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2560-2564 

ไดแก ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาภูมิภาคเมืองและพ้ืนที่

เศรษฐกิจ 

- แผนยทุธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ.
2558-2569 ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 การจดัการน้ำอุปโภค
บริโภค 

- แผนยทุธศาสตรรฐัวิสาหกิจสาขา สาธารณปูการ ไดแก 

ยุทธศาสตรที่ 2 บริหารแผนการลงทนุใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนการใชนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีใหสอดคลองกับยุทธศาสตร Thailand 4.0 และ

แผน DE 

- พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 
- พ.ร.บ.สงเสรมิและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ.2535 

- พ.ร.บ.การใหเอกชนรวมลงทุนในกจิการของรฐั พ.ศ.

2556 

- พ.ร.บ.กำหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอำนาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.2542 

- พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

- มาตรฐานผลิตภณัฑ อุตสาหกรรมน้ำบรโิภค และ

มาตรฐานผลิตภณัฑ อุตสาหกรรม (มอก.ตางๆ) 

- พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 

- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจดัจางและการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 

- ระเบียบสำนกันายกรฐัมนตรี วาดวยการรบัฟงความ

คิดเห็นจากประชาชน พ.ศ.2548 

- ลูกคาคาดหวังคณุภาพน้ำประปาและปริมาณน้ำประปา 
ที่ไหล 

- แผนการจัดสงน้ำประปาและคุณลกัษณะเฉพาะที่

ชัดเจน 

- อปท. ตองการสนับสนนุใหประชาชนในชมุชนมี

น้ำประปาใช 

- สนับสนนุใหประชาชนในชมุชนมีน้ำประปาใช 

- สมาคมประปาแหงชาติ (กปน. กปภ. อจน.) ยกระดับ

การใหบรกิารน้ำประปาโดยนำองคความรูและนวัตกรรม

มาใช 

1. ปริมาณนำ้ในระบบจายมีคณุภาพมาตรฐาน, 

ปริมาณและแรงดนัเพียงพอ เปนไปตามความ

ตองการของลูกคา 

2. อัตราน้ำสูญเสียเปนไปตามเปาหมายของ 

กปภ. 

3. ลูกคามีความพึงพอใจ (ดานระบบจายน้ำ) 

1. ปริมาณนำ้จำหนาย 
2. จำนวนครั้งที่หยดุจายน้ำ (ครั้ง/หนวยบรกิาร/ป) 
3. จำนวนสาขาที่มแีรงดนัน้ำผานคามาตรฐานทีก่ำหนด 
4. รอยละของจำนวน กปภ.สาขาที่มีคุณภาพน้ำใน
ระบบจายน้ำ ดานกายภาพ/เคมี/แบคทีเรยีที่ผานเกณฑ 
5. อัตราน้ำสูญเสียภาพรวมของ กปภ. 
6. อัตราน้ำสูญเสียของ กปภ.สาขาขนาดใหญ (22 กปภ.
สาขา) 
7. ความพึงพอใจของลูกคาระบบจายน้ำ (ปริมาณน้ำ 
คุณภาพและความสม่ำเสมอ) 
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บทที่ 2 

กระบวนการทำงาน 

 

2.1 กระบวนการทำงานยอยที่ 1 การจายน้ำประปาและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย 

2.1.1 ขอบเขตกระบวนการทำงานยอยที่ 1 

 กระบวนการจายน้ำประปาและบริหารจดัการน้ำสูญเสีย เปนกระบวนการทำงานที่สำคญักระบวนการหนึ่ง ใน

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำใหสามารถนำมาใชประโยชนไดอยางคุมคา โดยการบริหารจัดการนำ้สญูเสยีสามารถชวยในการนำ

ทรัพยากรน้ำที่มีอยูอยางจำกัดมาใชในเกิดประโยชนสูงสุด  และเพ่ิมประสิทธภิาพในระบบจายน้ำประปา อีกทั้งยังลดตนทุนในการ

จำหนายน้ำประปา และเปนการเพ่ิมรายไดใหกับ กปภ. อีกทางหนึ่งดวย 

 กระบวนการจายน้ำประปาและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ยังสามารถชวยลด/ควบคุมการใชพลังงานได โดยการ

พิจารณาปริมาณความตองการใชน้ำของผูใชน้ำในแตละวันตามชวงเวลาการจายน้ำ และแรงดันน้ำ เพ่ือการจายน้ำเหมาะสมและเพียงพอ

ตอความตองการของผูใชน้ำ ซึ่งจะแจงความตองการดังกลาวตอกระบวนการผลิตน้ำประปา เพ่ือใหระบบผลิตน้ำประปาสามารถจัดสรร

วางแผนเดินเครื่องสูบน้ำใหเหมาะสมกับแผนความตองการใชน้ำที่กำหนด และผลิตน้ำประปาตามความตองการของผูใชน้ำ 

 

2.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 การจัดทำขั้นตอนการปฏิบตังิาน ใหดำเนินการโดยงานบริการฯ  

1) ตรวจสอบปริมาณการนำ้จายมาตรวัดน้ำหลัก จาก รายงาน/ระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสีย 

(http://dmama.pwa.co.th/mis/) หากพบความผดิปกตดิานปรมิาณจายใหเปรียบเทียบกับปรมิาณน้ำ

จายเฉลีย่ของ กปภ.สาขา 

2) งานบริการฯ ตรวจสอบ DMA ยอย/รายงานการจายน้ำ เพื่อตรวจหาความผดิปกติในโซนจายน้ำ และ/

หรือรับแจงขอรองเรยีนจากลูกคาใหดำเนินการแจงผูรับผิดชอบ ดำเนินการตรวจสอบ หากพบทอแตกรั่ว 

ใหแจงศูนยประปาทันใจ/ทีมซอม ตรวจสอบและดำเนนิการซอมจดุแตกรั่วทันท ี

3) เมื่อดำเนินการซอมทอแลวเสร็จ ผูควบคุมงานตรวจสอบความเรียบรอย กรณีถาพบวาไมเรียบรอยให

ดำเนินการใหเรียบรอย เมื่อเรียบรอยแลวเสร็จใหดำเนินการทำรายงานการซอมทอ พรอมปดขอรองเรยีน

และบันทึกขอมูลการซอมทอใหระบบ GIS และ OIS ที่เก่ียวของตามคูมือการดำเนินงานภูมสิารสนเทศ

(GIS) กปภ. ฉบับป 2561 และ คูมือระบบน้ำสูญเสีย กปภ. ป 2552 พรอมตรวจสอบ DMA วาปริมาณน้ำ

จายเขาสูภาวะปกติหรือไม ถาเขาสูภาวะปกติทั้งดานปรมิาณนำ้จาย และ/หรือแรงดนัน้ำ ปดงานซอมทอ 

4) หากพบวา ปริมาณน้ำจาย ยังสูงผดิปกติ ทั้งดานปริมาณน้ำจาย และ/หรือแรงดนัน้ำ หลังซอมทอแลว

เสร็จ งานบริการฯ ตองดำเนินการหาสาเหตุหาน้ำสูญเสียดวยวธิกีารอ่ืนตอไป 

5) งานบริการฯ พิจารณาพื้นที่หานำ้สูญเสีย Active Control ดังนี ้

- ดำเนินการ Step test  เพ่ือเก็บขอมูลสำรวจหาทอรั่ว เปนการกำหนดขอบขอบเขตพ้ืนที่ สำรวจ

หาทอรั่ว  

- การสำรวจหาทอแตกรั่ว ดวยเครื่องมือ Acoustic rod, Listening stick , Ground 

Microphone หรือเครื่องมืออ่ืนๆ  ตาม คูมือที่อางถึง 

6) หาพบจุดแตกรั่ว สามารถ ใหบันทึก และ แจงทีมซอม เพื่อดำเนินการซอมตอไป  
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กรณี ตรวจสอบพบวา ทอจายน้ำมีสภาพเกา ชำรุด อายุการใชงานมานาน การซอมอาจจะแกปญหา

ชั่วคราว ใหงานบริการพิจารณา เสนอของบประมาณเพ่ือปรับปรุงเสนทอ ทั้งนี้ตองลำดับความสำคัญและความ

คุมคา (รายละเอียดในคูมือฯ) 

- บันทึกขอมูลการตรวจสอบดำเนินการบริหารน้ำสญูเสีย /ปญหาอุปสรรค ขอเสนอ การปรับปรุง

รายงานผูบังคับบญัชาตามสายงาน 

7) รวบรวมรายงานและสรุปผลการดำเนินงานดานน้ำสญูเสีย และอัตราน้ำสูญเสีย ตามสายงาน 

 

 หลังอานมาตรแลวเสรจ็ ( วันท่ี 16 ของทุกเดือน )  งานบริการฯ สามารถวิเคราะหปริมาณน้ำจำหนาย ใน

เดือน จากรายงาน R_099 ,R_100  ในระบบ CIS เปรียบเทยีบ ปรมิาณน้ำจาย ในชวงเวลาที่ผานมาและประมาณการ อัตราน้ำ

สูญเสีย เพ่ือวางแผน แกไขได และสามารถ นำไปวเิคราะหและพิจารณา วิเคราะหนำ้สญูเสยี จาก มาตรผูใชน้ำในระบบติดตาม

มาตร ตามคูมือนี้ ในกระบวนการจายน้ำที่  3  ประกอบได  เชน  

- มาตรวดัน้ำที่ผิดปกติ/ตาย/ชำรุด 

- มาตรท่ีมีแนวโนมชำรดุ 

- มาตรอัตราการใชน้ำ 0-5 ลบ.ม. 

 

 การควบคุมคณุภาพน้ำในระบบจาย 

- หลังการซอมทอ 

- การระบายตะกอนตามแผน 

1.งานบริการกำหนดจุดระบายตะกอน ตามแผนในแตละเดือน 

2.ระบายตะกอนจน คุณภาพน้ำผานเกณฑ 

3.จดบันทึกขอมูลการระบายตะกอนใน OIS/รายงาน ตามสายงาน(คูมือฯ) 

 

ขั้นตอน การใชขอมูลและปรับปรุงขอมูลในระบบ GIS  

1. งานบริการฯ : เม่ือดำเนินการตรวจรับงานติดตั้งมาตรผูใชน้ำรายใหม / โครงการปรับปรุงเสนทอ/โครงการ

ขยายเขตจำหนายน้ำ แลวเสร็จ 

2. ตรวจสอบ As-Built Drawing และพื้นทีจ่ริง จาก ผูรับจาง 

- กรณี ไมถูกตอง สงกลับ ใหผูรับจางดำเนินการใหม 

- กรณีถูกตอง ผูปฏิบัติงาน นำ As-Built Drawing มาบันทึกขอมูลใน ระบบ GIS ทั้งแนวทอ และอุปกรณ 

พรอมท้ัง ยกเลิกเสนทอเดิม ในระบบ GIS 

3. ตรวจสอบ ขอมลูท่ีบันทึกเปรยีบเทียบกับ รายงานผูใชนำ้เพ่ิม กรณมีาตรวดัน้ำ และรายงานจดุซอมทอ ให

ถูกตอง 

4. สง ขอมูล ให งาน GIS กปภ.เขต ที่สังกัด ตรวจสอบ และปรับปรุงระบบ 

- กรณี โครงการขยายเขต จะมีการ ลงขอมูลตามแบบกอนการกอสราง และปรับปรุงตาม As-Built 

Drawing 

5. สิ้นเดือนรายงาน ภายในวนัที่ 10 ของเดือนถัดไป 
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ตารางที่ 2-1 ขั้นตอนการปฏิบัตงิานของกระบวนการจายน้ำประปาและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย 

ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. ปริมาณน้ำจำหนายของ กปภ.สาขา เทียบกับเปาหมาย 

    2. กปภ.สาขามีแรงดันน้ำในระบบจายน้ำผานคามาตรฐานที่กำหนด (>5 ม.และ 8 ม.) 

   3. รอยละของจำนวน กปภ.สาขาที่มีคุณภาพน้ำประปาในระบบจายน้ำทีผ่านเกณฑ  

   (ดานกายภาพ,เคมี,แบคทีเรีย) 

   4. อัตราน้ำสญูเสยีของ กปภ.สาขาเทียบกับเปาหมาย 

   5. ระดับความพึงพอใจของลูกคาตอการจัดการขอรองเรยีน (ความรวดเร็ว) 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point 

(CP) 

ผูรับผดิชอบ เอกสารท่ี

เกี่ยวของ 

 ทุกวัน 

เวลา 09.00 น. 

( 1 ชม.) 

1. ตรวจสอบ ปริมาณน้ำจายมาตรวัดน้ำหลัก 

จากรายงาน/ระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสยี 

https://dmama.pwa.co.th/mis/ 

ทั้งนี้ใชรหัสของแตละ กปภ.สาขา หากพบความ

ผิดปกติดานปริมาณน้ำจาย พิจารณาเปรียบเทียบ

กับปริมาณน้ำจาย(เฉลี่ย) ของ กปภ.สาขา  

กรณีที่ 1 : ปริมาณน้ำจาย อัตราปกติรายงาน

ตามสายงาน 

กรณีที่ 2 : ปริมาณน้ำจาย ผิดปกติ ให

ผูรับผิดชอบเขาไปตรวจสอบขอมูลยอยในแต

ละ DMA เพื่อหาสาเหตุ ผิดปกติ ทั้งนี้ อาจ

ตรวจสอบจากอัตราการจายน้ำในชวงเวลา

กลางคืนประกอบดวย 

CP1: ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลการ

จายน้ำ 

งานบริการฯ 

กปภ.สาขา 

คูมือระบบริหาร

จัดการน้ำสูญเสีย 

DMAMA 

 30 นาท ี 2 งานบริการฯ ตรวจสอบ DMA ยอย/รายงาน

การจายน้ำโซนใดผิดปกติ และ/หรือ รับแจงขอ

รองเรยีนจากลูกคาใหดำเนินการแจงชางโยธา

ตรวจสอบ หากสาเหตุเกิดจากการแตกรั่ว ให

แจงศูนยประปาทันใจ/ทีมซอม ตรวจสอบ และ

ดำเนินการซอมจุดแตกรั่วทันท ี

CP2: กำหนดพื้นที่เฝาระวังในระบบ DMA 

และตรวจสอบใหมีการดำเนินการตามหลัก 

การควบคุมน้ำสูญเสีย หากพบผิดปกติตอง

ตรวจสอบทันท ี

CP3 : กปภ.ควรกำหนดหลักเกณฑในการคิด

ประมาณการซอมทอใหเปนแนวทางเดียวกัน

ทั่วประเทศ 

งานบริการฯ 

กปภ.สาขา 

คูมือระบบน้ำสูญเสีย 

กปภ. 2552 

 ระยะเวลาตาม

ขนาดทอและ

ความยากงายของ

พื้นที่  

(SLA การซอม

ทอ) 

3 เมื่อดำเนินการซอมทอแลวเสร็จ ผูควบคุม

งานตรวจสอบความเรียบรอย 

กรณี 1 : ไมเรียบรอย/ไมแลวเสร็จ ให

ดำเนินการใหม 

กรณี 2 : เรียบรอย/แลวเสร็จ รายงานซอมทอ

แลวเสร็จ ปดขอรองเรียน บันทึกขอมูลการ

ซอมทอใน GIS, OIS ที่เก่ียวของ (ตามคูมือ) 

และตรวจสอบ DMA ดานปริมาณการจายน้ำ

เขาสูภาวะปกติหรือไม 

CP4: ขอมูลซอมทอทกุจดุ ตองบันทึกลงระบบ 

OIS และ GIS ใหครบถวนตามแนวปฏิบัติ 

งานบริการฯ 

กปภ.สาขา 

- คูมือระบบน้ำ

สูญเสยี กปภ. 2552 

- คูมือการบันทึก

ขอมูล OIS 

- คูมือการ

ดำเนินงานภูมิ

สารสนเทศ(GIS) 

กปภ. ฉบับป 2561 

 

 

ภายในวันรุงขึ้น 4 กรณี หากพบวาปริมาณน้ำจาย ยังผดิปกติ 

ดานปริมาณน้ำจาย/แรงดันจายน้ำ หลงัซอม

ทอแลวเสร็จ งานบริการฯ ตองดำเนินการหา

สาเหตปุฏิบัติหาน้ำสูญเสยีโดยวิธีอ่ืนตอไป 

งานบริการฯ 

กปภ.สาขา 

 

เริ่ม 

CP1 

ตรวจสอบปริมาณการจายน้ำ

(มิเตอรหลัก) 

CP4 

DMAMA 

ตรวจสอบ

ความผิดปกติ 

รายงานเสนอ

สายงาน 

ไมปกติ ปกต ิ

ตรวจสอบหาความผิดปกต ิ

(ตามเขตจายน้ำ/DMA) 

ขอรองเรยีน

จากลูกคา 

เรียบรอย/แลวเสร็จ 

ไมเรียบรอย /ไมแลวเสร็จ 

ดำเนินการซอมทอแตกรั่ว

ในระบบจายนำ้ 

ลูกคา 

รายงานซอมทอแลวเสร็จ 

ปดขอรองเรียน  

ตรวจสอบ DMA  

บันทึกขอมูลใน

ระบบ GIS / OIS 

ปกต ิ

ปดงานซอมทอ 

ผิดปกต ิ
1 

1 CP2–CP3 

ตรวจสอบ 

ความเรียบรอย 



 

คูมือกระบวนการทำงาน : กระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ 

สำนัก/หนวยงาน การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 18 จาก 67 
 

คูมือกระบวนการจายน้ำประปาและตดิตั้งวางทอ  การประปาสวนภูมิภาค 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point 

(CP) 

ผูรับผดิชอบ เอกสารท่ี

เกี่ยวของ 

 1-3 ชม. 5 งานบริการฯ พิจารณาพื้นที่ปฏิบัติงานหาน้ำ

สูญเสยี Active Control ดังนี ้

 ดำเนินการ Step Test เพื่อเก็บขอมูล

สำรวจหาทอรั่ว เปนการกำหนดขอบเขต

พื้นที สำรวจหาทอรั่ว  

 การสำรวจทอแตกรั่วดวยเครื่องมือ 

Acoustic Rod , Listening Stick , 

Ground Microphone หรือเครือ่งมืออ่ืนๆ

ตามคูมือที่อางถึง 

CP5 : กำหนดจุดวัดแรงดันน้ำ ตองเปนไปตาม

หลักเกณฑที่ กปภ. กำหนดและครอบคลุม

ทั่วถึงทุกหนวยบริการ 

CP6 : วัดแรงดนัน้ำ วันละ 2 ครั้ง ไดแก เวลา

กลางคืน เม่ือมีการใชน้ำนอยที่สุดและเวลาเชา

หรือเย็น เม่ือมีการใชน้ำมากที่สุด 

งานบรกิารฯ 

กปภ.สาขา 

คูมือระบบน้ำสูญเสีย 

กปภ. 2552 

  6 หากพบจุดแตกรั่วสามารถให บันทึก และ

แจงทีมซอม เพื่อดำเนินการซอมทอตอไป 

กรณีตรวจสอบพบวาทอจายน้ำมีสภาพเกา 

ชำรุด อายุการใชงานมานาน การซอมอาจจะ

แกปญหาชั่วคราว ใหงานบริการฯพิจารณา 

เสนอของบประมาณเพื่อปรับปรุงเสนทอ ทั้งนี้

ตองลำดับความสำคัญและความคุมคา 

(รายละเอียดในคูมือฯ) 

- บันทึกขอมูลการตรวจสอบดำเนินการบริหารน้ำ

สูญเสีย/ปญหาอุปสรรค ขอเสนอ การปรับปรุง

รายงานผูบังคับบัญชาตามสายงาน 

CP7 : ผูบังคับบัญชา ตองกำกับดูแลเรงรัดการ

ซอมทอใหเปนไปตาม SLA ที่ กปภ.กำหนด

อยางเครงครัด 

งานบริการฯ 

กปภ.สาขา 

คูมือระบบน้ำสูญเสีย 

กปภ. 2552 

 1 วัน หลัง อานมาตรแลวเสร็จ ( วันที่ 16 ของทุก

เดือน ) งานบริการฯ สามารถวิเคราะหปริมาณ

น้ำจำหนาย ในเดือน จากรายงาน R_099 

,R_100  ในระบบ CIS เปรียบเทียบ ปรมิาณ

น้ำจาย ในชวงเวลาที่ผานมาและประมาณการ 

อัตราน้ำสูญเสยี เพื่อวางแผน แกไขได และ

สามารถ นำไปวิเคราะหและพิจารณา 

วิเคราะหน้ำสูญเสีย จาก มาตรผูใชน้ำในระบบ

ติดตามมาตร ตามคูมือนี้ ในกระบวนการจาย

น้ำที่ 3 ประกอบ  เชน  

- มาตรวัดน้ำที่ผิดปกติ/ตาย/ชำรุด 

- มาตรทีมี่แนวโนมชำรุด 

- มาตรอัตราการใชน้ำ 0-5 ลบ.ม. 

งานบริการฯ 

กปภ.สาขา 

คูมือระบบน้ำสูญเสีย 

กปภ. 2552, คูมือ

ระบบติดตามมาตร

วัดน้ำ 

 ภายใน 5 วัน 

หลังสิ้นเดือน 

การควบคุมคุณภาพน้ำในระบบจาย 

- หลังการซอมทอ 

- การระบายตะกอนตามแผน 

1.งานบริการฯ กำหนดจุดระบายตะกอน ตาม

แผนในแตละเดอืน 

2.ระบายตะกอนจน คุณภาพน้ำผานเกณฑ 

3.จดบันทึกขอมูลการระบายตะกอนใน OIS/

รายงาน ตามสายงาน (คูมือฯ) 

งานบริการฯ 

กปภ.สาขา 

คูมือระบบน้ำสูญเสีย 

กปภ. 2552 

ดำเนินการทำ Step Test 

และสำรวจหาทอแตกรั่วดวย

เครื่องมือ  

1 

พบจุดแตกรั่ว

และตรวจสอบ 

ซอมไมได 

1 

3 

ซอมได 

ปดงานซอมทอ 

บันทึกขอมูลตรวจสอบ 

ของบปรับปรุงเสนทอ / อื่นๆ 

รายงานการบริหารนำ้สูญเสีย 

เสนอตามสายงาน 

ตรวจสอบน้ำสูญเสีย

(มาตรวดัน้ำผูใชน้ำ) 
เริ่ม 

ปริมาณน้ำจาย 

(DMA) 

R_099 R_100 

ระบบติดตามมาตรวัดน้ำ 

(กระบวนการยอยท่ี 3) 

3 กำหนดแผนระบาย

ตะกอนประจำเดือน  

ระบายตะกอนหลงัซอมทอและ

ตามแผนประจำเดือนที่กำหนดไว  

รายงานการระบาย

ตะกอน 
OIS 

ตรวจสอบคุณภาพ

น้ำระบบจายน้ำ 
ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ 

2 

2 

CP5-CP6 

CP7 



 

คูมือกระบวนการทำงาน : กระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ 

สำนัก/หนวยงาน การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 19 จาก 67 
 

คูมือกระบวนการจายน้ำประปาและตดิตั้งวางทอ  การประปาสวนภูมิภาค 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point 

(CP) 

ผูรับผดิชอบ เอกสารท่ี

เกีย่วของ 

 ภายใน 7 วัน 

หลังสิ้นไตรมาส 

สิ้นเดือน  รวบรวมรายงานและสรุปผลการ

ดำเนินงานดานน้ำสูญเสีย และอัตราน้ำสูญเสีย 

ตามสายงาน 

 

CP8 : ผูบังคับบัญชาตองตรวจทานและกำกับ

ดูแลการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย เพ่ือใหเปนไป

ตามแผนและตามบันทึกขอตกลงประเมินผล

งานรัฐวสิาหกิจ 

งานบริการฯ 

กปภ.สาขา 

 

 ภายในเดือนนั้น 

สงขอมูลกอน

วันที่ 10 ของ

เดือนถัดไป 

ขั้นตอน การใชขอมูลและปรับปรุงขอมูลใน

ระบบ GIS  

1 งานบริการฯ : เม่ือดำเนินการตรวจรับงาน

ติดตั้งมาตรผูใชน้ำรายใหม / โครงการปรับปรุง

เสนทอ/โครงการขยายเขตจำหนายน้ำ แลว

เสร็จ  

2 ตรวจสอบ As-Built Drawing และพื้นที่จริง 

จาก ผูรับจาง 

กรณี ไมถูกตอง สงกลับ ใหผูรับจางดำเนินการ

ใหม 

กรณีถูกตอง ผูปฏิบัติงาน นำ As-Built 

Drawing มาบันทึกขอมูลใน ระบบ GIS ทั้ง

แนวทอ และอุปกรณ พรอมทั้ง ยกเลิกเสนทอ

เดิม ในระบบ GIS 

3 ตรวจสอบ ขอมูลที่บันทึกเปรียบเทียบกับ 

รายงานผูใชน้ำเพ่ิม กรณีมาตรวัดน้ำ และ

รายงานจุดซอมทอ ใหถูกตอง 

4 สง ขอมลู ให งาน GIS กปภ.เขต ทีส่ังกัด 

ตรวจสอบ และปรับปรุงระบบ  

## กรณี โครงการขยายเขต จะมีการ ลงขอมูล

ตามแบบกอนการกอสราง และปรับปรุงตาม 

As-Built Drawing 

5 สิ้นเดือนรายงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือน

ถัดไป 

งานบริการฯ 

กปภ.สาขา 

 

 

หมายเหตุ :  การแกไขทอแตก-ร่ัว (เพิ่มเติม)  

1) รับแจงเหตุทอแตก-ทอรั่ว สอบถามรายละเอียดบรเิวณ หรือสถานทีใ่หชัดเจน แลวรายงานผูบังคับบัญชา 

ทราบ แลวดำเนินการซอมทันท ี

2) ตรวจสอบจุดเกิดเหตุทอแตก-ทอรั่ว ตรวจสอบบริเวณสถานที่ที่ไดรับแจง พรอมจัดเตรียมอุปกรณในการ

ซอมแซมใหถูกตอง เชน ชนิด/ขนาดทอ พรอมเครื่องมือ เพ่ือดำเนินการใหเร็วท่ีสุด 

3) ดำเนินการซอม ตองดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน 24 ชม. (พิจารณา กปภ. ซอมเอง/ ผูรับจางซอม) 

4) เปดจำหนายน้ำเปนปกติ เมื่อซอมเสร็จแลวตองทำการ Blow off เพ่ือไลความขุนออกจากเสนทอกอน จึงเปด

จายน้ำเปนปกติ และประชาสมัพันธใหผูใชน้ำทราบ 

5) ปดคำสั่งงาน และลงรายละเอียดคาใชจายในใบปดคำสั่งงาน เสนอผูบังคับบัญชาทราบ 

6) การเรงรดัซอมทอแตกรัว่ ตามขอรองเรียน ทุกชองทาง ตองดำเนินการ อยางรวดเร็ว เพ่ือเปนไปตาม 

มาตรฐานการจัดการขอรองเรยีน ของ กปภ.ท่ีกำหนด 

 

2 

3 

รายงานตามสาย 

บังคับบัญชา 

รวบรวมรายงานและ

สรปุการดำเนินการ

ดานบริหารน้ำสูญเสีย

และอัตราน้ำสูญเสีย 

GIS 

ตรวจสอบ  

As-Built 
ถูกตอง 

ไมถูกตอง 

As-Built Drawing 

งานติดตั้งผูใชน้ำรายใหม/ 

วางทอขยายเขตจำหนายน้ำ/ 

รายงานการซอมทอ 

รายงานตามสาย 

บังคับบัญชา 

GIS กปภ.ข 

CP8 
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หมายเหตุ :  การจัดทำแผนท่ีแนวทอดวยระบบ GIS  (เพิ่มเตมิ) 

ระบบ GIS เปนระบบท่ีเก่ียวของกับขอมูลพ้ืนที่ และขอมูลแสดงคณุลักษณะเชิงตวัเลข  ซึง่ใชประกอบกับการ

ตัดสินใจ ในการบริหารควบคุมน้ำสูญเสียได  ดังนั้น ผูรบัผิดชอบในการลงขอมูลตองมีการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหไดขอมลูท่ีถูกตอง

และเปนปจจุบันอยูเสมอ 

1) กปภ.สาขา มีการตดิตั้งมาตรวัดนำ้ผูใชน้ำ ทุกราย ตองนำขอมูลการติดตั้ง มาลงระบบ GIS เพ่ิมขอมลูมาตรวดั

น้ำ และแนวเสนทอจายน้ำที่เช่ือมมาตรวดัน้ำ ใหแลวเสร็จ กอน วันท่ี 10 ของ เดือนที่ติดตั้ง 

2) กรณี มีการซอมทอในระบบจายนำ้  ขนาด 50 มม. ขึ้นไปหรือตาม กปภ.กำหนด  ผูปฏิบัติงาน ตองนำขอมูล

จุดซอม นั้นๆ มาบันทึกขอมูลการซอม ใน ในระบบ GIS  เปนประวตัิการซอมทอจายน้ำ เพ่ือในอนาคต 

สามารถจะใชประโยชน เพ่ือการประกอบพิจารณา ปรับปรุงเสนทอ ในการของบประมาณ เชน อายุ ชนิด สถิติ

การแตกรั่ว ความถ่ีในการแตกรั่ว เปนตน 

3) กรณี กปภ.สาขา มีงบประมาณ ในการขยายเขต จำหนายน้ำหรือปรับปรุงเสนทอ  ผูปฏิบัติงานตองนำขอมูล

จาก  As-Built Drawing  (รายละเอียดของโครงการนั้น ) ที่ไดดำเนนิการ ทั้งแนวทอ-อุปกรณประกอบทอ 

บันทึกขอมูลการซอม ใน ในระบบ GIS 

4) กรณี พบ ความไมถูกตองใน ระบบ GIS  ใหแจงผูบังคับบัญชา เพื่อแกไขใหถูกตอง 

5) สิ้นเดือน ผูปฏิบัติงาน ตองรายงานผลการดำเนินงาน ระบบ GIS ตามแบบฟอรม ที่กำหนด พรอมสงขอมูล

เพ่ือให กปภ.เขต ที่กำกับดูแล  ปรับปรุง ขอมูลในฐานขอมลูหลัก ใหเปนปจจุบัน  

 

คำอธิบายเอกสารที่เกี่ยวของ 

 คูมือระบบน้ำสูญเสีย การประปาสวนภูมภิาค พ.ศ. 2552 (คณะทำงานคูมือหลักขององคกร คณะที่ 5 คูมอืระบบน้ำ

สูญเสีย ) เปนคูมือ เพ่ือใชปฏิบัติงาน ดานการควบคุมและลดน้ำสูญเสีย ซึ่งประกอบดวย คำอธิบายหลักการในระบบ คือการจัดทำ

แผนที่แนวทอ การปรับปรุงเสนทอ การซอมทอ การประสานทอผูใชน้ำ การออกแบบและบรหิารจดัการระบบ DMA มาตรวดัน้ำ

หลัก และ มาตรวดัน้ำผูใชน้ำ   ทัง้นี้ ผูปฏิบัติงาน ยังสามารถนำคูมือ เฉพาะแตละระบบ มาใชเพ่ิมเติม เพ่ือบริหารจดัการน้ำ

สูญเสียได เชน คูมือปฏบิติังาน การบันทึก GIS, คูมือปฏิบัติงาน การบันทึก OIS  เปนตน 

 

2.1.3 จุดออน / ความเสี่ยง / ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง ของกระบวนการจายนำ้ประปาและ

บริหารจัดการน้ำสูญเสีย 

 

ตารางที่ 2-2  จุดออน/ความเสีย่ง/ปญหาอุปสรรค แนวทางการปรบัปรุงกระบวนการจายน้ำประปาและบรหิารจดัการน้ำสูญเสยี 

 

จุดออน / ความเสีย่ง / 

ปญหาอุปสรรค 
การควบคุมที่มีอยู แนวทางการปรบัปรุง 

หมายเหต/ุ

ขอเสนอแนะ 

กิจกรรม : การบริหารจัดการมาตรวัดนำ้หลัก (Master Meter) 

มาตรวัดน้ำหลักชำรุด ติดตามการดำเนินการของบประมาณในการ

ซอมแซมมาตรวัดน้ำที่ชำรุด 

หัวหนางานตรวจสอบและสอบทานรายงาน

มาตรวัดน้ำหลกั เพ่ือดูสถิติความเทีย่งตรงของ

มาตรวัดน้ำและจัดทำแผนบำรุงรักษามาตรวัด

น้ำหลัก 
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จุดออน / ความเสีย่ง / 

ปญหาอุปสรรค 
การควบคุมที่มีอยู แนวทางการปรบัปรุง 

หมายเหต/ุ

ขอเสนอแนะ 

กิจกรรม : การบริหารจัดการแรงดันนำ้ ตรวจสอบแรงดันปลายทอ และตรวจสอบคณุภาพน้ำ 

ผูปฏิบัติงานไมสามารถควบคุมแรงดัน/

อัตราการจายน้ำใหเหมาะสมกับขนาด

พื้นที่ และจำนวนผูใชน้ำ 

ประชุม วางแผน และประสานงานระหวางงาน

บริการฯกับงานผลิต เพือ่ควบคุมแรงดนัการจายน้ำ 

กำกับ ดแูลใหหนวยงานในสังกดัวัดแรงดนัน้ำ

ตามจุดที่กำหนด ใหแลวเสรจ็ภายใน 3 วนั 

และสงรายงานตามสายงาน ภายใน 10 วันทำ

การ ของเดือนถัดไป (OIS) 

 

ผูบังคับบัญชา/หวัหนางานกำชับพนกังานเรง

ตรวจสอบหาสาเหตทุันที หากไดรับแจงน้ำไหลออน

บริเวณใด พรอมปรับแรงดันน้ำใหเหมาะสม 

ดำเนนิการปรับปรุงสถานีจายนำ้เสรมิแรงดนั 

ในพื้นที่ใหบรกิารที่เปนที่สูงใหสามารถใชงาน

ได 

 

กิจกรรม บริหารจัดการ/ควบคุมน้ำสูญเสีย 

ทอมีอายุการใชงานมานาน เกา แตก รั่ว 

เสื่อมสภาพ สงผลให เกิดน้ำสูญเสียใน

ระบบจำหนาย 

ออกตรวจสอบ และทำประวัติการซอมทอแตละจุด 

รวบรวมเปนสถิติ เพ่ือประกอบการขอเปลี่ยนทอที่

แตก รั่ว และเสื่อมสภาพในพื้นที ่

หัวหนางานกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของ

พนักงานในการสำรวจหาทอแตกทอรั่วอยาง

สม่ำเสมอ และเรงรัดซอมทอแตก/รั่วใหแลว

เสร็จโดยเร็ว 

 

จัดใหมีเวร 24 ชั่วโมง สำหรับรับเรื่องรองและ

ซอมทอโดยทันที่ที่ไดรับแจง 

ผลกระทบจากปจจัยภายนอก ทำใหทอ

เมนแตก ชำรุด เสียหาย 

กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในการ

สำรวจหาทอแตกทอรั่วอยางสม่ำเสมอ และกำชับ

ดำเนินการตามแผนหาทอแตกรั่วอยางเครงครัด 

เพ่ือใหอัตราน้ำสูญเสียเปนไปตามเปาหมาย 

ประสานขอความรวมมือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

หากมีการดำเนินการใด ๆ ที่ทำใหทอสงน้ำเกิด

ความชำรุด เสียหาย ใหแจง กปภ. ทราบทันท ี

 

ติดตอประสานงานกับทองถิ่นและแขวงการ

ทางฯเพ่ือขอขอมูลโครงการที่มีผลกระทบกับ

เสนทอ กปภ.ลวงหนา 

 

2.2 กระบวนการทำงานยอยที่ 2 การติดตั้งและวางทอ 

2.2.1 ขอบเขตกระบวนการทำงานยอยที่ 2 

  การติดตั้งและวางทอ เปนจุดเริ่มของการเขามาเปนลูกคาของ กปภ. เมื่อลูกคามีความประสงคจะมาใชบริการ

น้ำประปาของ กปภ.ขอจะตองขอติดตั้งและวางทอ ซึ่งหาก สถานที่ที่ขอติดตั้ง มีทอเมนจายน้ำหลักของ กปภ.ผาน ลูกคาก็สามารถ

ขอติดตั้งมาตรวดัน้ำไดเลย แตหากไมมีทอเมนผาน  แตประสงคจะใชบริการน้ำประปาของ กปภ. ลูกคาจะตองขอขยายเขตประปา

กอน กปภ.จะสามารถดำเนินการวางทอติดตั้งมาตรวัดน้ำ การขอติดตั้งและวางทอ ลูกคาจะเขามาขอยื่นคำรองติดตั้งวางทอ

(กระบวนการจัดเก็บรายได) เมื่องานอำนวยการบันทึก คำรองขอติดตั้งประปา ใน CIS  และพิมพคำรองขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ พรอม

เอกสารแนบแบบคำรองและ จัดสงคำรองมาใหงานบริการฯ เพ่ือสำรวจ ออกแบบและประมาณราคา เมื่อประมาณราคาแลวเสร็จ 

งานบริการจะดำเนินประมาณราคาคาใชจายในการขอติดตั้งประปาเพ่ือแจงผูขอใชน้ำใน ระบบCIS และสงหนังสือแจงใหผูขอใชน้ำ

มาชำระเงิน เมื่อชำระเงินแลวเสร็จ งานอำนวยการจะดำเนินการจัดจางวางทอติดตั้ง งานบริการฯ จะมีหนาที่ควบคุมงานกอสราง

ใหเปนไปตามแบบแปลนและมาตรฐานของ กปภ. และเมื่อดำเนินการแลวเสร็จก็จะรายงาน ใหคณะกรรมการตรวจงานจาง ตรวจ

รับงานจางและปดงานติดตั้ง แจงไปที่งานอำนวยการ เพ่ือปดงานในระบบ CIS ตอไป เมื่องานอำนวยการปดงานติดตั้งในระบบ CIS 

แลวเสร็จจะแจงรายงานมายังงานบริการฯ อีกครั้งเพื่อใหงานบริการฯ บันทึกขอมูลผูใชน้ำรายใหม เสนทอ ลงในระบบ GIS ตอไป 

เพ่ือใชประโยชนในการบริหารการจายน้ำของ กปภ.สาขา 

  ในกระบวนการนี้ เนนให การทำงานดานการออกแบบและประมาณราคาที่ถูกตอง ตามระเบียบ กปภ. และ

การควบคุมงานวางทอติดตั้งตองเปนไปตามแบบแปลนและมาตรฐานของ กปภ. หากกระบวนการนี้ดำเนินการไดอยางถูกตองจะ
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สงผลตอ กปภ.ให กปภ.สามารถจัดเก็บรายได และคาใชจายในการติดตั้งถูกตองตามระเบียบ และการควบคุมงานที่เปนไปตาม

ระเบียบ มาตรฐาน กปภ.จะสงผลกระทบตอประสิทธภิาพของการจายน้ำใหกับผูใชน้ำ และอัตราน้ำสูญเสียในระบบจายน้ำดวย 

 

2.2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การจัดทำขั้นตอนการปฏิบติังาน ใหดำเนินการโดย 

1) งานบริการฯ รบัคำรองจาก งานอำนวยการ ตรวจสอบคำขอตดิตั้งวางทอและแบงเปน 

1.1) การขอขยายเขตประปา มี 2 กรณ ี

ก) การขยายเขตดำเนินการเอง งานบริการฯ จะดำเนินการสำรวจ พื้นท่ีเบ้ืองตน เขียนแบบแปลน

เบื้องตนและสงบันทึกเพื่อขออนุมัติ ไปยัง กปภ.เขต เพ่ือพิจารณาอนุมัติการขยายเขต

ดำเนินการเอง ตามอำนาจอนุมัติ (คำสั่ง กปภ.ที่ 252/2549, คำสั่ง กปภ.ที่ 122/2553, คำสั่ง 

กปภ.ที่  195/2553) หากไดรับการอนุมัติ กปภ.เขต โดยกองแผนและวิชาการ จะเปน

ผูออกแบบและประมาณราคาแจงคาใชจายในการดำเนินการไปยังผูใชน้ำเพ่ือใหไปชำระคาแบบ

ที่ กปภ.สาขา หรือ กปภ.เขต ตามที่ผูขอสะดวก และผูขอขยายเขตไดดำเนินการวางทอขยาย

เขตดำเนินการเอง ซึ่งมีผูควบคุมงานเปน พนักงานของ กปภ. ผูขอขยายเขตจะตองดำเนินการ

สงมอบสินทรัพยใหกับ กปภ. โดยมีคณะกรรมการตรวจรับสินทรัพยจากการบริจาค มาเปนของ 

กปภ. จึงจะสามารถท่ีจะจายน้ำประปาเขาไปตามแนวทอได และ กปภ.สาขาจึงจะสามารถ

ติดตั้งมาตรวัดน้ำใหกับผูใชน้ำตอไปได 

การขอขยายเขต กปภ.ดำเนินการ งานบริการฯ กปภ.สาขา (สามารถดำเนนิการได) จะดำเนินการสำรวจ

ประมาณราคาและเขียนแบบ ประมาณราคา (วงเงนิไมเกินอำนาจในการจัดซื้อจดัจางของ ผจก.กปภ.สาขา ) แต

หาก กปภ.สาขาไมสามารถดำเนินการประมาณ 

ข) ราคาได ใหจัดสงไปขอให กปภ.เขต เปนผูออกแบบและประมาณราคา และแจงผูใชน้ำมาชำระ

เงินคาขยายเขต ท่ี กปภ.สาขา หรือ กปภ.เขต เมื่อกปภ.สาขา รับชำระคาวางทอขยายเขตจะ

ดำเนินการจัดซื้อจัดจางติดตั้งวางทอตามข้ันตอน และเมื่อไดผูรับจาง งานบริการฯ กปภ.สาขา 

เปนผูควบคุมงาน ใหเปนไปตามแบบ และรายงานการแลวเสร็จ แจงกรรมการตรวจการจางให

ตรวจรับงานจาง เมื่อตรวจรับงานจางเรียบรอย กปภ.สาขาจึงจะสามารถจายน้ำไปในทอที่ขยาย

เขตได 

1.2) การขอติดตั้งมาตรวดัน้ำ 

ก) งานบริการ กปภ.สาขาจะดำเนินการ สำรวจพ้ืนที่ หากพ้ืนที่สามารถติดตั้งมาตรวัดน้ำได งาน

บริการจะดำเนินการ ออกแบบและประมาณราคา ตามระเบียบของ กปภ. และมาตรฐานของ 

กปภ. เพือ่แจงผูขอใชน้ำ 

ข) เมื่อผูขอใชน้ำชำระเงนิที่งานอำนวยการ ดำเนินจะมาถึงขั้นตอน งานบริการฯ อีกครั้ง เมื่อ งาน

พัสดุมีการจัดจางติดตั้งวางทอประปา งานบริการฯ จะตองเปนผูควบคุมงานติดตั้งและวางทอ 

ใหเปนไปตามแบบแปลนที่กำหนด (ตามระเบียบและมาตรฐาน กปภ.) ในขั้นตอนนี้สำคัญมี

ผลกระทบตอระบบจายน้ำและอัตราน้ำสูญเสียของ กปภ.  

ค) ผูรับจางติดตั้งและวางทอแลวเสร็จ สงมอบงาน ผูควบคุมงานตองรายงานตอคณะกรรมการ

ตรวจการจางใหตรวจรับงาน เมื่องานอำนวยการดำเนินการขั้นตอนปดงานแลวเสร็จจะสง 

รายงานใหงานติดตั้งปดงานอีกครัง้ 
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ง) งานบริการฯ (ปดงานติดตั้ง) ลงบันทึกขอมูลในระบบ GIS เพ่ือเปนประวัติผูใชน้ำและแนวทอ

และมาตรวัดน้ำผูใชน้ำใหเปนปจจบุันเปนขอมูลบริหารงานระบบจายน้ำของ กปภ.สาขา 

จ) สิ้นเดือน งานบริการฯจะตองสรุปยอดจำนวนคำขอติดตัง้ในแตละเดือน จำนวนประมาณราคาที่

แลวเสร็จ และจำนวนผูใชน้ำเพ่ิม(ปดงานติดตั้ง)กระทบยอดใหตรงกับระบบรับจาย (งาน

อำนวยการ) 

2) รายละเอียดความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดทำประมาณการ 

2.1) ขอบังคับ กปภ. วาดวยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการใชน้ำประปา และอัตราคาบริการ พ.ศ. 2540 

และที่แกไขเพ่ิมเตมิ เชน 

  - ขอ 6 คาใชจายติดตั้งประปาใหเปนไปตามเอกสารแนบทายขอบังคับ 

  - ขอ 7 คาประกันการใชน้ำ ตามขนาดมาตร  

  - ขอ 8 ยกเวนคาประกันการใชนำ้ 

  - ขอ 14 การขอยายมาตร 

  - ขอ 15 การขอเปลี่ยนขนาดมาตร ฯลฯ 

2.2) ระเบียบ กปภ. วาดวยการตดิตั้งวางทอประปาใหแกผูขอใชน้ำ พ.ศ. 2540 และที่แกไขเพ่ิมเติม เชน 

- ขอ 4 (1) ก. หลักเกณฑการริบคามัดจำ (หากแจงการชำระแลว ไมชำระภายใน 60 วัน) 

- ขอ 11 การติดตั้งสวนเหมาจายไมเกิน 10 เมตร คดิระยะ 10 เมตรแรก โดยนับจากมาตรวัดน้ำไป

ยังจุดประสาน (ทอเมน) 

- ขอ 14 คาขนสงใหคิดตามความเปนจริง 

- ขอ 23 การคืนเงินคามัดจำ/คาตดิตั้ง ผอ.กปภ.เขต และ ผจก.กปภ.สาขา พิจารณาคืนได ฯลฯ 

2.3) ระเบียบ กปภ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการขอติดตั้งประปา พ.ศ. 2557 เชน 

- ขอ 5 (1) การขอติดตั้งประปาแบบถาวร (2) การขอติดตั้งประปาแบบชั่วคราว 

- ขอ 7 บุคคลท่ีมีสิทธขิอใชนํ้าประปา 

- ขอ 9-11 หลักฐานประกอบการขอติดตั้ง-ขอ14 การยกเวนเงินคามัดจำ มาตร ½” –¾” (ตาราง

ทายขอบงัคับฯก็ระบไุวดวย) ฯลฯ 

2.4) มาตรฐานที่เกี่ยวของ  

- กปภ.01-2558 – มาตรฐานงานกอสรางท่ัวไป 

- กปภ. 02-2558 (ฉบับปรับปรุงครั้งที ่1) – มาตรฐานงานวางทอทั่วไป 

 ก. มาตรฐานคณุภาพทอและอุปกรณทอ AC –GS –S –PVC –PB –PE ฯลฯ 

 ข. มาตรฐานงานวางทอ แนวการวางทอ ระดับดิน ความลึกหลังทอ ฯลฯ 

- มาตรฐานงานกอสราง – แบบมาตรฐานประกอบงานกอสราง 2558 

2.5) ระเบียบ กปภ. วาดวยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชน พ.ศ. 2541 และ 

ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559 เชน 

- การขอติดตั้งมาตรใหม ที่มเีฉพาะเหมาจาย ตั้งแตรบัคำขอจนถึงแจงคาใชจายภายใน 3 วัน 

ทำการ และตั้งแตรับชำระเงินจนถงึติดตั้งแลวเสร็จ ภายใน 3 วันทำการ 

- การขอติดตั้งมาตรช่ัวคราว ฯ ภายใน 3 วันทำการ 

แต หากมีผูใชบริการตอวันเปนจำนวนมาก ระยะเวลาดำเนินการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสม 
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2.6) บันทึก กปภ. ที ่มท 57000/2067 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2540 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการติดตั้งประปา - 

รายละเอียดการติดตั้งประปา ระบุ ชนิดของทอ อุปกรณ อุปกรณหนามาตร หลังมาตร ซึ่งสอดคลองกับ

มาตรฐาน หมายเหตุ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยชี้แจงเหตุผลประกอบ ติดตั้ง T-STAINER 

สำหรับการตดิตั้งมาตรวดัน้ำตั้งแตขนาด 2” ขึ้นไป- การประมาณราคา กลาวถึง ราคามาตร ราคาทอ อุปกรณ 

ราคาสิ่งกอสราง คาแรงงาน และอื่น ๆ ซึง่สอดคลองกับคาใชจายตามตารางแนบทายขอบังคับ  

- แบบฟอรมตัวอยาง การประมาณราคาในรูปแบบตาง ๆ 

1.) การติดตั้งมาตรวัดนำ้ มี 4 รูปแบบ 

1.1) การติดตั้งมาตรเหมาจาย (มเีฉพาะ ½” กับ ¾”) 

1.2) การติดตั้งมาตร ½” กับ ¾” แบบมีสวนเกิน 10 เมตร 

1.3) การติดตั้งมาตรขนาด 1” ขึ้นไป 

1.4) การติดตั้งมาตรโดยการยายมาตร 

2.) การขยายเขตจำหนายน้ำ มี 3 รูปแบบ  

2.1) การขยายเขตจำหนายน้ำ (ไมมีการตดิตั้งมาตร) ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ

สวนราชการอื่นๆ รวมท้ัง กำนัน ผูใหญบาน (SML) 

2.2) การขยายเขตฯ ใหกับ สวนราชการอื่นๆ (ทีไ่มใชทองถ่ิน ตาม 2.1) 

2.3) การขยายเขตฯ ใหกับเอกชน/ผูใชน้ำทั่วไป 
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3) การประมาณราคาในการติดตั้งมาตรวัดน้ำ 

3.1) การประมาณราคาแบบเหมาจาย (มีเฉพาะการติดตั้งมาตร ขนาด ½”และ ¾”)- กันยายน 2549 

เพ่ือประมาณราคาคาใชจายในการติดตั้งประปาเหมาจาย ไมเกิน 10 เมตร ใหม โดยใชราคาทออุปกรณ 

และคาแรงงาน ตามมาตรฐานของ กปภ.ที่ใชอยูในปจจุบัน สรุปได 

 

รายการ 
คาติดตั้งประปาเหมาจายไมเกิน 10 เมตร ใหม (บาท) 

มาตรวัดน้ำขนาด Ø ½.” มาตรวัดน้ำขนาด Ø ¾” 

1. คามาตรวดัน้ำ 750 950 

2. สวนภายนอกมาตรวัดน้ำ 1,399.45 1,937.85 

3. สวนภายในมาตรวัดน้ำ 694.40 777.35 

 รวมรายการ 2 และ 3 2,093.84 2,715.20 

4. รวม Factor F 1.3078 2,738.33 3,550.94 

5. คาสำรวจ 5% 136.92 177.50 

6. รวมรายการ 1+4+5 3,625.25 4,678.50 

 คิดเปนเงิน 3,600 4,700 
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ก.) การประมาณราคาแบบเหมาจาย (มีเฉพาะการติดตั้งมาตร ขนาด ½”และ ¾”) 

จุดสังเกต 

- ราคาเหมาจาย 3,600 บาท และ 4,700 บาท เฉพาะการติดตั้งมาตรขนาด ½” และ ¾” 

- ติดตั้งเหมาจายไมเกิน 10 เมตร นับจากมาตรวัดน้ำไปยังจุดท่ีจะประสานทอ (ทอเมนจายน้ำ) ระยะ

ไมเกิน 10 เมตร (อางอิงตามระเบยีบฯ ขอ 11) 

- อุปกรณหนา-หลังมาตรวดัน้ำ สอดคลองตามแบบมาตรฐานหรือไม 

- การยกเวนคาสำรวจ และคาธรรมเนียมประสานทอ (ตามตารางแนบทาย ขอบังคับฯ) 

หนังสือซักซอมตาง ๆ ที่กลาวถึงเรือ่ง เหมาจาย มีดังน้ี 

1. หนังสือ กปภ.ท่ี 57000/2058 ลว. 29 มิ.ย.2543 เรื่อง ซักซอมการปฏบิัตติามขอบังคบั กปภ.วา

ดวยเงื่อนไขการใชน้ำประปาและอตัราคาบริการ 2540 ในสวนเหมาจายไมเกิน 10 เมตร 

สรุปเนื้อหา : ภายในระยะ 10 เมตร นั้นจะใช ทอ อุปกรณ ขนาด ชนิด และจำนวนเทาใด โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือประโยชนกับ กปภ. ดังน้ี 

1. ในการเพ่ิมผูใชน้ำ หรือ 

2. ติดตัง้ใหกับผูใชน้ำรายตอไป หรือ 

3. การควบคุมน้ำสญูเสีย 

- ให กปภ. รับภาระคาใชจาย โดยใชงบประมาณหมวด วัสดุดำเนินการและซอมบำรุง (วัสดุซอม

บำรุงระบบประปา) 

2. หนังสือ ฝกม.ที่ มท 55622/94 ลว.30 เม.ย.2557 เรื่อง ซักซอมแนวทางการปฏิบัติการติดตั้งวาง

ทอประปากรณีการจางเหมาแตละรายและการจางเหมารวม 

สรุปเนื้อหา : อางถึง กรณีเหมาจาย (ไมเกิน 10 ม.) บางรายมี คาจางเหมาสูงกวาราคาเหมาจายตาม

ตารางทายขอบังคับ (3,600.- และ 4,700.-) ซึ่ง กปภ.ตองรับภาระในสวนเกิน และตองเสนอรองผูวาการเพ่ือ

เพ่ิมคาจางแมคาติดตัง้จรงิจะสูงกวาเงินท่ีไดรับ กปภ. ก็ไมอาจเรียกเก็บเพ่ิมจากผูใชน้ำได และ กลาวถึงปญหา

ที่ไมสามารถหาผูรบัจางได หรือหาได (จางรวมหลายราย) ไมไดกลาวถึงรายละเอียดการประมาณการ 

3. หนังสือ กฎระเบียบฯ ที่ มท 55622-4/362 ลว. 1 ต.ค. 2558 เรื่อง การตดิตั้งวางทอในระยะ

เหมาจาย (ไมเกิน 10 ม.)  

สรุปเนื้อหา : สาระสำคญั ของการใชทอ-อุปกรณเกินกวาที่จำเปน เพ่ือประโยชนแก กปภ. ตาม

หนังสือซักซอม 1 จริง (กปภ.ที่ 57000 / 2058 ลว.29 มิ.ย.2543 คือ 1. ในการเพ่ิมผูใชน้ำ หรือ 2. ติดตั้ง

ใหกับผูใชน้ำรายตอไป หรือ 3. การควบคุมน้ำสูญเสีย) 

- สามารถดำเนินการและคดิคาติดตั้งประปาแบบเหมาจายได 

- สามารถจางเหมาได แมประมาณการคาใชจายในการติดตั้งประปาตามจรงิจะสูงกวาที่เรียกเก็บ 

(เหมาจาย) จากผูใชน้ำก็ตาม 

3.2) การประมาณราคาติดตั้งมาตร ขนาด ½”และ ¾” แบบมีสวนเกิน 10 เมตร 

สวนท่ีเพ่ิมเตมิจากขอ 3.1 (สวนเกิน 10 ม.หรือสวนภายนอก) 

จุดสังเกต 

- ทอ-อุปกรณ + สวนเพ่ิม 10% (ของทอ-อุปกรณ) 

- คาแรงงาน 

- คาทดสอบทอ และอื่น ๆ 
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- คาขนสง (ถามี) 

- การใช Factor-F ที่เปนคาปจจุบนั และถูกตองตามตารางที่กำหนด 

- คาสำรวจ 2% (คิดจากคาใชจายรวมกอน x F. ต่ำสุด 50 บาท สูงสุด 20,000 บาท) 

- คาธรรมเนยีมประสานทอ ตามชนิด/ขนาด (สามทาง หรือ รัดแยก) 

- คาประกันการใชน้ำ 

3.3) การประมาณราคาติดตั้งมาตร ขนาด ใหญ หรือ 1” ขึ้นไป 

จุดสังเกต/ขอควรระวัง 

- ราคามาตรเปนราคาปจจุบัน (ณ วันจัดทำประมาณการ) x 9%  

- ทอ-อุปกรณ-สิ่งกอสราง + สวนเพิ่ม 10% (ไมรวมคามาตรวัดน้ำ) 

- คาแรงงาน 

- คาทดสอบทอ และอื่นๆ ตามบันทึก กปภ.ท่ี 570002/107 ลงวนัที่ 17 ม.ค.2528 เรื่อง ซักซอม

ความเขาใจการคดิราคาคาทดลองทอ และคาคลอรีนลางทอ  

สาระสำคญั เชน คาทดลองทอ บาท/ 500 เมตร คาทดลองทอ ใหคิดราคาทุกระยะทาง 500 เมตร 

เศษของ 500 เมตร หรือวางทอไมถึง 500 เมตร ใหคิดราคาคาทดลองทอเพ่ิมเทากับจำนวน 500 เมตร คา

คลอรีนลางก็ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน 

- คาขนสง (ถามี) 

- การใช Factor-F ที่เปนคาปจจุบนั และถูกตองตามตารางที่กำหนด 

- คาสำรวจ 2% (คิดจากคาใชจายรวมกอน x F. ต่ำสุด 50 บาท สูงสุด 20,000 บาท) 

- คาธรรมเนยีมประสานทอ ตามชนิด/ขนาด (สามทาง หรอื ยัดแยก) 

- คาประกันการใชน้ำ 

-คามัดจำ ที่รับไวในวันยื่นคำขอตดิตั้ง (เพราะตอนขอมาตรอาจขอขนาดใหญ เชน ขนาด 2 นิว้ แต

ตอน กปภ. เขต อาจอนุมัตเิปน 1 นิ้วเงินมัดจำที่รับไวแลวนำมาหักออก) 

หมายเหตุ ประมาณการเกิน 1 ลานบาท อาจเห็นคาสำรวจที่เกิน 20,000 บาท 

- การติดตั้งมาตร ตองมี T-STRAINER สำหรบัมาตรขนาด 2” ขึ้นไป (2” ขึ้นไปมีแบบมาตรฐานฯ) 

(อางอิงตามหนังสือ กปภ. ที่ มท 57000/2067 ลว. 21 พ.ค. 2541 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการตดิตั้งประปา) 

3.4) การประมาณการยายมาตร คือ ยายจุดประสานทอ/จุดเจาะทอเมน อาจจะยายในบานหลังเดิมหรือ

ยายไปบานหลังใหม มีหลายสาขาเขาใจคลาดเคลื่อน เพียงแคขยับหลบแนวการกอสราง เชน สรางรั้ว/กำแพง

บาน ก็คิดวาเปนการยายมาตร ตามความหมายขางตน 

3.5) การประมาณราคางานขยายเขตใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

อบจ. อบต. เทศบาล หรือเปนการขอในฐานะหนวยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงคเดียวกัน คือ เพื่อ

ตองการใหประชาชนมีน้ำประปาเพ่ือการอุปโภค บริโภค มีหลักเกณฑที่เก่ียวของ  

- คำสั่ง กปภ. ที่ 122/2553 เรื่อง ขั้นตอนการขยายเขตจำหนายน้ำประปาใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ลงวนัที่8 ก.พ.2553 และแกไขเพิ่มเติม (คำสั่ง 1086/2554 ฯ ลงวันที่ 26 ต.ค.2554) 

-คำสั่ง กปภ. ที่ 195/2553 เรื่อง การขอวางทอขยายเขตจำหนายน้ำประปาโดยองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินดำเนินการเอง ลงวนัที่ 24 ก.พ.2553 และแกไขเพิม่เติม (คำสั่ง 1085/2554ฯ ลงวันท่ี26 ต.ค.2554) 

-คำสั่ง กปภ. ที่ 218/2560 เรื่อง แกไขเพ่ิมเติมคำสั่ง ข้ันตอนการขยายเขตจำหนายน้ำประปาให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 



 

คูมือกระบวนการทำงาน : กระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ 

สำนัก/หนวยงาน การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 28 จาก 67 
 

คูมือกระบวนการจายน้ำประปาและตดิตั้งวางทอ  การประปาสวนภูมิภาค 

การเปรียบเทียบประมาณราคาติดตั้งมาตรมาตรวัดน้ำ ทัง้ 4 รูปแบบ 

รายการ มาตร ½, ¾, 

ไมเกิน 10 ม 

มาตร ½, ¾, 

เกิน 10 ม 
มาตรใหญ 1” ขึ้นไป 

ยายมาตร 

มาตร ½, ¾, มาตรใหญ 1” ขึ้นไป 

1. คามาตร +9% 

เหมาจาย  

3,600  

4,700 

เหมาจาย  

3,600  

4,700 
   

2. ทอ-อุปกรณ เฉพาะสวน >10 ม. ภายใน + ภายนอก เฉพาะสวน >10 ม. ภายใน + ภายนอก 

3. คาเผื่อ 10% ของขอ 2     

4. คาแรงงาน 

 คาทดสอบทอ 

 คาขนสง (ถามี) 

 อื่นๆ 

    

5. รวม รวมขอ 2 ถึง 4 รวมขอ 1 ถึง 4 รวมขอ 2 ถึง 4 รวมขอ 2 ถึง 4 
6. ขอ 5 x Factor F     

7. คาสำรวจ 2% ของขอ 5     

8. คาธรรมเนียมประสานทอ     

9. เงินประกนัการใชน้ำ      

เรียกเก็บเงนิมัดจำ      

เรียกเก็บผูขอติดตั้ง 
เหมาจาย + ขอ 9 เหมาจาย + (ขอ 6 ถึง 9) รวมขอ 6 ถึง 9 

รวม (เหมาจาย-ขอ 1) 

+ (ขอ 6 ถึง 8) 
รวม (ขอ 6 ถึง 9) - -ขอ 1 

 

- บันทึก กองกฎระเบียบและอุทธรณรองทุกข ที่ มท 55604-4/376 ลงวนัที ่20 ต.ค.2553 เรื่อง ขอ

หารอืแนวทางปฏิบัติการวางทอขยายเขตฯ ตามคำสั่ง กปภ. ที ่122/2553 หรือ 195/2553 (บันทึก กปภ.เขต 5 

ที่ มท 55520-1/4720 ลว.23 ก.ย.2553) 

- บันทกึ กองกฎระเบียบและอุทธรณรองทุกข ที่ มท 55604-4/472 ลงวันท่ี 17 ธ.ค.2553 เรื่อง ขอ

หารือกรณี อ.บางมูลนาก จ.พิจติร และประธานชุมชน ม.6 ต.เนินมะกอก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค ขอวางทอ

ขยายเขตจำหนายน้ำประปา 

- บันทึก กองกฎระเบียบและอุทธรณรองทุกข ที่ มท 55604-4/416 ลงวนัที2่0 ธ.ค. 2554 เรื่อง ขอ

หารือกรณีการจัดทำประมาณการคาใชจายติดตั้งวางทอประปาที่เรยีกเก็บจากผูขอใชน้ำ (บันทึก กตภ.3 ที่ มท 

55032-3/368 ลว. 14 ต.ค.2554) 

จุดสงัเกต/ขอควรระวัง (ยกเวน/ไมคิดคาใชจาย) 

1. ไมคิด สวนเพ่ิม 10% ของคา ทอ-อุปกรณ 

2. ไมคิด คาสำรวจ 2% 

3. ไมคิด คาธรรมเนียมประสานทอ 

3.6) การประมาณราคางานขยายเขตใหกับสวนราชการอื่น (ที่ไมใชทองถิน่/ตามขอ 3.5) 

จุดสังเกต/ขอควรระวัง 

หากเปนการขยายเขตฯ เพ่ือหนวยงาน/สวนราชการนั้นๆ ใชเอง (ไมใชเพ่ือตองการใหประชาชนมี

น้ำประปาเพ่ือการอุปโภค บริโภค ตามขอ 3.5) จะไมไดรับการยกเวนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น (เชน สวนเพิ่ม 10%, 

คาสำรวจ 2% และคาธรรมเนียมประสานทอ)  

3.7) การประมาณราคางานขยายเขต ใหกับเอกชนทั่วไป เชน หมูบานจัดสรร เปนตน (ประมาณการ 

ชนิดเต็มรูปแบบ) เปนการประมาณการตามปกติ ไมมีรายการคาใชจายที่ไดรับการยกเวน 
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ตารางเปรียบเทียบการประมาณงานขยายเขต ท้ัง 3 รูปแบบ 
 

 

ทอ-อุปกรณ คาเผื่อ 10% 

คาแรงงาน 

คาทดสอบทอ 

คาขนสง 

และอื่นๆ 

Factor F คาสำรวจ 2% 
คาธรรมเนยีม

ประสานทอ 
คามัดจำ 

สวนทองถิ่น  ยกเวน   ยกเวน ยกเวน ยกเวน 

สวนราชการ       ยกเวน 

เอกชน        

 

ตารางที่ 2-3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการติดตั้งและวางทอ 

ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. การติดตั้งมาตรวดัน้ำใหมภายในระยะเวลาที่กำหนด 

    2. รอยละการจัดทำประมาณราคาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point 

(CP) 

ผูรับผดิชอบ เอกสารท่ี

เกี่ยวของ 

 ทุกวัน 

เวลา 8:00น. 

1.งานอำนวยการสงแบบคำขอติดตั้งและวาง

ทอ ที่ผานการตรวจสอบเอกสารหลักฐานใน

การขอใชน้ำมาแลวพิจารณา 

CP1 : ตรวจสอบแนวทอประปาตามคำขอวามี

ทอเมนผานหรือไมและแรงดันปลายทอบริเวณ

นั้นเหมาะสมการติดตั้งมาตรขนาดใด 

CP2 : ระบบ CIS กำหนดเลขที่คำรองและบันทึก

ขอมูลการดำเนินการ แตละขั้นตอน แตผูใช

ระบบตองมีการตรวจสอบควบคุมเพื่อคำรองขอ

ผูใชน้ำมิไดถูกดำเนินการ/ลาชา 

งานบริการและ

ควบคุมน้ำสูญเสีย 

- ระเบียบ กปภ.วา

ดวยการติดตัง้วางทอ

ประปาใหแกผูใชน้ำ 

พ.ศ.2556 (ฉ.4) 

-บันทึก กปภ.ที่ 

57000/3983 ลว.11

ธ.ค. 2551เรื่อง

หลักเกณฑการขอ

วางทอขยายเขต

จำหนายน้ำ 

 ตาม SLA  

มาตรฐานการ

บริการประชาชน 

2. พิจารณาการขอติดตั้ง 

กรณีที่ 1 ติดตั้งพรอมมาตรวัดน้ำ 

(กปภ.เปนผูดำเนินการเทานั้น) 

CP3 : หากความยาวทอเกิน 10 ม.แตไมเกิน

100 ม.ขนาดมาตรวดัน้ำไมเกิน 2 นิ้ว 

ระยะเวลาไมเกิน 7 วัน(ตามSLA) 

กรณีที่ 2 ขอขยายเขตจำหนายน้ำ (ไมมีมาตร

วัดน้ำ) 

 2.1. กปภ. ดำเนินการ 

 2.2. ผูขอใชน้ำดำเนินการเอง  

CP4 ระยะเวลาดำเนินการ (ตามSLA) ตองแจง

คาใชจายแกผูขอใชน้ำภายใน 15 วันทำการ 

3. จากขอ 1 และ 2 ชางโยธานำคำขอติดตั้ง

ดำเนินการสำรวจพื้นที่ออกแบบและประมาณ

ราคาตามมาตรฐานและราคากลางที่ กปภ.

กำหนดแลวเสนอ หนง.บริการฯ ตรวจสอบและ 

ผจก.กปภ.สาขาพิจารณาอนุมัติ 

กรณีติดตั้งพรอมมาตรวัดน้ำ พิจารณา 

กรณีที่ 1 ติดตั้งไมได ใหรายงานผูบังคับบัญชา

ตามสายงาน แจงผูใชน้ำทราบถึงสาเหตุ และ

สงเอกสารให งานอำนวยการปดงานติดตั้งแบบ

ติดตั้งไมได 

กรณีที่ 2 ติดตั้งได ประมาณราคาและแบบแลว

เสร็จ หนง.บริการฯ ตรวจสอบ เสนอ ผจก.

กปภ.สาขาเพื่อพิจารณาอนุมัติประมาณ

คาใชจายในการติดตั้ง 

CP5 : ประมาณราคาตามระเบียบและ

มาตรฐานม่ี กปภ. กำหนด 

งานบริการและ

ควบคุมน้ำสูญเสีย 

- มท57003/136  

ลว.3 ส.ค.2541 

- มท55002/315  

ลว.9 มิ.ย.2547 

- มท55032/290  

ลว.9 ก.ย.2554 

- คำสั่ง กปภ.ที่ 

242/2549 

- คำสั่ง กปภ.ที่ 

122/2553 

- คำสั่ง กปภ.ที่ 

195/2553 

- คำสั่ง กปภ.ที่ 

1086/2554 

- คำสั่ง กปภ.ที่ 

218/2560 

-ระเบียบกปภ.วา

ดวยการกำหนด

ขั้นตอนและ

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

เพ่ือประชาชนฉบับที่ 

3 ป2559 

เริ่ม รับแบบคำขอติดต้ัง 

CP1-CP2 

ติดตั้งมาตรวัดน้ำ 

สำรวจพืน้ที่ ตามคำขอเพื่อ

ออกแบบและประมาณราคา 

สำรวจประมาณราคา

คาใชจายติดตั้งเบ้ืองตน 

CP3 

สามารถติดตั้ง 

ไมมีมาตรวดัน้ำ 

ไมได 

ได 

งานอำนวยการ 

มีมาตรวัดน้ำ 

CP4 

CP7-CP8 

หนง.บริการฯและ

ผจก.กปภ.สาขา

ตรวจสอบ อนุมัติ

ประมาณการสง

ใหงานอำนวยการ 

แจงผูขอใชน้ำ/

ผจก.กปภ.

สาขา/งาน

อำนวยการ 

ปดงาน 

CP5–CP6 CP9 

หนง.บริการฯ และ ผจก.กปภ.

สาขา ตรวจสอบนำเสนอ  

กปภ.เขต ขออนมุัติตามอำนาจ 

CP9 

กปภ.เขตตรวจสอบพิจารณาอนุมัต ิ

แบบแปลนและประมาณราคา/อนุมัติ

การขอขยายเขตจำหนายน้ำ 

แจงประมาณการคาใชจาย ผูขอใชนำ้

รับทราบและชำระเงินพรอมจัดทำ

หนังสือโอนสิทธิเรียกรอง/หนังสือมอบ

ทรพัยสินแก กปภ. 



 

คูมือกระบวนการทำงาน : กระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ 
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คูมือกระบวนการจายน้ำประปาและตดิตั้งวางทอ  การประปาสวนภูมิภาค 

 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point 

(CP) 

ผูรับผดิชอบ เอกสารท่ี

เกี่ยวของ 

 

 CP6 : บันทึกราคากลางวัสดุอุปกรณที่ใชในการ

ติดตั้งลงในระบบ CIS และทบทวนตามระเบียบ

ที่ กปภ.กำหนด 

กรณีขยายเขตจำหนายน้ำ (ไมติดตั้งมาตร)  

ชางโยธา นำคำขอขยายเขต ออกสำรวจพื้นที่ 

ออกแบบประมาณราคาในการขยายเขต ตาม

มาตรฐาน กปภ.เบ้ืองตน ผานการตรวจสอบ

จากหนง.บริการฯ และ ผจก.กปภ.สาขา 

CP7 : หนวยงานผูขอขยายเขต คือ อปท. 

กปภ.ไมคิดคาใชจายในการออกแบบและคา

ควบคุมงาน ในประมาณราคา 

CP8 : ตรวจสอบ การจัดทำประมาณราคา เพื่อ

ปองกันมิใหเก็บเงินจาก ผูขอใชน้ำ สูง/ต่ำกวา

อัตราที่ กปภ.กำหนดและการคิดคา Factor F 

(หนง.บริการฯ และ ผจก.กปภ.สาขาตองสอบ

ทาน ประมาณราคาทุกครั้ง) 

3.1 สงประมาณราคาขยายเขต เพื่อให กปภ.

เขตพิจารณาอนุมัติตามอำนาจอนุมัติ 

3.2 เม่ือ กปภ.เขต อนุมัติ สงเอกสารแบบและ

ประมาณราคาและหนังสืออนุญาตใหผูขอใชน้ำ

ดำเนินการเอง สงมายัง กปภ.สาขา เพื่อ

ประสานผูขอใชน้ำวางทอ 

  

 ตาม SLA  

มาตรฐานการ

บริการประชาชน 

4. งานอำนวยการ เมื่อรับประมาณราคาและ

แบบแปลนที่ผานการอนุมัติจะสงแจงคาใชจาย

ใหแกผูขอใชน้ำและวางทอ เพื่อชำระคาใชจาย 

(กรณี อปท.ไมมีคาใชจาย) 

5. ผูขอใชน้ำและวางทอมาชำระคาใชจาย  งาน

อำนวยการจะดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจางเพื่อ

ติดตั้ง/วางทอ ใหผูขอใชน้ำ 

งานบริการและ

ควบคุมน้ำสูญเสีย 

บันทึก กปภ.ที ่

57000/2067 ลว.21 

พ.ค. 40 เรื่อง

แนวทางปฏิบัติการ

ติดตั้งประปา 

 ตาม SLA  

มาตรฐานการ

บริการประชาชน 

5.1 กรณทีี่วางทอขยายเขต ใหพิจารณาวา ผู

ขอขยายเขต ให กปภ. ดำเนินการ หรือ ผูขอ

ขยายเขตดำเนินการเอง  

กรณี ผูขอขยายเขตขอดำเนินการเอง 

งานอำนวยการจะตองแจง ผูขอขยายเขตให 

ดำเนินการวางทอใหแลวเสร็จตามเงื่อนไขแบบ

แปลนที่ กปภ.กำหนด 

CP9 : กรณีขยายเขตผูใชน้ำดำเนินการเอง 

กปภ.เขต แตงตั้งผูควบคุมงานเขารวมควบคุม

งานและการประสานทอ การทดสอบแรงดัน

กอนโอนทรัพยสินให กปภ. ตองดำเนินการโดย 

กปภ.เทานั้น 

CP10 : การออกแบบวางทอและติดตั้งมาตรวัด

น้ำตองเปนไปตามมาตรฐานของ กปภ.และใช

ราคากลาง ตามที่ กปภ.กำหนด 

กรณี กปภ. ดำเนินการ  งานอำนวยการนำ

ประมาณราคาและแบบแปลน เพื่อจัดหาผู

รับจางตาม พรบ.จัดซื้อจัดจาง ป 2560 และ

ระเบียบของ กปภ. 

5.2 กรณขีอติดตั้งมาตรวดัน้ำ งานอำนวยการ

นำแบบและประมาณราคา จัดหาผูรับจางและ

เบิกมาตรวัดน้ำไปตดิตั้ง 

CP11 : กรณีติดตั้งมาตรวัดน้ำใหผูใชน้ำ ตาม 

SLA ตองแลวเสร็จภายใน 3 วัน นับจากวันที่

ผูใชน้ำมาชำระเงิน (มาตรวัดน้ำขนาด  

½” – ¾”) 

  

งาน

อำนวยการ 

งานอำนวยการ สงใบแจงคาใชจาย 

ใหผูขอใชน้ำ 

ผูขอใชน้ำชำระคาใชจายตาม

ประมาณราคา (ภายในกำหนด) 

กปภ.ดำเนินการ 

สงเอกสารใหงานอำนวยการ 

จัดจาง/ดำเนินการ พรอมเบิก 

มาตรวัดน้ำไปติดตั้ง(ตามกรณี) ให 

ผูขอใชน้ำตามระเบียบ กปภ. 

แจงผูขอใชน้ำขยายเขต 

ดำเนินการกอสรางตามเงื่อนไข 

ใช ไมใช CP8 

CP9-10 

ผูควบคุมงาน ควบคมุการติดตั้งวางทอให

เปนไปตามแบบแปลนและมาตรฐานของ 

กปภ. รายงานตอกรรมการตรวจการจาง

ตามระเบียบ กปภ. 

งานติดตั้งวางทอ 

ตามมาตรฐาน กปภ 

งานบริการฯ 

เมื่อผูขอใชน้ำขยายเขตดำเนินการ 

แลวเสรจ็ แจง กปภ.สาขาเพื่อ

ตรวจสอบการกอสราง 



 

คูมือกระบวนการทำงาน : กระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ 
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คูมือกระบวนการจายน้ำประปาและตดิตั้งวางทอ  การประปาสวนภูมิภาค 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point 

(CP) 

ผูรับผดิชอบ เอกสารท่ี

เกี่ยวของ 

 ตามสัญญาการ

จางติดตั้งวางทอ 

6. ผูควบคุมงานที่ไดรับการแตงตั้งตอง

ดำเนินการควบคุมงานติดตั้งและ 

วางทอใหเปนไปตามแบบและมาตรฐาน กปภ.

รายงาน คณะกรรมการตรวจรับงาน ทุก

สัปดาห หากงานไมไดมาตรฐานตองแจงผูรับ

จางใหแกไขจนไดมาตรฐาน 

7. เมื่อติดตั้งวางทอแลวเสร็จ ผูควบคุมงาน

ตรวจสอบและเสนอกรรมการตรวจการจาง

ตรวจรับงาน /คณะกรรมการตรวจรับสินทรพัย

(ดำเนินการเอง)  

CP12 : ผูควบคุมงานตอง ตรวจสอบการติดตั้ง

วางทอใหเปนไปตามมาตรฐาน ที่ กปภ.กำหนด

อยางเครงครัด 

CP13 : ผูควบคุมงาน/กรรมการตรวจงานตอง

มีความรูความชำนาญ ในหนาที่ที่ปฏิบัติและ

ดำเนินการอยางเครงครัด 

8. กรรมการตรวจการตรวจรับงาน/

คณะกรรมการตรวจรับสินทรพัย (กปภ.

ดำเนินการเอง) จะตรวจรับงานตามมาตรฐาน 

กปภ. หากไมไดมาตรฐานแจงผูควบคุมงาน ให

แจงผูรับจางแกไข แตเมื่อคณะกรรมการเห็นวา 

ไดมาตรฐาน จะดำเนินการตรวจรับงานพรอม

จัดหลักฐานสงใหงานอำนวยการเพื่อ เบิกจาย/

บันทึกสินทรัพย สงใบตรวจรับงานใหงาน

อำนวยการ 

งานบริการและ

ควบคุมน้ำสูญเสีย 

 

 ภายในเดือน 9. งานอำนวยการรับรายงานแลวเสร็จจาก 

งานบริการ ดำเนินเบิกจายคาจางใหแกผูรับ

จางและดำเนินการปดงานในระบบ ติดตั้งโอน 

ผูใชน้ำในระบบใหงานจัดเก็บรายไดดูแลตอไป 

หากเปนกรณีขยายเขต งานอำนวยการจะ

จัดทำบันทึกรับโอนสินทรัพยจากงานโครงการ 

CP14 :  งานอำนวยการ ตองปดงานเพ่ือขึ้น

ทะเบียนผูใชน้ำรายใหม ตรวจสอบใหตรงกับ

งานจัดเก็บรายไดและงานบริการ 

10. เม่ืองานอำนวยการปดงาน เอกสารชุด

ประมาณราคาและแผนผังตางๆ จะถูกจัดสงให

งานบริการอีกครั้ง เพื่อปดคำสั่งงานติดตั้ง  ลง

บันทึกขอมูลในระบบ GIS  (แผนผังแนวทอทัง้

ขยายเขตและจุดตดิตั้งมาตรวดัน้ำ)ถาวร 

CP15 :  งานบริการ ตองบันทึกเปด-ปดคำสั่ง

งานใหเปนปจจุบัน หลังดำเนินการติดตั้งแลว

เสร็จ ขอมูลตองตรงกับ งานจัดเก็บรายไดและ

งานอำนวยการ  

CP16 : ตรวจสอบการ บันทึกใน GIS.ให

ครบถวน ถูกตอง เปนขอมูลปจจุบัน  

CP17: กระทบยอดจำนวนคำขอติดตัง้ในแตละ

เดือน จำนวนประมาณราคาที่แลวเสร็จและ

จำนวนผูใชน้ำเพ่ิมใหตรงกับระบบรับจาย 

งานอำนวยการ 

 

CP12- 13 

งานบริการฯ 

งานติดตั้งวางทอ 

ตามมาตรฐาน กปภ 
ไดมาตรฐาน ไมไดมาตรฐาน 

ไดมาตรฐาน 

ไมไดมาตรฐาน 
คณะกรรมการตรวจรับงาน 

(จาง/ดำเนินการ) ตรวจสอบการติดตั้ง

วางทอใหเปนไปตามมาตรฐาน กปภ. 

กปภ.ดำเนินการ ผูขอใชน้ำ

ดำเนินการ 

คณะกรรมการตรวจรับงาน รายงาน

การตรวจรับงานตอ ผจก.กปภ.สาขา 

(ตามสัญญา) เพื่อเบิกจายเงิน 

คณะกรรมการฯตรวจรับทรพัยสิน 

(ทอและอุปกรณ) พรอมทำหนังสือ

เปนหลักฐานและบันทึกบัญช ี

ผูควบคุมงานรายงานตอกรรมการ

ตรวจรับงาน (งาน/ดำเนินการ) 

เพื่อรับมอบงาน 

งานอำนวยการ รับเอกสารเพื่อเบิก

จายเงนิและปดงานติดตั้งฯ ในระบบ 

รับ-จาย โอนขอมูลติดตั้งใหงานจัดเก็บ

รายไดเปนผูใชน้ำรายใหม/รบัโอน

สินทรัพยจากงานติดตั้งหรือโครงการ

ขยายเขต สงเอกสารใหงานบริการฯ 

ผูควบคุมงานแจงผูรับจาง/ผูขอใชน้ำ

ปรับปรุงแกไขการติดตั้งตาม

มาตรฐาน กปภ. 

งานบริการฯ รับเอกสารจากงานอำนวยการ 

ปดคำสั่งงานติดตั้งวางทอ บันทึกขอมูลใน

ระบบ GIS (ประวัติทอ/แผนผังแนวทอ) 

เอกสารประมาณราคา สัญญา เอกสารแนบ

หลักฐาน ผูใชน้ำเก็บไวเปนเอกสาร 

CP15-CP16 

จบ 

CP14 

งานบริการฯ จัดทำรายงานจำนวนผูใชน้ำ 

เพิ่ม ปกติและจากโครงการขยายเขตฯ  

(รายงานการตดิตั้งตาม SLA) รายงานการลง

บันทึกขอมูล GIS 

CP17-CP18 



 

คูมือกระบวนการทำงาน : กระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ 
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คูมือกระบวนการจายน้ำประปาและตดิตั้งวางทอ  การประปาสวนภูมิภาค 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point 

(CP) 

ผูรับผดิชอบ เอกสารท่ี

เกี่ยวของ 

  11. งานบริการจัดทำรายงาน จำนวนผูใชน้ำ

เพ่ิม ปกติและจากโครงการขยายเขต (รายงาน

การติดตั้งตาม SLA) รายงานการลงบันทึก

ขอมูล GIS 

12. เอกสารชุดปดงานจะตองเก็บเขาแฟมเปน

หลักฐานสำคัญของ กปภ. ไมมีการทำลายชุด

เอกสารเวนแต ผูใชน้ำยกเลิกสัญญากับ กปภ.

และไมมีภาระผกูพันระหวางกัน  

CP18 : จัดเก็บเอกสาร สัญญาการใชนำ้และ

เอกสารที่เก่ียวของ ใหเปนระเบียบ เพ่ือเปน

ประวัติของผูใชน้ำตอไป 

งานบริการและ

ควบคุมน้ำสูญเสีย 

 

 

2.2.3 จุดออน / ความเสี่ยง / ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการติดต้ังและวางทอ 
 

ตารางที่ 2-4  จุดออน/ความเสีย่ง/ปญหาอุปสรรค แนวทางการปรบัปรุงกระบวนการติดตั้งและวางทอ 
 

จุดออน / ความเสีย่ง / 

ปญหาอุปสรรค 
การควบคุมที่มีอยู แนวทางการปรบัปรุง 

หมายเหต/ุ

ขอเสนอแนะ 

กิจกรรม ประมาณราคาคาติดตั้งวางทอ 

ผูปฏิบัติงานไมเพียงพอ/ขาดทกัษะ ความรู 

ความเขาใจเกีย่วกับการประมาณราคาคา

ติดตั้งวางทอที่ถกูตองตามที ่กปภ. กำหนด 

หัวหนางานกำกับ ดแูล ตดิตาม และตรวจสอบการ

ออกสำรวจประมาณราคาใหเปนไปตามหลกัเกณฑที ่

กปภ.กำหนด 

หัวหนางานสอนงาน ใหความรู และซักซอม

ผูปฏิบัติงาน พนกังานที่เก่ียวของเกี่ยวกับ

ระเบยีบ คำสั่งของ กปภ.วาดวยเรื่องการ

ประมาณราคาและเรือ่งอืน่ๆที่เกีย่วของ 

 

แผนที่แนวทอ GIS ที่ใชเปนขอมูลในการ

ประมาณราคาคาติดตั้งวางทอ ไมครบถวน 

ไมเปนปจจุบัน 

กำกับ ดแูลใหผูปฏิบัติงานนำเขาขอมลูในระบบ GIS 

ใหครบถวนตามกำหนด พรอมทั้งสอบทานการ

นำเขาขอมูลอกีครั้ง 

จัดทำระบบหรือแบบฟอรมในการแจงแกไข 

เมื่อขอมลู GIS ไมถูกตอง เพือ่ใหผูรับผิดชอบ

ดำเนนิการแกไขและทำการรวบรวมขอมูล 

 

กิจกรรม วางทอและติดตั้งอุปกรณตามมาตรฐาน กปภ. 

ผูปฏิบัติงานไมเพียงพอ/ขาดทกัษะ ความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับการติดตัง้วางทอที่

ถูกตองตามที่ กปภ. กำหนด 

หัวหนางานบรกิารฯควบคุม ดแูล และกำชบัให

พนักงานปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่

เกีย่วของอยางเครงครดั 

อบรมใหความรูพนกังานทีเ่ก่ียวของใหมีความ

ชำนาญงานในเรื่องการติดตั้งมาตรตาม

มาตรฐาน กปภ. 

 

สนับสนุนใหม ีOn the job Training และ

ระบบพี่เลี้ยงมากขึ้น 

ผูปฏิบัติงาน/ผูรับจางดำเนนิการลาชากวา

กำหนดหลังจากผูขอใชน้ำดำเนินการชำระ

เงิน 

กำหนดแนวทางการตรวจสอบ ควบคุมงานการ

ติดตั้งวางทอประปาอยางรัดกุม 

กำกับ ควบคมุ ตรวจสอบและตดิตามการ

ปฏิบัติงานของผูรับจางอยางใกลชิด ใหผูรับจาง

ดำเนนิการตามแบบมาตรฐานการตดิตั้งที่ 

กปภ. กำหนด โดยใชทอและอุปกรณเฉพาะ

ยี่หอที่ไดขึ้นทะเบียนเปนผูผลติทอและอุปกรณ

ประปาเทานั้น 

 

 

2.3 กระบวนการทำงานยอยที่ 3 การบริหารจัดการมาตรวัดน้ำ 

2.3.1 ขอบเขตกระบวนการทำงานยอยที่ 3 

ปจจุบันผูใชน้ำของ กปภ. มีจำนวนมากกวา 4 ลานราย และมาตรวัดน้ำถือเปนสื่อกลางระหวาง กปภ. และผูใช

น้ำในการช้ีวัดการจัดเก็บรายได ผลกำไร ขาดทุน ที่เกิดขึ้นของ กปภ. มาตรวัดน้ำเปนอุปกรณท่ีใชในการวัดปริมาณน้ำประปา 

(สินคาของ กปภ.) ที่ไหลผานตัวมาตรวัดน้ำของผูใชน้ำที่ใชบริการจาก กปภ. คุณสมบัติที่สำคัญของมาตรวัดน้ำ คือ ตองมีความ

เท่ียงตรงในการวัดปริมาตรน้ำที่ไหลผานไดอยางถูกตองซึ่งถือเปนหัวใจหลักของมาตรวัดน้ำ มาตรวัดน้ำท่ีดีควรมีความเท่ียงตรง 



 

คูมือกระบวนการทำงาน : กระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ 

สำนัก/หนวยงาน การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 33 จาก 67 
 

คูมือกระบวนการจายน้ำประปาและตดิตั้งวางทอ  การประปาสวนภูมิภาค 

นาเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ ความถูกตองตลอดตามชวงอายุการติดตั้งใชงาน ที่อัตราการไหลต่ำและอัตราการไหลสูง เพ่ือใหผูใชน้ำ

เกิดความเช่ือมั่นในคุณภาพและบริการจาก กปภ. การบริหารจัดการมาตรวดัน้ำจึงมีความจำเปน 

การบริหารจัดการมาตรวัดน้ำของ กปภ. ดำเนินการโดย กปภ.สาขา, กปภ.เขต และกองมาตรวัดน้ำ (กมน.) โดยนำ

เทคโนโลยี/อุปกรณหรือนวัตกรรมที่คิดคนโดย กปภ. มาใชอำนวยความสะดวก “ระบบติดตามมาตรวัดน้ำ กปภ. (Meter 

Monitoring System)” การดำเนินการติดตามมาตรวัดน้ำ คนหามาตรวัดน้ำที่ชำรุด/มีแนวโนมจะชำรุด เพ่ือสงกลับมาซอมบำรุงท่ี

กองมาตรวัดน้ำ และสามารถติดตามมาตรวัดน้ำที่ผานการซอมจากกองมาตรวัดน้ำแลวนำไปเปลี่ยนทดแทนมาตรวดัน้ำชำรุดในแตละ 

กปภ.สาขา  โดยระบบติดตามมาตรวัดน้ำจะระบุพิกัดของผูใชน้ำ แสดงประวัติผูใชน้ำ และสามารถนำทางไปยังบานผูใชน้ำไดเปน

อยางด ี

 

2.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.3.2.1 มาตรวัดน้ำหลัก 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน ใหดำเนินการดังนี ้

1) งานมาตรวัดนำ้ กปภ.เขต กำหนดแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษามาตรวดัน้ำหลักใหกับ กปภ.สาขา ใน

สังกัด (ดำเนินการตรวจสอบทุก 6 เดือน หรือนอยกวาตามความเหมาะสมในแต กปภ.เขต) 

2) งานมาตรวัดนำ้ กปภ.เขต ทำการตรวจสอบความเท่ียงมาตรวดัน้ำหลักโดยใชเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ 

แบบ Ultrasonic Flow Meter เทียบกับมาตรวดันำ้หลัก เพ่ือดูปรมิาณน้ำผานมาตรวัดนำ้ตามระยะเวลาที่จะ

ทำการบันทึกขอมูล ซึ่งจะดำเนินการรวมกับงานผลติและ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ซึ่งจะดำเนินการ

ทุก 6 เดือน หรือนอยกวาตามความเหมาะสม 

3) เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ แบบ Ultrasonic Flow Meter ที่นำมาดำเนินการตรวจสอบความเที่ยงตอง

ไดรับการสอบเทียบจากหองปฏิบัติการท่ีไดใบรับรองหองปฏิบติัการตาม มอก. 17025-2548 

(ISO/IEC17025:2005) และใบรับรองยังไมสิ้นอาย ุ

4) บันทึกผลการทดสอบความเที่ยงและรายงานผล /ปญหาอุปสรรคใหกับ กปภ.สาขา และ กองระบบจำหนาย 

(กรจ.) เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งตอไป 

5) หากมาตรวัดน้ำหลักมีปญหาไมอยูในเกณฑ ให งานมาตรวัดน้ำ Factor หรือกำหนดตัวคูณ เปนการช่ัวคราว 

แลวดำเนินการแจงบริษัทมาดำเนนิการแกไขใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 

 

2.3.2.2 มาตรวัดน้ำผูใชน้ำ 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน ใหดำเนินการดังนี ้

1) งานบริการฯ กปภ.สาขาดำเนินการคนหามาตรวัดนำ้ชำรุด หรือมาตรวัดน้ำที่มคีวามผิดปกติ  โดยสามารถ

ใหคำนิยามความ “มาตรวดัน้ำชำรุด/ผิดปกติ”ของมาตรวัดนำ้ท่ีตองดำเนินการตรวจสอบไดดังตอไปนี ้

ก) มาตรวดัน้ำตาย หรือมาตรวัดน้ำไมทำงาน 

ข) มาตรวดัน้ำที่เลขหนวยน้ำ 0 ลบ.ม. /เดือนหรือเลขผิดปกต ิ

ค) ผูใชน้ำรองขอใหตรวจสอบมาตรวดัน้ำ 

ง) มาตรวดัน้ำครบวาระ 

จ) มาตรวดัน้ำชำรุดหรือผดิปกติจากสาเหตุอ่ืนๆ 



 

คูมือกระบวนการทำงาน : กระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ 

สำนัก/หนวยงาน การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 34 จาก 67 
 

คูมือกระบวนการจายน้ำประปาและตดิตั้งวางทอ  การประปาสวนภูมิภาค 

2) งานบริการฯ กปภ.สาขาดำเนินการคนหามาตรวัดนำ้ท่ีมีความผิดปกติ โดยการบริหารจัดการมาตรวดัน้ำ

ดวยการนำเทคโนโลยี มาใชอำนวยความสะดวกโดยใช “ระบบติดตามมาตรวัดน้ำ กปภ. (Meter Monitoring 

System)” มาใชเพ่ือคนหาและประมวลผลขอมูลมาตรวดันำ้ใน กปภ.สาขา ที่รับผิดชอบ 

3) นำขอมูลมาตรวัดน้ำเปาหมายที่ไดจากการคนหาและประมวลผลขอมูลโดยใชระบบติดตามมาตรวัดน้ำของ 

กปภ. มากำหนดแผนการเดินทางออกไปตรวจสอบ ณ จุดติดตัง้มาตรวัดน้ำ 

4) เดินทางออกไปตรวจสอบมาตรวดัน้ำเปาหมาย 

4.1) ผูปฏิบัติงานติดตอผูใชน้ำตามแผนออกตรวจสอบมาตรวัดนำ้ที่จุดติดตั้ง ในระบบจายน้ำ  

4.2) ผูปฏิบัติงานเดินทางออกไปตรวจสอบมาตรวัดน้ำชำรุดหรือมาตรวัดน้ำท่ีมีความผิดปกติตามแผนที่

วางไว 
5) ตรวจสอบมาตรวัดน้ำ ณ จุดตดิตั้งมาตรวดัน้ำ 

5.1) บานวาง/ไมมีคนอยูอาศัย แจงงานอำนวยการและงานจัดเก็บรายไดบันทึกขอมูล ทำหนังสือแจงผูอยู

อาศัยเพื่อนัดวนัเวลาตรวจสอบอีกครั้ง 

5.2) บานไมวาง/มีคนอยูอาศัยตามปกต ิทำหนังสือแจงหรือแจงดวยวาจาตอผูเกี่ยวของเพ่ือขอตรวจสอบ

ความเที่ยงของการวัดปรมิาตรน้ำของมาตรวัดน้ำเครื่องนั้น 

  5.2.1) ตรวจสอบความเที่ยงแลวผลการทดสอบ “ปกติ” ใหนำมาตรวัดน้ำเครื่องน้ันไปติดตั้งใหผูใช

น้ำตามเดิมและแจงผลใหผูใชน้ำรบัทราบ 

  5.2.2) ตรวจสอบความเที่ยงแลวผลการทดสอบ “ผิดปกติ” ใหพิจารณานำมาตรวัดนำ้ซอมบำรุงของ 

กมน. เปลี่ยนทดแทนมาตรวัดน้ำชำรุดเพ่ือประหยดัคาใชจายในการซื้อมาตรวดัน้ำเครื่องใหม และนำมาตรวดัน้ำ

ชำรุดเก็บเขาคลังพัสดเุพื่อคัดแยกสงให กมน. ตอไป 

6) คัดแยกมาตรวัดน้ำชำรุดในคลังพัสดุ กปภ.สาขา โดยการคดัแยกใหปฏิบัติตามคูมือแนวทาง/วิธีปฏบิัตงิาน 

(Work Instruction; WI) เรื่องการคัดแยกมาตรวดัน้ำ กปภ.เขต 1-10 (WI-RW-SR-01) 

7) สงมาตรวัดน้ำชำรดุของ กปภ.สาขา ที่คัดแยกตาม WI-RW-SR-01 โดยรวบรวมสงให กปภ.เขต ที่สังกัด 

หรือ สงให กมน. จังหวัดนครนายก โดยตรง 

8) กปภ.เขต หรือ กปภ.สาขา เสนอหนังสือเบิกมาตรวัดน้ำซอมบำรุง จาก กมน. 

9) กปภ.เขต หรือ กปภ.สาขา เบิกมาตรวัดน้ำซอมบำรุง จาก กมน. เพือ่นำไปเปลีย่นทดแทนมาตรวัดน้ำชำรุด

หรือมาตรวัดน้ำทีผ่ิดปกติของ กปภ.สาขา 



 

คูมือกระบวนการทำงาน : กระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ 

สำนัก/หนวยงาน การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 35 จาก 67 
 

คูมือกระบวนการจายน้ำประปาและตดิตั้งวางทอ  การประปาสวนภูมิภาค 

ตารางที่ 2-5 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการบริหารจัดการมาตรวัดน้ำ 

ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. ไมมีมาตรชำรดุ เกิน 3 เดือน 

    2. จำนวนมาตรวดันำ้ซอมบำรุงท่ีนำไปติดตั้งใชงาน 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point 

(CP) 

ผูรับผดิชอบ เอกสารท่ี

เกี่ยวของ 

 ทุกสัปดาห 1.ดำเนินการคนหามาตรวัดน้ำชำรุดหรือมาตร

วัดน้ำที่มีความผิดปกติ  โดยสามารถใหคำ

นิยามความ “มาตรวัดน้ำชำรดุ/ผิดปกติ”ของ

มาตรวัดน้ำที่ตองดำเนินการตรวจสอบได

ดังตอไปนี ้

ก) มาตรวัดน้ำตาย หรือมาตรวัดน้ำไมทำงาน 

ข) มาตรวัดน้ำที่เลขหนวยน้ำ 0 ลบ.ม. /เดือนหรือ

เลขผิดปกติ 

ค) ผูใชน้ำรองขอใหตรวจสอบมาตรวัดน้ำ 

ง) มาตรวัดน้ำครบวาระ 

จ) มาตรวัดน้ำชำรุดหรือผิดปกติจากสาเหตอ่ืุนๆ 

งานบริการและ

ควบคุมน้ำสูญเสีย 

- มท57116-03/25  

ลว.19 มี.ค.2541 

เรื่องการเปลี่ยน

มาตรวัดน้ำใหผูใชน้ำ 

 ทุกสัปดาห 2. งานบริการฯ กปภ.สาขาดำเนินการคนหา

มาตรวัดน้ำที่มีความผิดปกติ โดยการบริหาร

จัดการมาตรวัดน้ำดวยการนำเทคโนโลยี มาใช

อำนวยความสะดวกโดยใช “ระบบติดตาม

มาตรวัดน้ำ กปภ. (Meter Monitoring 

System)” มาใชเพื่อคนหาและประมวลผล

ขอมูลมาตรวัดน้ำใน กปภ.สาขา ที่รับผิดชอบ 

งานบริการและ

ควบคุมน้ำสูญเสีย 

-คูมือการใชงาน

ระบบติดตามมาตร

วัดน้ำ 

 ทุกวัน หรือตาม

ความเหมาะสม 

3.นำขอมูลมาตรวัดน้ำเปาหมายที่ไดจากการ

คนหาและประมวลผลขอมูลโดยใชระบบ

ติดตามมาตรวัดน้ำของ กปภ. มากำหนด

แผนการเดินทางออกไปตรวจสอบ ณ จุดติดตั้ง

มาตรวัดน้ำ 

CP1: ตองมีการแจงผูใชน้ำที่จะทำการเขาไป

ตรวจสอบมาตรวัดน้ำดวยวาจาหรือการทำ

หนังสือแจงอยางเปนทางการ 

งานบริการและ

ควบคุมน้ำสูญเสีย 

 

 ทุกวัน หรือตาม

ความเหมาะสม 

4.เดินทางออกไปตรวจสอบมาตรวัดน้ำ

เปาหมาย 

4.1 ผูปฏิบัติงานตดิตอผูใชน้ำตามแผนออก

ตรวจสอบมาตรวัดน้ำที่จดุตดิตัง้ ในระบบจายน้ำ  

4.2 ผูปฏิบัติงานเดินทางออกไปตรวจสอบ

มาตรวัดน้ำชำรุดหรือมาตรวัดน้ำที่มีความ

ผิดปกติตามแผนงานที่วางไว 

งานบริการและ

ควบคุมน้ำสูญเสีย 

 

 ทุกวัน หรือตาม

ความเหมาะสม 

5.ตรวจสอบมาตรวัดน้ำ ณ จุดติดตั้งมาตรวัดน้ำ 

5.1 บานวาง/ไมมีคนอยูอาศัย แจงงาน

อำนวยการบันทึกขอมูล ทำหนังสือแจงผูอยู

อาศัยเพื่อนัดวันเวลาตรวจสอบอีกครั้ง 

5.2 บานไมวาง/มีคนอยูอาศัยตามปกติ ทำ

หนังสือแจงหรือแจงดวยวาจาตอผูเก่ียวของ

เพ่ือขอตรวจสอบความเที่ยงของการวัด

ปริมาตรน้ำของมาตรวัดน้ำเครื่องนั้น 

5.2.1 ตรวจสอบความเที่ยงแลวผลการทดสอบ 

“ปกติ”  ใหนำมาตรวัดน้ำเครื่องนั้นไปติดตั้งให

ผูใชน้ำตามเดิมและแจงผลใหผูใชน้ำรับทราบ 

5.2.2 ตรวจสอบความเที่ยงแลวผลการทดสอบ 

“ผิดปกติ” ใหพิจารณานำมาตรวัดน้ำซอม

บำรงุของ กมน. เปลี่ยนทดแทนมาตรวัดน้ำ

ชำรุดเพื่อประหยัดคาใชจายในการซื้อมาตรวัด

น้ำเครื่องใหม และนำมาตรวัดน้ำชำรุดเก็บเขา

คลังพัสดุเพื่อคัดแยกสงให กมน.ตอไป 

CP2: ตรวจสอบตามคูมือทดสอบความเที่ยง

มาตรวัดน้ำขนาด 15 มม.ถึง25 มม. ที่ติดตัง้ใช

งานแลว (WI-RW-MT-03-02) 

งานบริการและ

ควบคุมน้ำสูญเสีย 

-คูมือทดสอบความ

เที่ยงมาตรวัดน้ำ

ขนาด 15มม.ถึง25

มม. ที่ติดตั้งใชงาน

แลว (WI-RW-MT-

03-02) 

เริ่ม 

ใชระบบติดตามมาตรวดัน้ำเพื่อคนหาและ

ประมวลผลขอมูลมาตรวดัน้ำชำรุด/ผิดปกต ิ

สามารถนำทางโดยแผนที่แสดง

จุดติดต้ังมาตรวัดน้ำใน 

ระบบติดตามมาตรวัดน้ำ 

เดินทางตรวจสอบมาตรวัดนำ้ชำรุดหรือผิดปกติ ณ จุดติดต้ังมาตรวัดน้ำ 

CP2 

บานวาง/ไมมีผูอยูอาศัย บานไมวาง/มีผูอยูอาศัย 

บนัทึกขอมูล/ทำหนังสือแจง 

CP1 

ตรวจสอบ

ความเที่ยงฯ

คนหามาตรวัดน้ำชำรุด/ผิดปกต ิ

สามารถวางแผนจากแผนที่

แสดงจุดติดตั้งมาตรวัดน้ำใน

ระบบติดตามมาตรวัดน้ำ 

งานบริการและ

ควบคมุน้ำสูญเสีย 

วางแผนการเดินทางออกไปตรวจสอบ 



 

คูมือกระบวนการทำงาน : กระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ 

สำนัก/หนวยงาน การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 36 จาก 67 
 

คูมือกระบวนการจายน้ำประปาและตดิตั้งวางทอ  การประปาสวนภูมิภาค 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point 

(CP) 

ผูรับผดิชอบ เอกสารที่

เกีย่วของ 

 ทุกวัน หรือ ตาม

ความเหมาะสม 

6)  คัดแยกมาตรวัดน้ำชำรุดในคลังพัสดุ กปภ.

สาขา โดยการคัดแยกใหปฏิบัติตามคูมือ

แนวทาง/วธิปีฏิบัติงาน (Work  Instruction ; 

WI) เรื่องการคัดแยกมาตรวัดน้ำ กปภ.เขต 1-

10 (WI-RW-SR-01) 

CP3: ดำเนินการตรวจสอบ แกไขมาตรวัดน้ำ

ชำรุด/มาตรตายใหแลวเสร็จตามกำหนด SLA 

CP4: คดัแยกมาตรวัดน้ำตามคูมือแนวทาง/วธิี

ปฏิบัติงาน (Work  Instruction ; WI) เรื่อง

การคัดแยกมาตรวัดน้ำ กปภ.เขต 1-10 (WI-

RW-SR-01) 

CP5: ตองนำมาตรวัดน้ำซอมบำรงุของ กมน.

เปลี่ยนทดแทนมาตรวัดน้ำชำรุดหรือมาตรวัด

น้ำที่ผิดปกต ิ

งานบริการและ

ควบคุมน้ำสูญเสีย

, งานอำนวยการ, 

กปภ.สาขา 

- คูมือแนวทาง/วิธี

ปฏิบัติงาน(Work  

Instruction ; WI) 

เรื่องการคัดแยก

มาตรวดัน้ำ กปภ.

เขต 1-10 (WI-RW-

SR-01 

- มท57116-03/25  

ลว.19 มี.ค.2541 

เรือ่งการเปลี่ยน

มาตรวัดน้ำใหผูใชน้ำ 

 ทุกเดือน หรือ

ตามความ

เหมาะสม 

7)  สงมาตรวัดน้ำชำรุดของ กปภ.สาขา ที่คัด

แยกตาม WI-RW-SR-01 โดยรวบรวมสงให 

กปภ.เขต ที่สังกัด หรือ สงให กมน. จังหวัด

นครนายก โดยตรง 

8)  กปภ.เขต หรือ กปภ.สาขา เสนอหนังสือ

เบิกมาตรวัดน้ำซอมบำรุง จาก กมน. 

CP6: ตองสงมาตรวดัน้ำชำรุดเพื่อการซอม

บำรุงที่ กมน. โดยคำนึงถึงความคุมคาและ

เปนไปโดยความประหยัด 

CP7: ตองเสนอหนังสือขอเบิกมาตรวัดน้ำซอม

บำรุงลวงหนาโดยผานตามสายงาน 

กปภ.สาขา, 

กปภ.เขต 

- คูมือแนวทาง/วิธี

ปฏิบัติงาน(Work  

Instruction ; WI) 

เรื่องการคัดแยก

มาตรวัดน้ำ กปภ.

เขต 1-10 (WI-RW-

SR-01 

 ตามความ

เหมาะสม 

9)  กปภ.เขต หรือ กปภ.สาขา เบิกมาตรวัดน้ำ

ซอมบำรุง จาก กมน. เพื่อนำไปเปลีย่นทดแทน

มาตรวัดน้ำชำรุดหรือมาตรวัดน้ำที่ผิดปกติของ 

กปภ.สาขา  

CP8: กปภ.สาขา ตองเบิกมาตรวัดน้ำผาน 

กปภ.เขต และถูกตองตามกระบวนการทาง

พัสด ุ

กปภ.เขต, กปภ.

สาขา , กมน. 

 

 

2.3.3 จุดออน / ความเสี่ยง / ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการมาตรวัดน้ำ 
 

ตารางที่ 2-6  จุดออน/ความเสีย่ง/ปญหาอุปสรรค แนวทางการปรบัปรุงกระบวนการบริหารจัดการมาตรวัดน้ำ 
 

จุดออน / ความเสีย่ง / 

ปญหาอุปสรรค 
การควบคุมที่มีอยู แนวทางการปรบัปรุง หมายเหต/ุขอเสนอแนะ 

กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการมาตรวดัน้ำ 

มาตรวัดน้ำผูใชน้ำชำรุด เสือ่มสภาพ ไม

เทีย่งตรง สงผลใหไมสามารถวัดปรมิาณ

น้ำจำหนายไดตรงกับทีจ่ำหนายจริง 

ออกตรวจสอบพรอมแกไขเปลีย่นมาตรวดันำ้ที่

ชำรุด ตามรายงานจากบริษัทอานมาตร 

ประสานงานกับตวัแทนอานมาตรให

รายงานมาตรวัดน้ำทีม่ปีญหาเพือ่

ดำเนนิการตรวจสอบ 

 

เรงตรวจสอบมาตรวัดนำ้ชำรุด มาตรวัดน้ำ 0 

หนวย และมาตรวัดน้ำรายใหญ 

ผูบังคับบัญชา / หัวหนางานกำชับ

พนักงานเรงตรวจสอบมาตรวัดน้ำที่ชำรุด 

หากไมสามารถซอมไดใหดำเนินการ

เปลี่ยนใหมทันท ี

มอบหมายใหเจาหนาที่งานบริการฯ

ตรวจสอบมาตรวัดน้ำของผูใชน้ำโดยคัด

แยกจากโปรแกรมคนหาและตดิตามมาตร

วัดน้ำของผูใชน้ำ ทีม่ีอัตราการใชน้ำนอย

ผิดปกติ หรอืมาตรตาย 

CP3-CP4 งานบริการและ

ควบคมุน้ำสูญเสีย 

นำมาตรวัดน้ำเคร่ืองนั้นไป

ติดตั้งใหผูใชน้ำตามเดิม 

นำมาตรวัดน้ำที่ทดสอบไมผานเก็บ

เขาคลังมาตรวดัน้ำชำรุดและคัด

แยกตาม WI-RW-SR-01 

นำมาตรวัดน้ำซอมบำรุงจาก กมน.

เปลี่ยนทดแทนมาตรชำรุดทุกกรณ ี

กปภ.สาขา สงมาตรวดัน้ำชำรุดที่คดั

แยกแลวให กปภ. เขต. รวบรวม 

หรือสงให กมน. โดยตรง 

กปภ.เขต หรือ กปภ.สาขา เสนอ

หนังสือเบิกมาตรวัดน้ำซอมบำรุง 

จาก กมน. 

กปภ.เขต หรือ กปภ.สาขา เบิก

มาตรวัดน้ำซอมบำรุง จาก กมน. 

เพื่อนำไปเปลี่ยนทดแทนมาตรวัดน้ำ

ชำรุดหรือมาตรวดันำ้ที่ผิดปกติของ 

กปภ.สาขา 

CP5 

CP6 CP7 

CP8 

ตรวจสอบ

ความเที่ยงฯ
ผาน 

ไมผาน 



 

คูมือกระบวนการทำงาน : กระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ 

สำนัก/หนวยงาน การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 37 จาก 67 
 

คูมือกระบวนการจายน้ำประปาและตดิตั้งวางทอ  การประปาสวนภูมิภาค 

 

2.4 กระบวนการทำงานยอยที่ 4 การบำรุงรักษาระบบจายน้ำประปา 

2.4.1 ขอบเขตกระบวนการทำงานยอยที่ 4 

กระบวนการบำรุงรักษาระบบจายน้ำประปา ตองเริ่มจากการวางรากฐานกระบวนการบำรุงรักษาอยางเปนระบบ

โดย ผจก.กปภ., หนง. และตองดำเนินการอยางตอเนื่องโดยพนักงานที่ไดรับมอบหมายและไดรับการสนับสนุนทรัพยากรอยาง

เหมาะสมจาก กปภ. จะชวยใหระบบจายน้ำประปาไดรับการดูแลอยางทั่วถึง โดยวิธีท่ีดีท่ีสุด คือ การแบงพ้ืนท่ีจายน้ำประปาใน

ลักษณะที่สะดวกในการดูแล และปฏิบัติใหเปนประจำตามตารางการทำงานที่วางไว 

 

2.4.2 ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 

1.) การบันทึกขอมูลในระบบจายน้ำ 

1.1.) แผนที่แบงโซนจายนำ้ประปา (สอดคลองกับการแบงพ้ืนที ่DMA) 

1.2.) การกำหนดหมายเลขใหกับประตูน้ำและหัวดบัเพลิง (ตามขอมูล GIS) 

1.3.) บันทึกขอมูลลงในบัตรบันทึกขอมูล (ตามภาคผนวก 3) 

1.4.) บันทึกขอมูลตามแบบฟอรมรายงานการรั่วของทอจายน้ำ 

2.) การสำรวจแรงดนั 

ผูปฏิบัติงานออกไปวัดความดันที่จุดตางๆ ตามตำแหนงที่ระบุในแผนที่แบงโซนจายน้ำประปา โดยทำการ

บันทึกขอมูลเปน 2 ชุด ดังนี ้

2.1.) การวัดแรงดันเวลากลางคืน เมื่อมีการใชน้ำนอยที่สุด (Minimum Night Flow : 23.00-03.00 น.) 

2.2.) การวัดแรงดันเวลาเชาหรือเย็นในตอนกลางวันเมื่อมีการใชน้ำมากสุด คาความดันที่อานไดนำมาบันทึก

บนแผนผังแนวทอและลากเสนแสดงความสูงต่ำของความดัน (Pressure Contour) ไวบนแผนที่ 

  3.) การสำรวจหารอยรั่ว 

การสำรวจหารอยรั่วจะกระทำก็ตอเมื่อพบวามีน้ำสูญเสียสูง หรืออยางนอยปละ 1 ครั้ง ซึ่งมีขั้นตอน

ดังตอไปนี้ 

3.1.) การสำรวจบนดินคราวๆ บันทึกตำแหนงและซอมรอยรั่วท่ีพบ โดยการเดินตรวจใหทั่วทั้งระบบ โดย

เจาะจงตรวจทอประตูน้ำ ทอน้ำสาธารณะและอ่ืนๆ ที่อยูบนพ้ืนดิน รอยรั่วที่มีการรั่วมากกวา 25 ลิตร/วัน ควรทำการ

ซอมแซมกอนที่จะเริ่มขั้นตอนการวัดอัตราการไหล 

3.2.) ตรวจสอบและซอมแซมประตูน้ำที่อยูใตดิน โดยการปดประตูน้ำและลองฟงเสียงน้ำไหล โดยใชเครื่อง

ฟงเสียงหานำ้สูญเสีย (Sounding Bar) ถาพบวาประตูน้ำมีการรัว่ใหทำการขุดและซอมกอนที่ทำการวัดอัตราการไหล 

3.3) การวัดอัตราการไหล แบงพ้ืนที่ระบบจายน้ำออกเปนพ้ืนที่ยอย ถาจำเปนใหติด Gate Valve เพ่ิม เพ่ือ

ลดขนาดของพ้ืนที่ทดสอบใหเล็กลงจนมีจำนวนบานไมเกิน 500-2,000 หลัง หรือระยะความยาวของทอไมเกิน 2.5 กม. 

วัดอัตราการไหลท่ีเขาไปในพ้ืนที่นั้นเปนชวงๆละ 1 ชั่วโมง โดยวัดเปนระยะเวลา 72 ชั่วโมง บันทึกการไหลของน้ำที่เขา

ไปในพ้ืนท่ีนั้นและนำไปคำนวณเปนเปอรเซ็นตของคาเฉลี่ยที่วัดไดจากการทดสอบอัตราการไหลต่ำสุดของวัน ถา

เปอรเซ็นตของน้ำท่ีไหลในตอนกลางคืนของพ้ืนที่แหงหนึ่งมีคาสูงเมื่อเทียบกับคาของพ้ืนที่อื่นๆ อาจมีการรั่วเกิดขึ้น หรือ

พ้ืนที่นั้นมีการใชน้ำมากจริงเชน โรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการทำงานในเวลากลางคืน 

3.4) การคนหารอยรั่วโดยละเอียด โดยใชเครื่องมือหารอยรั่วสะทอนเสียง 

  4.) การบำรุงรักษา 
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4.1.) ทอสายหลัก ควรลางทออยางนอยทุก 6 เดือน เพ่ือทำการลางตะกอนและระบายน้ำที่ขังในทอออกไป 

โดยจะทำการเปดหัวดับเพลิงหรือโบลวออฟ (Blow Off) ที่จุดปลายทอหลัก และปลอยใหนำ้ไหลท้ิงไปโดยทำทางใหน้ำ

ไหลลงสูรางระบายน้ำ  

4.2.) ประตูน้ำตัดตอนทั้งประตูนำ้ลิ้นเกตและประตูน้ำลิ้นปกผีเสื้อ ควรทำการทดสอบประตูน้ำตดัตอน ทุก 6 

เดือน 

4.3.) ประตูระบายอากาศ (Air Valve) ควรทำการตรวจสอบทุก 6 เดือน โดยตรวจหารอยรั่วซมึที่รูระบาย

อากาศ  

4.4.) ประตูน้ำกันกลับ (Check Valve) ควรทำการตรวจสอบทุก 6 เดอืน โดยตรวจหารั่วซึมที่จุดตอตางๆ และ

ตรวจสอบการทำงานของกลไกปดก้ันโดยการฟงเสียง 

4.5.) หัวดับเพลิง ควรทำการตรวจสอบทุก 6 เดือน 

4.6.) ประตูน้ำลดแรงดัน (Pressure Reducing Valve) และประตนู้ำควบคุมอ่ืนๆ (ถามี) ตรวจเชค็ Strainer 

อยาใหอุดตัน ควรถอดลางประมาณ 4 เดือน/ครั้ง 

4.7.) เครื่องสูบน้ำ ควรปฏิบัติตามมาตรการดูแลรักษาใหเหมาะสมกับสภาพการทำงานจริง  (ตามตารางการ

ดูแลเครื่องสูบน้ำในภาคผนวก 3) 

4.8.) มาตรวัดน้ำ ผูปฏิบัติงานควรติดตามตำแหนงและสภาพมาตรวดัน้ำ โดยใชวิธีบัตรบันทึกประวัตมิาตรวัด

น้ำ (แสดงตัวอยางในภาคผนวก 3)  

- มาตรวัดน้ำที่มีขนาดไมเกิน 25 มม. ควรถอดมาตรวดัน้ำมาตรวจสอบ อยางนอย 4 ครั้ง/ป  

 - มาตรวัดน้ำขนาดใหญกวา 25 มม. ควรตรวจสอบมาตรอยางนอย 2 ครั้ง/ป 

4.9.) หอถังสูง 

- ตรวจสอบปายบอกระดับน้ำและอปุกรณ โดยการสังเกตปายบอกระดับน้ำจะตองมีการขยับข้ึนลงตาม

ระดับน้ำในถัง (ตรวจสอบทุกสัปดาห) 

- ตรวจสอบการทำงานของสวิตชลูกลอย (ในกรณีที่มีการตดิตั้งระบบควบคมุ อัตโนมติั) โดยการยกลูก

ลอยข้ึน หากสวิตชลูกลอยทำงานปกติ เครื่องสูบน้ำจะหยดุทำงาน และเมื่อปลอย ลูกลอยลง เครื่องสบูน้ำเริ่มทำงาน 

แสดงวาสวติชลูกลอยทำงานปกต ิ(ตรวจสอบทุกเดือน) 

- ตรวจสอบประตูน้ำ/ซอมแซมหรอเปลี่ยนใหม โดยตรวจสอบการรั่วซมึของ ประตูน้ำทุกตัว หากมีการ

รั่วไหลใหรีบทำการซอมแซม หรือหากชำรุดใหเปลี่ยนใหม (ตรวจสอบทุก 6 เดือน) 

- ตรวจสอบสภาพสายลอฟาและอุปกรณ โดยตรวจสอบสภาพสายลอฟา ซึ่งจะตองอยูในสภาพดี ไมขาด 

และไมมสีวนของสายทองแดงสมัผสักับหอถังสูง (ตรวจสอบทุก 6 เดือน) 

- ตรวจสอบสลงิและอปุกรณ โดยตรวจสภาพวาชำรดุหรอืไม (ตรวจสอบทุก 6 เดือน) 

- ระบายตะกอนในหอถังสูง โดยการเปดประตนูำ้ระบายตะกอนทีต่กคางในถังออกไป (ตรวจสอบ

ประจำป) 

- ลางทำความสะอาดถัง โดยขัดลางทำความสะอาดพ้ืนและผนังถังดวยแปรงลวดดามยาว ขัดโคลนและ

ตะไครนำ้ทีเ่กาะตามผนงั แลวลางใหสะอาด (ตรวจสอบประจำป) 

- ตรวจสอบบันไดขึน้ลงหอถังสูงและระบบปองกันความปลอดภยั โดยตรวจสภาพการใชงานวาปลอดภยั

หรอไม (ตรวจสอบประจำป) 

- ตรวจสอบรอยแตกราว /ซอมแซม – ทาสี โดยตรวจสอบสภาพโครงสรางท่ัวไปรอย แตกราว รัว่ซมึ ถา

พบใหดำเนนิการแกไข พรอมกับทาสใีหมหากจำเปน (ตรวจสอบทุก 5 ป) 
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ตารางที่ 2-7  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการบำรุงรักษาระบบจายน้ำประปา 

ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. การซอมทอแตกรั่วแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 

    2. จำนวนครั้งท่ีหยุดจายน้ำของ กปภ.สาขาเทียบกับเปาหมาย (ครั้ง/หนวยบริการ/ป) 

  
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผูรับผดิชอบ เอกสารที่เก่ียวของ 

 ทุกสัปดาห 1. จัดทำแผนที่แบงโซนการจายน้ำประปา 

2. กำหนดหมายเลขใหกับประตูน้ำและหัวดับเพลิง 

3. จัดทำบัตรบันทึกขอมูลประตูน้ำ หัวดับเพลิง 

4. จัดทำแบบฟอรมรายงานการรัว่ของทอจายน้ำ 

งานบริการและ

ควบคุมน้ำสูญเสีย 

คูมือบำรุงรักษาระบบ

ประปา พ.ศ. 2552 

 ทุกวัน 1. ผูปฏิบัติงานออกไปวัดความดันที่จุดตางๆ ใน

ระบบจายน้ำ วันละ 2 ครั้ง คือเวลาตอน

กลางคืนเม่ือมีการใชน้ำนอยที่สุด (Minimum 

Night Flow : 13.00-03.00น.) และเวลาเชา

หรอืเย็นในตอนกลางวันเม่ือมีการใชน้ำมาก (On 

peak : 06.00-08.00, 16.30-19.00น.)  

2. นำคาความดันที่อานไดมาบันทึกบนแผนผัง

แนวทอ พรอมลากเสนความสูงต่ำของความดนั 

(Pressure Contour) 

CP1: ควบคุมการอานคาความดนัใหอยูใน

ชวงเวลาเดียวกัน 

งานบริการและ

ควบคุมน้ำสูญเสีย 

คูมือบำรุงรักษาระบบ

ประปา พ.ศ. 2552 

 ทุกวัน 1. สำรวจบนดินคราวๆ บันทึกตำแหนงและ

ซอมแซมรอยรั่วที่พบ โดยเฉพาะตรวจทอ 

ประตูน้ำ ทอสาธารณะ หัวดับแพลิงและอ่ืนๆ ที่

อยูบนพื้นดิน กรณทีี่รอยรั่วมีการรั่วมากกวา 25 

ลิตร/วัน ควรทำการซอมแซมกอนที่จะเริ่ม

ขั้นตอนการวัดอัตราการไหล 

2. ตรวจสอบและซอมแซมประตูน้ำ ใตดิน โดย

การปดประตูน้ำใชเครื่องฟงหาน้ำสูญเสีย 

(Sounding Bar)  

3. ทำการวัดอัตราการไหลในขั้นตน แบงระบบ

จายน้ำออกเปนพื้นที่ยอย เพ่ือทำการทดสอบ

และวัดอัตราการไหลในทุกสวน หาคาอัตราการ

ไหลที่วัดไดในแตละพืน้ที่มาเปรียบเทียบกัน เม่ือ

มีการใชน้ำมากผิดปกติ 

4. ในพื้นที่ที่มีการรั่วสูง จะตองทำการคนหารอย

รั่วโดยละเอียด ใชเครื่องมือหารอยรั่วสะทอน

เสียงแบบอิเลก็ทรอนิกส และทำการซอมแซม 

CP2: สำรวจหารอยรั่วอยางระมัดระวัง 

งานบริการและ

ควบคุมน้ำสูญเสีย 

คูมือบำรุงรักษาระบบ

ประปา พ.ศ. 2552 

 ตามคำแนะนำ

ของผูผลิต 

1. ทอสายหลัก ควรลางทออยางนอยทุก 6 เดือน 

เพื่อทำการลางตะกอนและระบายน้ำที่ขังในทอ

ออกไป โดยจะทำการเปดหัวดับเพลิงหรือโบลว

ออฟ (Blow Off) ที่จุดปลายทอหลัก และปลอยให

น้ำไหลทิ้งไปโดยทำทางใหน้ำไหลลงสูรางระบายน้ำ  

2. ประตูน้ำตัดตอน ทั้งประตูน้ำลิ้นเกตและ

ประตูน้ำลิ้นปกผีเสื้อ ควรทำการทดสอบประตูน้ำ

ทุกตัว ทุก 6 เดือน 

3. ประตูระบายอากาศ (Air Valve) ควรทำการ

ตรวจสอบทุก 6 เดือน  โดยตรวจหารอยรั่วซึมที่รู

ระบายอากาศ  

4. ประตูน้ำกันกลับ (Check Valve) ควรทำการ

ตรวจสอบทกุ 6 เดือน โดยตรวจหารั่วซึมที่จุดตอ

ตางๆ และตรวจสอบการทำงานของกลไกปดก้ัน

โดยการฟงเสียง 

5. หัวดับเพลิง ควรทำการตรวจสอบทุก 6 เดือน 

งานบริการและ

ควบคุมน้ำสูญเสยี 

คูมือบำรุงรักษาระบบ

ประปา พ.ศ. 2552 การบำรุงรักษา 

1. ทอสายหลัก 

2. ประตูน้ำตัดตอน (Gate Valve, Butterfly Valve) 

3. ประตูระบายอากาศ (Air Valve) 

4. ประตูน้ำกันกลับ (Check Valve) 

5. หัวดับเพลิง 

6. ประตูน้ำลดแรงดัน (Pressure Reducing Valve) และ

ประตูน้ำควบคุมอ่ืนๆ (ถามี) 

7. เครื่องสูบน้ำ 

8. มาตรวัดน้ำ 

9. หอถังสูง 

จบ 

CP3 

เริ่ม บันทึกขอมูลระบบจายนำ้ 

CP1 

แผนท่ีแสดงเสนความสูง-ตำ่

ของความดัน สำรวจความดนันำ้ 

สำรวจหารอยรั่ว CP2 

การสำรวจบนดินคราวๆ 

ตรวจสอบและซอมแซมประตนู้ำใตดิน 

การวัดอัตราการไหลข้ันตน 

คนหารอยรั่วโดยละเอียด 
แผนท่ีแสดงตำแหนง 

รอยรั่วของทอ 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผูรับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

 

 6. ประตูน้ำลดแรงดัน (Pressure Reducing 

Valve) และประตูน้ำควบคุมอ่ืนๆ (ถามี) ตรวจเช็ค 

Strainer อยาใหอุดตัน ควรถอดลางประมาณ 4 

เดือน/ครั้ง 

7. เครื่องสูบน้ำ ควรปฏิบัติตามมาตรการดูแลรักษา

ใหเหมาะสมกับสภาพการทำงานจริง (ตามตาราง

การดูแลเครื่องสูบน้ำในภาคผนวก 3) 

8. มาตรวัดน้ำผูปฏบิัติงานควรติดตามตำแหนงและ

สภาพมาตรวัดน้ำโดยใชวิธีบัตรบันทึกประวัติมาตร

วัดน้ำ (แสดงตัวอยางในภาคผนวก 3)  

- มาตรวัดน้ำที่มีขนาดไมเกิน 25 มม. ควรถอด

มาตรวัดน้ำมาตรวจสอบ อยางนอย 4 ครั้ง/ป  

- มาตรวัดน้ำขนาดใหญกวา 25 มม. ควรตรวจสอบ

มาตรอยางนอย 2 ครั้ง/ป 

9. หอถังสูง  

- ตรวจสอบปายบอกระดับน้ำและอุปกรณ โดยการ

สังเกตปายบอกระดับน้ำจะตองมีการขยับขึ้นลง

ตามระดับน้ำในถัง (ตรวจสอบทุกสัปดาห) 

- ตรวจสอบการทำงานของสวิตชลูกลอย (ในกรณีที่

มีการติดตั้งระบบควบคุม อัตโนมัติ) โดยการยกลูก

ลอยขึ้น หากสวิตชลูกลอยทำงานปกติ เครื่องสูบ

น้ำจะหยุดทำงาน และเมื่อปลอย ลูกลอยลง เครื่อง

สูบน้ำเริ่มทำงาน แสดงวาสวิตชลูกลอยทำงานปกติ 

(ตรวจสอบทุกเดือน) 

- ตรวจสอบประตูน้ำ/ซอมแซมหรอเปลี่ยนใหม 

โดยตรวจสอบการรั่วซึมของ ประตูน้ำทุกตัว หากมี

การรั่วไหลใหรีบทำการซอมแซม หรือหากชำรุดให

เปลี่ยนใหม (ตรวจสอบทุก 6 เดือน) 

- ตรวจสอบสภาพสายลอฟาและอุปกรณ โดย

ตรวจสอบสภาพสายลอฟา ซึ่งจะตองอยูในสภาพดี 

ไมขาด และไมมีสวนของสายทองแดงสัมผัสกับหอ

ถังสูง(ตรวจสอบทุก 6 เดือน) 

- ตรวจสอบสลิงและอุปกรณ โดยตรวจสภาพวา

ชำรุดหรือไม (ตรวจสอบทุก 6 เดือน) 

- ระบายตะกอนในหอถังสูง โดยการเปดประตูน้ำ

ระบายตะกอนที่ตกคางในถังออกไป (ตรวจสอบ

ประจำป) 

- ลางทำความสะอาดถัง โดยขัดลางทำความสะอาด

พื้นและผนังถังดวยแปรงลวดดามยาว ขัดโคลนและ

ตะไครน้ำที่เกาะตามผนัง แลวลางใหสะอาด 

(ตรวจสอบประจำป) 

- ตรวจสอบบันไดขึ้นลงหอถังสูงและระบบปองกัน

ความปลอดภยั โดยตรวจสภาพการใชงานวา

ปลอดภัยหรอไม (ตรวจสอบประจำป) 

- ตรวจสอบรอยแตกราว /ซอมแซม – ทาสี โดย

ตรวจสอบสภาพโครงสรางทั่วไปรอย แตกราว 

รั่วซมึ ถาพบใหดำเนินการแกไข พรอมกับทาสีใหม

หากจำเปน (ตรวจสอบทุก 5 ป) 

CP3: ตรวจสอบและทำการซอมแซมอุปกรณตางๆ 

ตามคูมือการใชงานและคำแนะนำจากบริษัทผูผลิต 

  



 

คูมือกระบวนการทำงาน : กระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ 

สำนัก/หนวยงาน การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 41 จาก 67 
 

คูมือกระบวนการจายน้ำประปาและตดิตั้งวางทอ  การประปาสวนภูมิภาค 

2.4.3 จุดออน / ความเสี่ยง / ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการบำรุงรักษาระบบจาย

น้ำประปา 

 

ตารางที่ 2-8  จุดออน/ความเสีย่ง/ปญหาอุปสรรค แนวทางการปรบัปรุงกระบวนการบำรุงรักษาระบบจายน้ำประปา 
 

จุดออน / ความเสีย่ง / 

ปญหาอุปสรรค 
การควบคุมที่มีอยู แนวทางการปรบัปรุง 

หมายเหต/ุ

ขอเสนอแนะ 

วัสดุ อุปกรณ เครือ่งมอื ยานพาหนะใน

ระบบจายน้ำชำรุด/เสือ่มสภาพ 

ดำเนนิการจัดทีมงานเขาตรวจเช็คสภาพ และ

บำรุงรักษาอุปกรณทีม่ีความชำรุดเสียหายใหพรอม

ใชงาน ตามคูมือการบำรุงรกัษา PM 

กำชับพนกังานใหตรวจสอบอุปกรณ 

เครื่องมือ เครือ่งจกัรกลเปนประจำ และ

บำรุงรักษาตามตามคูมือการบำรุงรกัษา 

PM 

 



 

คูมือกระบวนการทำงาน : กระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ 

สำนัก/หนวยงาน การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 42 จาก 67 
 

คูมือกระบวนการจายน้ำประปาและตดิตั้งวางทอ  การประปาสวนภูมิภาค 

บรรณานุกรม 

1. คูมือระบบงานหลักขององคกร คณะที่ 2 คูมือบำรุงรักษาระบบประปา พ.ศ. 2552, การประปาสวนภมูิภาค 

2. คูมือระบบงานหลักขององคกร คณะที่ 5 คูมือระบบนำ้สญูเสยี พ.ศ. 2552, การประปาสวนภมูิภาค 

3. คูมือระบบการควบคุมภายใน คณะที่ 5 ระบบการใหบริการ พ.ศ. 2551, การประปาสวนภูมิภาค 

4. คูมือระบบการควบคุมภายใน คณะที่ 8 ระบบการควบคมุน้ำสญูเสีย พ.ศ. 2551, การประปาสวนภมูิภาค 

5. คูมือระบบการควบคุมภายใน คณะที่ 9 ระบบควบคุมการใชพลังงาน พ.ศ. 2551, การประปาสวนภมูิภาค 

6. คูมือระบบการควบคุมภายใน คณะที่ 12 ระบบการคดิคาใชจายในการติดตั้งวางทอประปารวมกันระหวางผูขอใชน้ำและ 

กปภ. พ.ศ. 2551, การประปาสวนภูมิภาค 

7. คูมือการออกแบบและบริหารจัดการน้ำสญูเสียดวยระบบ DMA, งานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหนาย การประปาสวนภมูิภาค

เขต 2 

8. คูมือการปฏิบัติงานของงานบริการและควบคมุน้ำสญูเสยี (ระดับหนวยงาน), การประปาสวนภมูิภาค 

9. คูมือการดำเนินงานภูมสิารสนเทศ(GIS) กปภ. ฉบับป 2561 

10. เอกสารบรรยาย การจัดทำประมาณการ นายอาคม นามเทพ ผูอำนวยการกองตรวจสอบภูมภิาค 4 ฝายตรวจสอบหนวยงาน

สวนภูมภิาค ตลุาคม 2561 

 



 

คูมือกระบวนการทำงาน : กระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ 

สำนัก/หนวยงาน การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 43 จาก 67 
 

คูมือกระบวนการจายน้ำประปาและตดิตั้งวางทอ  การประปาสวนภูมิภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

คูมือกระบวนการทำงาน : กระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ 

สำนัก/หนวยงาน การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 44 จาก 67 
 

คูมือกระบวนการจายน้ำประปาและตดิตั้งวางทอ  การประปาสวนภูมิภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 

คำสั่งแตงตั้งคณะทำงาน 

 













 

คูมือกระบวนการทำงาน : กระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ 

สำนัก/หนวยงาน การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 50 จาก 67 
 

คูมือกระบวนการจายน้ำประปาและตดิตั้งวางทอ  การประปาสวนภูมิภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 

ระเบยีบ คำสั่ง ขอบังคับ  

และคูมือการปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวของ 



 

คูมือกระบวนการทำงาน : กระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ 

สำนัก/หนวยงาน การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 51 จาก 67 
 

คูมือกระบวนการจายน้ำประปาและตดิตั้งวางทอ  การประปาสวนภูมิภาค 

2.1 กระบวนการทำงานยอยที่ 1 การจายน้ำประปาและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย 

 

ระเบียบ / ขอบงัคับ/ คำสั่ง / คูมือปฏิบัติงาน เลขท่ี ลงวันที ่

คูมือระบบงานหลักขององคกร คณะที่ 5 คูมือระบบนำ้สญูเสยี   

คูมือระบบการควบคุมภายใน คณะที่ 8 ระบบการควบคมุน้ำสญูเสีย   

คูมือการออกแบบและบริหารจัดการน้ำสญูเสียดวยระบบ DMA, งานน้ำสูญเสีย 

กองระบบจำหนาย การประปาสวนภูมิภาคเขต 2 

  

คูมือการปฏิบัติงานของงานบริการและควบคมุน้ำสญูเสยี (ระดับหนวยงาน)   

คูมือระบบน้ำสูญเสียการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2552  มท 55090/55 23 ก.ย. 2552 

คูมือการดำเนินงานภูมสิารสนเทศ(GIS) กปภ. ฉบับป 2561   

เรื่อง การปรับปรุงแกไขมาตรฐานงานกอสรางและขอกำหนดประกอบงานวางทอ 

กปภ. 

มท 55704-1/356 27 ก.ย. 2550 

การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูสำหรับใชเปนเกณฑในการคำนวณราคากลางงาน

กอสรางหนังสือ กรมบญัชีกลาง 

กค.0421.5000/ว.

195 

16 พ.ค. 2559 

บันทึกฝายวิศวกรรมเรื่องขออนุมัติใชราคารกลางงานวางทอและตารางคาขนสงทอ มท 55801/124 10 ก.ค. 2559 

การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานกอสราง กค. 0421.5/ว.399 15 ต.ค. 2558 

เรื่อง การปรับปรุงแกไขมาตรฐานงานกอสรางและขอกำหนดประกอบงานวางทอ 

กปภ. 

มท 55704-1/356 27 ก.ย. 2550 

ระเบียบการประปาสวนภูมิภาค วาดวยวิธีปฏิบัติและการควบคุมพสัดุในงานซอมทอ 

พ.ศ. 2540 

 30 ต.ค. 2540 

ระเบียบการประปาสวนภูมิภาค วาดวยวธิปีฏิบัติและการควบคุมพัสดุในงานซอมทอ 

พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ 2) 

 1 ต.ค. 2545 

ระเบียบการประปาสวนภูมิภาค วาดวยวิธปีฏิบัติและการควบคุมพสัดุในงานซอมทอ 

พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ 3) 

 29 ส.ค. 2555 

 



 

คูมือกระบวนการทำงาน : กระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ 

สำนัก/หนวยงาน การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 52 จาก 67 
 

คูมือกระบวนการจายน้ำประปาและตดิตั้งวางทอ  การประปาสวนภูมิภาค 

2.2 กระบวนการทำงานยอยที่ 2 การติดตั้งและวางทอ 

 

ระเบียบ / ขอบังคับ/ คำสั่ง / คูมือปฏิบัติงาน เลขท่ี ลงวันที ่

คูมือระบบการควบคุมภายใน คณะที่ 5 ระบบการใหบริการ   

คูมือระบบการควบคุมภายใน คณะที่ 12 ระบบการคิดคาใชจายในการติดตั้งวางทอ

ประปารวมกันระหวางผูขอใชน้ำและ กปภ. 

  

ระเบียบการประปาสวนภูมิภาควาดวยหลักเกณฑและวิธีการขอติดตัง้ประปา  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 

 21 ธ.ค. 2558 

ระเบียบการประปาสวนภูมิภาควาดวยหลักเกณฑและวิธีการขอติดตัง้ประปา  

พ.ศ.2557 

 29 ก.ย. 2557 

ระเบียบการประปาสวนภูมิภาควาดวยหลักเกณฑและวิธกีารขอติดตัง้ประปา  

พ.ศ.2561 

 23 ส.ค. 2561 

มาตรการการดำเนินการปรับลดคางานกอสรางของหนวยงานภาครฐั ตามหนังสือ

สำนักงบประมาณดวนท่ีสุด ที่ นร 0719.1/ว 34 ลงวนัที่ 26 มกราคม 2558 

 16 ก.พ. 2558 

ขอบังคับ กปภ.วาดวย หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการใชน้ำประปาและอัตรา

คาบริการ พ.ศ.2540 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม 

 28 เม.ย. 2540 

ระเบียบการประปาสวนภูมิภาควาดวยการตดิตั้งวางทอประปาใหแกผูใชน้ำ  

พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ 1) 

 15 ก.ย. 2540 

ระเบียบการประปาสวนภูมิภาควาดวยการตดิตั้งวางทอประปาใหแกผูใชน้ำ  

พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) 

 1 ต.ค. 2545 

ระเบียบการประปาสวนภูมภิาควาดวยการตดิตั้งวางทอประปาใหแกผูใชน้ำ  

พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 3) 

 20 พ.ย. 2546 

ระเบียบการประปาสวนภูมภิาควาดวยการตดิตั้งวางทอประปาใหแกผูใชน้ำ  

พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 4) 

 4 ต.ค. 2556 

บันทึกกองตรวจสอบ 1 สำนักตรวจสอบภายใน เรื่องตอทายบันทึกที่ 57113-01/พ.931 มท 57001-01/240 1 ส.ค. 2543 

การประกาศอัตราดอกเบ้ียเงนิกูสำหรับใชเปนเกณฑในการคำนวณราคากลางงาน

กอสรางหนังสือ กรมบญัชีกลาง 

กค.0421.5/ว.195 16 พ.ค. 2559 

บันทึกฝายวิศวกรรมเรื่องขออนุมัติใชราคากลางงานวางทอและตารางคาขนสงทอ มท 55801/124 10 ก.ค.2559 

การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานกอสราง กค.10421.5/ว.399 15 ต.ค. 2558 

ขอบังคับ กปภ.วาดวย การกำหนดราคาจำหนายน้ำประปา (ฉบับที ่21)  4 มิ.ย. 2558 

เรื่อง การกำหนดราคามาตรวดัน้ำ ของสำนักผูวาการ มท 57003/136 3 ส.ค. 2541 

เรื่อง ขอหารือการคำนวณ ราคามาตรวัดน้ำ ของสำนักตรวจสอบภายใน มท 55002/315 9 มิ.ย. 2547 

คำสั่ง กปภ.ที่ 122/2553 เรื่องขั้นตอนขยายเขตจำหนายน้ำประปาใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

 8 ก.พ. 2553 

บันทึกกองตรวจสอบภูมภิาค 3 เรือ่งขอหารือการจำทำประมาณราคาคาใชจายคา

ติดตั้งวางทอประปาที่ เรียกเก็บจากผูขอใชน้ำ และตอทายบันทึก 

มท 55032-3/290 7 ก.ย. 2554 



 

คูมือกระบวนการทำงาน : กระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ 

สำนัก/หนวยงาน การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 53 จาก 67 
 

คูมือกระบวนการจายน้ำประปาและตดิตั้งวางทอ  การประปาสวนภูมิภาค 

แนวทางปฏิบัติการตดิตั้งประปา มท 57000/2067 21 พ.ค. 2540 

หลักเกณฑการคำนวณราคากลางงานกอสรางทางสะพานและทอเหลี่ยม ของ

คณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผูประกอบการ 

 ต.ค. 2560 

บันทึกของกองระเบียบและอุธรณรองทุกข เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการ

พิจารณาติดตัง้ประปาใหกับผูมีทะเบียนบานชั่วคราว 

มท 55622-4/8863 ต.ค. 2560 

ระเบียบ / ขอบงัคับ/ คำสั่ง / คูมือปฏิบัตงิาน เลขท่ี ลงวันที ่

บันทึกฝายวิศวกรรม เรื่องขออนุมติัใชมาตรฐานงานวางทอประปา กปภ. 02-2558

ฉบับปรบัปรุงครั้งท่ี 1 

มท 55911/156 1 ก.ย. 2560 

บันทึก กองมาตรฐานวิศวกรรม เรือ่ง ขอความเห็นชอบมาตรฐานงานกอสรางและ

แบบมาตรฐานประกอบงานกอสรางฉบับปรับปรุงป 2558 

มท 55911-1/78 1 มี.ค. 2559 

ระเบียบการประปาสวนภูมภิาควาดวยวธิปีฏิบัติและการควบคุมพัสดใุชงานซอมทอ 

พ.ศ. 2540 

 30 ต.ค. 2540 

เรื่องขั้นตอนการขยายเขตจำหนายน้ำประปาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คำสั่ง กปภ.ท่ี 

122/2553 

8 ก.พ. 2553 

เรื่องขั้นตอนการขยายเขตจำหนายน้ำประปาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ดำเนินการเอง 

คำสั่ง กปภ.ท่ี 

195/2553 

24 ก.พ. 2553 

บันทึก กองกฎระเบียบและอุทธรณ รองทุกขเรื่องขอหารือแนวทางปฏิบัติการวาง

ทอขยายเขตตามคำสั่ง กปภ.122/2553 และ 195/2553 

มท 55604-4/376 20 ต.ค. 2553 

เรื่อง การวางทอขยายเขตจำหนายน้ำโดยผูใชน้ำดำเนินการเอง คำสั่ง กปภ.ที่ 

252/2549 

7 ก.ค. 2549 

เรื่องการกำหนดนโยบายการตดิตัง้ใหผูใชน้ำกรณีการตัดทอลอดถนนของ สำนัก

ตรวจสอบ 

มท 57002/55 15 ก.พ. 2533 

ซักซอมความเขาใจเก่ียวกับคาใชจายในการติดตั้งและวางทอประปา มท 5700/932 2 เม.ย. 2528 

เรื่อง การปรับปรุงแกไขมาตรฐานงานกอสรางและขอกำหนดประกอบงานวางทอ 

กปภ. 

มท 55704-1/356 27 ก.ย. 2550 

ระเบียบวาดวยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบติังานเพ่ือประชาชน 

(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2559 

 29 เม.ย.2559 

บันทึก กปภ. เรื่องหลักเกณฑการขอวางทอขยายเขตจำหนายน้ำโดยผูใชน้ำเปน

ผูดำเนินการเอง 

55000/3983 11 ธ.ค.2551 

คำสั่ง กปภ.ท่ี 1085/2554 เรื่องแกไขเพิ่มเติมคำสั่ง กปภ.ที่ 195/2553 ลว.24 ก.พ. 

2553 เรื่อง การขอวางทอขยายเขตจำหนายน้ำประปาโดย องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

 26 ต.ค.2554 

คำสั่ง กปภ.ท่ี 1086/2554 เรื่องแกไขเพ่ิมเติมคำสั่ง กปภ.ที่ 122/2553 ลว. 8 ก.พ. 

2553 เรื่องข้ันตอนการขยายเขตจำหนายน้ำให องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 26 ต.ค.2554 

คำสั่ง กปภ.ที่  218/2560 เรื่องแกไขเพ่ิมเติมคำสั่ง ขั้นตอนการขยายเขตจำหนาย

น้ำประปาให องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 14 ต.ค.2560 



 

คูมือกระบวนการทำงาน : กระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ 

สำนัก/หนวยงาน การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 54 จาก 67 
 

คูมือกระบวนการจายน้ำประปาและตดิตั้งวางทอ  การประปาสวนภูมิภาค 

ระเบียบ กปภ.วาดวยการกำหนดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบติังานเพ่ือ

ประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

 29 เม.ย. 2559 

คูมือบริการประชาชน (ขัน้ตอนการใหบริการระบบประปา)   

 



 

คูมือกระบวนการทำงาน : กระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ 

สำนัก/หนวยงาน การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 55 จาก 67 
 

คูมือกระบวนการจายน้ำประปาและตดิตั้งวางทอ  การประปาสวนภูมิภาค 

2.3 กระบวนการทำงานยอยที่ 3 การบริหารจัดการมาตรวัดน้ำ 

 

ระเบียบ / ขอบงัคับ/ คำสั่ง / คูมือปฏิบัตงิาน เลขท่ี ลงวันที ่

เรื่อง การเปลี่ยนมาตรวัดน้ำใหผูใชน้ำ มท.57116-03/25 19 มี.ค. 2541 

คูมือการใชงานระบบติดตามมาตรวัดน้ำ V.1.0   

คูมือทดสอบความเที่ยงมาตรวัดนำ้ขนาด 15 มม. ถึง 25 มม.ท่ีติดตัง้ใชงานแลว 

(WI-RW-MT-03-02) 

มท.55910-1/183 23 มี.ค. 2561 

คูมือแนวทาง/วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction ; WI) เรื่องการคดัแยกมาตรวัดน้ำ 

กปภ.เขต 1-10 (WI-RW-SR-01) 

มท.55910-1/314 21 เม.ย. 2560 

คูมือกระบวนการบันทึกมาตรวัดนำ้ที่ติดตั้งใหผูใชน้ำ  10 พ.ค. 2553 



 

คูมือกระบวนการทำงาน : กระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ 

สำนัก/หนวยงาน การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 56 จาก 67 
 

คูมือกระบวนการจายน้ำประปาและตดิตั้งวางทอ  การประปาสวนภูมิภาค 

2.4 กระบวนการทำงานยอยที่ 4 การบำรงุรักษาระบบจายน้ำประปา 

 

ระเบียบ / ขอบงัคับ/ คำสั่ง / คูมือปฏิบัตงิาน เลขท่ี ลงวันที ่

คูมือระบบงานหลักขององคกร คณะที่ 2 คูมือบำรุงรักษาระบบประปา    

   

   

 



 

คูมือกระบวนการทำงาน : กระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ 

สำนัก/หนวยงาน การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 57 จาก 67 
 

คูมือกระบวนการจายน้ำประปาและตดิตั้งวางทอ  การประปาสวนภูมิภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 

ตัวอยางแบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของ 



 

คูมือกระบวนการทำงาน : กระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ 

สำนัก/หนวยงาน การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 58 จาก 67 
 

คูมือกระบวนการจายน้ำประปาและตดิตั้งวางทอ  การประปาสวนภูมิภาค 



 

คูมือกระบวนการทำงาน : กระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ 

สำนัก/หนวยงาน การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 59 จาก 67 
 

คูมือกระบวนการจายน้ำประปาและตดิตั้งวางทอ  การประปาสวนภูมิภาค 

 



 

คูมือกระบวนการทำงาน : กระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ 

สำนัก/หนวยงาน การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 60 จาก 67 
 

คูมือกระบวนการจายน้ำประปาและตดิตั้งวางทอ  การประปาสวนภูมิภาค 



 

คูมือกระบวนการทำงาน : กระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ 

สำนัก/หนวยงาน การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 61 จาก 67 
 

คูมือกระบวนการจายน้ำประปาและตดิตั้งวางทอ  การประปาสวนภูมิภาค 

รายการตรวจสอบการดแูลรักษาอุปกรณเคร่ืองสูบน้ำประจำเดือน 

 เดือน                               พ.ศ.   

 สถานที่ / ชื่อ   

 ชื่อผูปฏิบัติงาน                              วันที่   

 ตอบทุกคำถามทุกขอใหสมบรูณ ถาตอบวา “ไมใช” ใหอธิบายวาทำไม ไวใตหมายเหต ุ

 

รายการทำงาน 
คำตอบ 

ใช ไมใช 

1. มีการดูแลรักษาประจำเดือน 

2. มีการใชเทอรโมมเิตอรตรวจแบริ่งหรือไม   

3. มีการตรวจสอบการหลอลื่นของแบริ่งหรือไม   

4. มีการใชเทอรโมมเิตอรตรวจอณุหภมูิของตัวเครื่องสูบน้ำหรือไม   

5. การดูแลรักษาประจำวันในแตละเดือนท่ีผานมาใหปฏิบัติตามขอตอไปนี้ทุกวันหรือไม   

5.1 ตรวจสอบและบันทึกอัตราการสูบน้ำและความดันทางสงในสมดุบันทึกการทำงานเครื่องสูบ

น้ำหรือไม 

  

5.2 ใชฝามือทดสอบวากลองแบริง่และมอเตอรมคีวามรอนผิดปกติหรือไม   

5.3 ตรวจระดบัน้ำมันหลอลื่นในมอเตอรและระบบหลอลื่นลวงหนาของเครื่องสูบน้ำหรือไม   

5.4 มีการตรวจสอบชุดประเก็นวามกีารไหลผานเปนปกติหรือไม   

5.5 มีการตรวจสอบวัสดเุคลือบผิวและทาทับตามความจำเปนหรือไม   

5.6 มีการถายน้ำมันหลอลื่นและลางกระปองน้ำมันดวยน้ำมันกาซหรือไม   

5.7 มีการเติมน้ำมันหลอลื่นใหมทีผู่ผลิตแนะนำลงไปในกระปองน้ำมนัตามกำหนดหรือไม   

5.8 มีการตรวจสอบการสึกของแผนปะกับหรือไม   

 

หมายเหต ุ:   

   

 



 

คูมือกระบวนการทำงาน : กระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ 

สำนัก/หนวยงาน การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 62 จาก 67 
 

คูมือกระบวนการจายน้ำประปาและตดิตั้งวางทอ  การประปาสวนภูมิภาค 

รายการตรวจสอบการดแูลรักษาอุปกรณเคร่ืองสูบนำ้ประจำเดอืน 6 เดือน 

 วันท่ี   

 สถานที่ / ชื่อ   

 ชื่อผูปฏิบัติงาน   

 ตอบทุกคำถามทุกขอใหสมบรูณ ถาตอบวา “ไมใช” ใหอธิบายวาทำไม ไวใตหมายเหต ุ

 

รายการทำงาน 
คำตอบ 

ใช ไมใช 

1. มีการเปลีย่นวัสดุของชุดปะเก็นหรือไม 

2. ใชวัสดุชุดปะเก็นใหมตามคำแนะนำของผูผลิตเครื่องสูบน้ำหรือไม   

3. มีการตรวจสอบของปลอกเพลาใตชุดประเก็นหรือไม   

4. มีการตรวจสอบการตั้งศนูยของเพลาของเครื่องสูบน้ำและมอเตอรหรือไม   

5. มีการตรวจสอบและปรับค้ำยันทอหรือแทนรับตางๆ หรอืไม   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

หมายเหต ุ:   

   

 

 



 

คูมือกระบวนการทำงาน : กระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ 

สำนัก/หนวยงาน การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 63 จาก 67 
 

คูมือกระบวนการจายน้ำประปาและตดิตั้งวางทอ  การประปาสวนภูมิภาค 

รายการตรวจสอบการดแูลรักษาอุปกรณเคร่ืองสูบน้ำประจำป 

 สถานที่ / ชื่อ   

 ชื่อผูปฏิบัติงาน   

 ตอบทกุคำถามทุกขอใหสมบูรณ ถาตอบวา “ไมใช” ใหอธบิายวาทำไม ไวใตหมายเหต ุ

 

รายการทำงาน 
คำตอบ 

ใช ไมใช 

1. การตรวจสอบสมรรถนะของเครื่องสูบน้ำ   

2. สมรรถนะเปนท่ีนาพอใจหรือไม   

3. มีการกรอกแบบฟอรมขอมลูการทดสอบปมอยางถูกตองหรือไม   

4. มีการตรวจสอบอัตราจายและความดันที่คาสองคาที่คามากกวาและนอยกวาการทำงานปกติ

หรือไม 

  

5. มีการใชมาตรวดัน้ำหลักวดัอัตราการไหลที่แมนยำหรือไม 

   (ถาตอบวาไมใหอธิบายวิธีการท่ีใชวัดไวท่ี “หมายเหตุ”) 

  

6. มีการใชเกจวัดความดันที่แมนยำวัดความดันทางสงหรือไม   

7. หาคาของความดันทางดูดอยางแมนยำหรือไม (แสดงวธีิการหาไวใต “หมายเหตุ”)   

8. ไดใหชางไฟฟาทำการวดั โวลท กระแส และเพาเวอรแฟคเตอร หรือไม  

    (บอกชื่อชางไฟฟาไวท่ีใต “หมายเหตุ”) 

  

9. มีการคำนวณประสิทธิภาพรวมที่สภาพการทำงานปกตหิรือไม   

10. มีการคำนวณประสิทธิภาพรวมที่สภาพการทำงานปกติหรอืไม   

11. การดูแลรักษาประจำในปทีผ่านมาไดทำการดูแลรักษาประจำปทุกประการหรือไม   

 

หมายเหต ุ:   

   

 



 

คูมือกระบวนการทำงาน : กระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ 

สำนัก/หนวยงาน การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 64 จาก 67 
 

คูมือกระบวนการจายน้ำประปาและตดิตั้งวางทอ  การประปาสวนภูมิภาค 

 



 

คูมือกระบวนการทำงาน : กระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ 

สำนัก/หนวยงาน การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 65 จาก 67 
 

คูมือกระบวนการจายน้ำประปาและตดิตั้งวางทอ  การประปาสวนภูมิภาค 

 



 

คูมือกระบวนการทำงาน : กระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ 

สำนัก/หนวยงาน การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 66 จาก 67 
 

คูมือกระบวนการจายน้ำประปาและตดิตั้งวางทอ  การประปาสวนภูมิภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 4 

แบบฟอรมชี้แจงการปรับปรุงคูมือ 

กระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ ป 2563 



 

คูมือกระบวนการทำงาน : กระบวนการจายน้ำประปาและติดตั้งวางทอ 

สำนัก/หนวยงาน การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 67 จาก 67 
 

คูมือกระบวนการจายน้ำประปาและตดิตั้งวางทอ  การประปาสวนภูมิภาค 

แบบฟอรมชี้แจงการปรับปรุงคูมือกระบวนการทำงานที่สำคัญ ประจำป 2563 

กระบวนการ  จายน้ำและตดิตั้งวางทอ    

ลำดับ

ที ่

กระบวนการ

ทำงานยอย 

การทบทวน ปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง ผลของการปรับปรุง

ที่คาดวาจะไดรับ 

1 

 

การจายน้ำประปา

และติดตั้งวางทอ 

- ปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงาน - เพ่ือใหขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานมีความชัดเจน 

- ผูปฏิบัติสามารถ

ปฏิบัติงานได 

2 

 

การบริหารจัดการ

มาตรวัดน้ำ 

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยแยก

ออกเปนมาตรวัดน้ำหลักและมาตร

วัดน้ำผูใชน้ำ 

- เพ่ือใหขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานมีความชัดเจน 

- ผูปฏิบัติสามารถ

ปฏิบัติงานได 

 

 


