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คู่มือกระบวนการท างาน 

กระบวนการวางแผน ออกแบบและกอ่สร้างระบบประปา 

การลงนามอนุมัติและประกาศใช้ 

ปรับปรุงครั้งที่ 4 

วันที่อนุมัติใช้ กันยายน 2563 
จัดท าโดย คณะท างานย่อยที่ 7 กระบวนการวางแผนออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
สอบทานโดย คณะท างานย่อยที่ 7 กระบวนการวางแผนออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 

อนุมัติโดย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค 

 

ประวัติการแก้ไข/ ปรับปรุง 

แก้ไขครั้งที่ วันที่อนุมัติใช้ รายละเอียดการแก้ไข/ ปรับปรุง 

1 22 ก.ย. 2560 -ปรับปรุงผู้รับผิดชอบในขั้นตอนการด าเนินงาน 
-ปรับปรุง/เพิ่มเติมกิจกรรมในกระบวนการท างานย่อย 

2 14 ก.ย. 2561 - ปรับปรุง/เพิ่มเติมกิจกรรมในกระบวนการท างานย่อย 

- เพ่ิมเติมขั้นตอนการปฎิบัติงานในกระบวนการท างานย่อย 
3 11 ก.ย. 2562 - ปรับปรุง/เพิ่มเติมกิจกรรมในกระบวนการท างานย่อย 

- เพ่ิมเติมขั้นตอนการปฎิบัติงานในกระบวนการท างานย่อย 
4 ก.ย. 2563 - ปรับปรุง/เพิ่มเติมกิจกรรมในกระบวนการท างานย่อย 

- เพ่ิมเติมขั้นตอนการปฎิบัติงานในกระบวนการท างานย่อย 
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ค าน า 
การจัดท าคู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปานี้ จัดท าขึ้นเพื่อให้มีรูปแบบมาตรฐาน

เดียวกัน เพื่อให้บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ทราบและเข้าใจวิธีปฏิบัติ โดยสามารถค้นคว้าอ้างอิงได้และเป็นแนวทางปฏิบัติตาม
กฎ ตามระเบียบ ตามข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย 
วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายองค์กรได้ 

ทั้งนี้ คณะท างานคู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา ได้อธิบายขอบเขตกระบวนการ
ท างานขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดอ่อน ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง ในส่วนของกระบวนการท างานต่างๆ 
เพื่อให้คู่มือเล่มนี้มีประโยชน์และบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติอย่างเดียวกัน 

คณะท างานคู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา หวังว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
กระบวนการท างานต่างๆ ในการด าเนินงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะท างาน คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ  
และก่อสร้างระบบประปา 

2563 
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 1.5 

1.6 
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18 
19 

    

บทท่ี 2 กระบวนการท างานย่อย 20 
 2.1 กระบวนการท างานย่อย ที่ 1 การจัดท าแผนงานโครงการลงทุน 20 
  2.1.1 ขอบเขตกระบวนการท างานย่อย ที่ 1 การจัดท าแผนงานโครงการลงทุน 20 
  2.1.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 20 
  2.1.3 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปญัหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 34 
 2.2 กระบวนการท างานย่อย ที่ 2 การออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบประปา 34 
  2.2.1 ขอบเขตกระบวนการท างานย่อย ที่ 2 การออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบประปา 34 
  2.2.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 34 
  2.2.3 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปญัหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 42 
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กระบวนการท างานย่อย ที่ 3 ควบคุมการก่อสร้างระบบประปา 
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2.4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.4.3 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปญัหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
 

43 
43 
43 
59 
60 
60 
60 
64 

บรรณานุกรม 65 
    

ภาคผนวก 66 
ภาคผนวก 1 
 
 
ภาคผนวก 2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ค าสั่งการประปาส่วนภูมภิาค ที่ 444/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานย่อยทบทวน
กระบวนการท างานท่ีส าคัญและทบทวนปรับปรุงคู่มือกระบวนการท างานท่ีส าคัญ 
ความรู้ที่จ าเป็นในกระบวนการท างาน 
แบบฟอร์มขี้แจงการปรับปรุงคู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ประจ าปี 2563 
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สารบัญรูป 

  หน้า 
   

รูปที่ 1-1 โครงสร้างการบรหิารงานกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสรา้งระบบประปา 
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สารบัญตาราง 

  หน้า 
   

ตารางที่ 1-1 รายละเอียดของงานในแต่ละกระบวนการท างานย่อย 16 
ตารางที่ 1-2 ความต้องการของลูกค้า/ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อก าหนดกระบวนการท างาน และตัววัด

กระบวนการท างาน 
18 

ตารางที่ 2-1(1) ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของการจัดท าแผนงานโครงการลงทุน 21 
ตารางที่ 2-1(2) ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (เบื้องต้น) 22 
ตารางที่ 2-1(3) ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของการจัดหาที่ดินรองรับแผนงานโครงการ (เบื้องต้น) 23 
ตารางที่ 2-1(4) ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของการศึกษาพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมรองรับแผนงานโครงการ 25 
ตารางที่ 2-1(5) ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 29 
ตารางที่ 2-1(6) 
ตารางที่ 2-1(7) 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของการเสนอขอความเห็นชอบโครงการ 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของการเผยแพร่โครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
30 
31 

ตารางที่ 2-1(8) จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง กระบวนการท างานย่อย การ
จัดท าแผนงานโครงการลงทุน 

33 

ตารางที่ 2-2(1) ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของการออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบประปา (กรณีโครงการมูลค่าต่ ากว่า 
30 ล้านบาท) 

35 

ตารางที่ 2-2(2) ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของการออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบประปา (กรณีโครงการมูลค่า  
30 – 40 ล้านบาท) 

36 

ตารางที่ 2-2(3) ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของการออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบประปา (กรณีโครงการมูลค่า  
40 -100 ล้านบาท) 

37 

ตารางที่ 2-2(4) 
 
ตารางที่ 2-2(5) 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของการออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบประปา (กรณีโครงการมูลค่า  
100 - 200 ล้านบาท) 
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของการออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบประปา (กรณีโครงการมูลค่าเกิน  
200 ล้านบาท) 

38 
 

40 

ตารางที่ 2-2(6) 
 
ตารางที่ 2-3(1) 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง กระบวนการท างานย่อย การ
ออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบประปา 

ขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างกับหน่วยงานเจา้ของพื้นท่ีที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ 

42 
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ตารางที่ 2-3(2) ขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้าง (ภาพรวม) 46 
ตารางที่ 2-3(3) ขั้นตอนการศึกษารายละเอียดสัญญาจ้างและเปิดงานโครงการ 48 
ตารางที่ 2-3(4) 
ตารางที่ 2-3(5) 
ตารางที่ 2-3(6) 
 
ตารางที่ 2-3(7) 
 
ตารางที่ 2-3(8) 
ตารางที่ 2-3(9) 
ตารางที่ 2-3(10) 
 
ตารางที่ 2-3(11) 
 

ค าอธิบายประกอบแผนผังการปฏบิัติงานข้ันตอนตรวจสอบและอนมุัติวัสดุ 
ขั้นตอนการอนุมัติวสัดุที่ใช้ในงานโครงการ 

ค าอธิบายประกอบแผนผังการปฏบิัติงานข้ันตอนการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและ
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 

ขั้นตอนการขอขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า รวมทั้งงานรื้อ
ถอนหม้อแปลงไฟฟ้าเดมิ 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงานควบคุมงานก่อสร้าง 

ขั้นตอนการส่งมอบและตรวจรับผลงาน 

ขั้นตอนการแก้ไขสัญญาจ้าง (พระราชบัญญตัิการจดัซื้อจัดจา้งฯ พ.ศ.2560 มาตรา 97 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้างฯ พ.ศ. 2560ข้อ 165) 
ขั้นตอนการแก้ไขสัญญาจ้าง (พระราชบัญญตัิการจดัซื้อจัดจา้งฯ พ.ศ.2560 มาตรา 102 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้างฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 182) 
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59 

ตารางที่ 2-4(1) ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของการติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย 

ระบบประปา 
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ตารางที่ 2-4(2) จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง กระบวนการท างานย่อย  
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บทที่ 1 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมา/ความจ าเป็น/ความส าคัญ 

ตามที่คณะกรรมการบริหารระบบการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2558 มีมติให้เสนอแต่งตั้งคณะท างานทบทวน
ปรับปรุงคู่มือส าหรับกระบวนการท างานที่ส าคัญ 12 กระบวนการ โดยให้มีรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้บุคลากรที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องได้ทราบและเข้าใจวิธีปฏิบัติ โดยสามารถค้นคว้าอ้างอิงได้ รวมทั้งสามารถใช้ประกอบการตรวจสอบสอบทานความถูกต้อง 

ต่อมา ที่ประชุมคณะท างานทบทวนกระบวนการท างานที่ส าคัญและทบทวนปรับปรุงคู่มือกระบวนการท างานที่
ส าคัญ 12 กระบวนการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 มีมติให้เสนอแต่งตั้งคณะท างานย่อย เพื่อด าเนินการทบทวน
และจัดท าคู่มือกระบวนการท างานท่ีส าคญัให้เป็นปัจจุบันตามแนวทางระบบประเมนิผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)เพือ่ให้บุคลากร
ที่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง ได้ทราบแนวทาง (Approach)และใช้ประกอบการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

1.2 วัตถุประสงค ์

การจัดท าคูม่ือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน 
2. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎ ตามระเบียบ ตามข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดไว้อย่าง

สม่ าเสมอ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายองค์กร 
3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจกระบวนการในการปฏิบัติงานในข้ันตอนใดอย่างไร เมื่อใด และผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับกระบวนการนั้น และสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน 
4. เพื่อให้ผู้บริหารติดตามกระบวนการได้ทุกข้ันตอน 
5. เพื่อประกอบการตรวจสอบ สอบทานความถูกต้องของส านักตรวจสอบ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 

 
1.3 โครงสร้างการบริหารงาน 

- โครงสร้างการบริหารงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา โดยเริม่
โครงสร้างตั้งแต่ระดับผู้ว่าการ ถึงระดับงานที่เกี่ยวข้องกับในกระบวนการทั้งหมดดังรปูท่ี 1
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รูปที่ 1-1 โครงสร้างการบริหารงานกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
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1. การประปาส่วนภูมิภาค ส านักงานใหญ่โดย 
1.1 กองแผนงานโครงการหลัก มีหน้าที่ตามค าบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังนี ้

- งานวิศวกรรมโครงการหลัก 
1) ส ารวจและประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อก าหนดขนาด หลักเกณฑ์ รายละเอียด และ

เทคนิคท่ีเหมาะสมในการจัดท า ควบคุม ก ากับ ดูแล การจ้างที่ปรึกษาตามโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาและโครงการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง (FD ข้อ 1) 

2)ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อขอข้อมูลและเข้าส ารวจพื้นที่ ร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (FD ข้อ 2) 

3) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดท าโครงการลงทุนระบบประปาและโครงการอื่นที่เกี่ยวข้องในเชิง
วิศวกรรม และประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้น เพื่อของบประมาณส าหรับโครงการปรับปรงุขยายระบบประปาและโครงการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง (FD ข้อ 3) 

4) สนับสนุนการน าเสนอผลงานการศึกษาความเป็นไปได้ และควบคุมคุณภาพของผลงานด้าน
วิศวกรรมแผนงานให้ได้มาตรฐาน (FD ข้อ 4) 

5) ทบทวนแผนงานโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาและโครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของการ
วิเคราะห์ในเชิงวิศวกรรม (FD ข้อ 5) 

6) น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์โครงการไปขอสนับสนุนเงินทุนที่มีความเหมาะสมกับการลงทุน ร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (FD ข้อ 6) 

7) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโครงการลงทุนระบบประปาในเชิงวิศวกรรมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (FD ข้อ 
7) 

- งานเศรษฐศาสตร์และการเงินโครงการหลัก 
1) วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและความเจริญของพื้นที่เป้าหมาย เพื่อสรุปหารูปแบบความต้องการใช้น้ า

ของแต่ละพื้นท่ี (FD ข้อ 1) 

2) ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อขอข้อมูลและเข้าส ารวจพื้นที่ร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (FD ข้อ 2) 

3) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดท าโครงการลงทุนระบบประปาในเชิงเศรษฐศาสตร์และการเงิน 
เพื่อหามูลค่าโครงการลงทุนก่อสร้างและผลตอบแทนของโครงการ (FD ข้อ 3) 

4) สนับสนุนการน าเสนอผลงาน การศึกษาความเป็นไปได้ และควบคุมคุณภาพของผลงานด้าน
เศรษฐศาสตร์และการเงินให้ได้มาตรฐาน (FD ข้อ 4) 

5) ทบทวนแผนงานโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาและโครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของการ
วิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์และการเงิน (FD ข้อ 5) 

6) น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์โครงการไปขอสนับสนุนเงินทุนที่มีความเหมาะสมกับการลงทุน ร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (FD ข้อ 6) 

7) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโครงการลงทุนระบบประปาในเชิงเศรษฐศาสตร์และการเงินแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (FD ข้อ 7) 

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

- งานวิศวกรรมโครงการ (1-2) 
1) ประเมิน วิเคราะห์และวางแผนความเหมาะสมพื้นท่ี เพื่อก าหนดขนาด ข้อก าหนด รายละเอียดและ

เทคนิคท่ีเหมาะสมในการจัดท าโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาและโครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถน าไปค านวณ
ความเป็นไปได้ในการลงทุน (FD ข้อ 1) 

2) ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อขอข้อมูลและเข้าส ารวจพ้ืนท่ี (FD ข้อ 2) 
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3) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดท าโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาและโครงการอื่นที่
เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย (FD ข้อ 3) 

4) ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการเบื้องต้นเพื่อของบประมาณส าหรับโครงการปรับปรุงขยายระบบ
ประปาและโครงการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย (FD ข้อ 4) 

5) สนับสนุนการน าเสนอผลงานการศึกษาความเป็นไปได้ และควบคุมคุณภาพของผลงานด้าน
วิศวกรรมโครงการให้ได้มาตรฐาน (FD ข้อ 5) 

6) ทบทวนแผนงานโครงการปรับปรุงขยายและโครงการอื่นท่ีเกี่ยวข้องในเชิงวิศวกรรม (FDข้อ 6) 

7) น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์โครงการไปขอสนับสนุนเงินทุนที่มีความเหมาะสมกับการลงทุน ร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (FD ข้อ 7) 

8) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโครงการลงทุนระบบประปาในเชิงวิศวกรรมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (FDข้อ 8) 

- งานเศรษฐศาสตร์และการเงินโครงการ (1-2) 
1) วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและความเจริญของพื้นที่เป้าหมาย เพื่อสรุปหารูปแบบความต้องการใช้น้ า

ของแต่ละพื้นท่ี (FD ข้อ 1) 
2) ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อขอข้อมูลและเข้าส ารวจพื้นที่ร่วมกับงาน

วิศวกรรมโครงการ 1-2 (FD ข้อ 2) 

3) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดท าโครงการลงทุนระบบประปาในเชิงเศรษฐศาสตร์และการเงิน 
เพื่อหามูลค่าโครงการลงทุนก่อสร้างและผลตอบแทนของโครงการร่วมกับงานวิศวกรรมโครงการ 1-2 (FD ข้อ 3) 

4) สนับสนุนการน าเสนอผลงาน การศึกษาความเป็นไปได้ และควบคุมคุณภาพของผลงานด้าน
เศรษฐศาสตร์และการเงินโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ได้มาตรฐาน (FD ข้อ 4) 

5) ทบทวนแผนงานโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาและโครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของการ
วิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์และการเงิน (FD ข้อ 5) 

6) น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์โครงการไปขอสนับสนุนเงินทุนที่มีความเหมาะสมกับการลงทุน ร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (FD ข้อ 6) 

7) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโครงการลงทุนระบบประปาในเชิงเศรษฐศาสตร์และการเงินแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (FD ข้อ 7) 

1.3กองจัดเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการมีหน้าที่ตามค าบรรยายลักษณะงาน(Functional 
Description)ดังนี ้

- งานจัดเตรียมความพร้อมท่ีดินและแหล่งน้ า (1-2) 
1)รวบรวมข้อมูลแผนงานโครงการ และวางแผนการจัดเตรียมที่ดินและแหล่งน้ าให้สอดคล้องกับ

แผนงานฯ (FD ข้อ 1) 
2) วิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของที่ดินในการจัดท าโครงการตามระบุในแผนงานฯ 

ร่วมกับหน่วยงานภายในท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (FD ข้อ 2) 
3) จัดท าประมาณการงบประมาณ และเสนอขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อท่ีดิน (FD ข้อ 3) 
4) ตรวจสอบความเป็นไปได้ของแหล่งน้ า ซึ่งผ่านการวิเคราะห์ศักยภาพและความเหมาะสมด้านแหล่ง

น้ าแล้วจากหน่วยงานภายใน กปภ. ที่เกี่ยวข้อง (FD ข้อ 4) 
5) ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อวางแผนจัดเตรียมที่ ดินและแหล่งน้ า 

ด าเนินการขอใช้ที่ดินและแหล่งน้ า ตลอดจนร่วมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้ที่ดิน
และแหล่งน้ า ต่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา โครงการปรับปรุงหลังรับโอนกิจการประปา และโครงการอื่นที่
เกี่ยวข้อง (FD ข้อ 5)  
 - งานจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการแก้ปัญหาการเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับแผนการ
ด าเนินโครงการต่างๆ ขององค์กร (FD ข้อ 1) 
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2) ประสานงานหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กรเพื่อขอข้อมูล และเข้าส ารวจพื้นที่ ในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการลงทุนระบบประปา หรือโครงการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (FD ข้อ 2) 

3) ติดตามและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานภายในองค์กร เพื่อให้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ลงทุนระบบประปา หรือโครงการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (FD ข้อ 3) 

4) สนับสนุนการน าเสนอผลงาน การศึกษาความเป็นไปได้ และควบคุมคุณภาพของผลงานด้าน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน (FD ข้อ 4) 

5) ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเผยแพร่และร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อ
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการจัดท ารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อม ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
เพื่อแจ้งรายละเอียดของโครงการและเหตุผลความจ าเป็นให้ทราบ และพิจารณาในเบื้องต้น (FD ข้อ 5) 

1.4 กองแผนและกลยุทธ์มีหน้าที่ตามค าบรรยายลักษณะงาน(Functional Description)ดังนี ้

- งานแผนกลยุทธ์ 
1) จัดท าและทบทวนแผนยุทธศาสตร์องค์กรและกรอบแนวทางในการพัฒนาของ กปภ. โดยบูรณาการ

แผนงานของ กปภ. กับยุทธศาสตร์ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2) ศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของ
องค์กรเพื่อใช้ประกอบการจัดท าและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ. 

3) ถ่ายทอดและบูรณาการแผนยุทธศาสตร์องค์กรให้กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง 

4) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

1.5 กองวิเคราะห์และประเมนิผลโครงการมีหน้าท่ีตามค าบรรยายลักษณะงาน(Functional Description)ดังนี ้

- งานวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ (1-2) 
1) รวบรวม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตามงบลงทุน (ท่ีเป็นโครงการ) ทุกหมวดเงิน 

 (FD ข้อ 1) 

2) วิเคราะห์ และรายงานข้อปัญหา-สาเหตุ ของการด าเนินงานโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน (FD ข้อ 2) 

3) รายงานปัญหาและอุปสรรคจากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามงบลงทุน (ที่เป็น
โครงการ) ทุกหมวดเงิน พร้อมจัดท าข้อเสนอแนะการแก้ไขอุปสรรคเบื้องต้น (FD ข้อ 3) 

4) ใหข้้อเสนอแนะแก่หน่วยงานในการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ (FD ข้อ 4) 

1.6 กองมาตรฐานวิศวกรรม มีหน้าท่ีตามค าบรรยายลักษณะงาน(Functional Description)ดังนี ้

- งานมาตรฐานระบบประปา 
1) จัดท ามาตรฐานทางวิศวกรรม คุณลักษณะเฉพาะทางวิศวกรรมโครงการ สิ่งก่อสร้างอื่นๆ และ

ครุภัณฑ์ด้านงานโยธาของ กปภ. (FD ข้อ 1) 

2) ออกแบบและจัดท าแบบแปลนมาตรฐานโครงสร้างอาคารผลิตน้ าประปา และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ของ 
กปภ. (FD ข้อ 2) 

3) ประสานงานและให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหา กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานมาตรฐานระบบ
ประปา (FD ข้อ 3) 

4) ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแบบแปลน รายละเอียดเอกสารที่จัดท าโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม  
(FD ข้อ 4) 

- งานผลิตภัณฑ์ท่อและครุภัณฑ์ 
1) ก าหนดผลิตภัณฑ์ท่อ อุปกรณ์ท่อและคุณลักษณะเฉพาะส าหรับงานด้านวิศวกรรม (FD ข้อ 1) 

2) ติดตามผลการใช้งานผลิตภัณฑ์ท่อ อุปกรณ์เพื่อน ามาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (FD ข้อ 2) 
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3) จัดท าข้อก าหนดเฉพาะของวัสดุ และครุภัณฑ์ ของ กปภ. ที่เกี่ยวข้อง(FD ข้อ 3) 

- งานมาตรฐานการวางท่อ 
1) จัดท าและพัฒนาแบบมาตรฐานงานวางท่อ กปภ. ให้เป็นปัจจุบัน และครอบคลุมการใช้งานทุกๆ 

ด้าน (FD ข้อ 1) 

2) ก าหนดรายละเอียดประกอบแบบงานวางท่อ การติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานส าหรับงานวางท่อประปา 

(FD ข้อ 2) 

3) จัดท าเอกสารมาตรฐานและข้อก าหนดในการวางท่อประปา (FD ข้อ 3) 

- งานศูนย์ข้อมูลวิศวกรรม 
1) จัดเก็บและรวบรวมแบบ (Drawing) แบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) ข้อก าหนดเฉพาะงาน 

(Specification) และมาตรฐานงานก่อสร้าง (Standard) (FD ข้อ 1) 

2) จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อก าหนด คุณลักษณะเฉพาะวัสดุ ครุภัณฑ์ ของ กปภ. (FD ข้อ 2) 

3) จัดท าคู่มือและสื่อเผยแพร่แบบมาตรฐานงานก่อสร้างและอื่นๆ ผ่านระบบสารสนเทศ (FD ข้อ 3) 

1.7 กองออกแบบวิศวกรรม มีหน้าที่ตามค าบรรยายลักษณะงาน(Functional Description)ดังนี ้

- งานวิศวกรรมสุขาภิบาล/สิ่งแวดล้อม 
1) ออกแบบและจัดท าแบบแปลนระบบผลิตน้ าประปาโครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงินตั้งแต่ 

100 ล้านบาทขึ้นไปและโครงการก่อสร้างอื่นๆ ของ กปภ. (FD ข้อ 1) 

2) ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแบบแปลน รายละเอียดเอกสารที่จัดท าโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม (FD  
ข้อ 2) 

3) ประสานงานและให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหา กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล
และสิ่งแวดล้อม (FD ข้อ 3) 

- งานวิศวกรรมโครงสร้าง 
1) ออกแบบและจัดท าแบบแปลนโครงสร้างอาคารผลิตน้ าประปา และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ของ กปภ. 

ส าหรับโครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทข้ึนไปและโครงการก่อสร้างอื่นๆ ของ กปภ. (FD ข้อ 1) 

2) ประสานงานและให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหา กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ
โครงสร้างอาคารผลิตน้ าประปา และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ของ กปภ. (FD ข้อ 2) 

3) ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแบบแปลน รายละเอียดเอกสารที่จัดท าโดยบริษัทท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรม (FD 
ข้อ 3) 

- งานวิศวกรรมเครื่องกล 
1) ออกแบบและจัดท าแบบแปลนระบบเครื่องกล ส าหรับโครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงิน

ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป และโครงการก่อสร้างอื่นๆ ของ กปภ. (FD ข้อ 1) 

2)  ประสานงานและให ้ค าปร ึกษาในการแก ้ไขป ัญหา ก ับหน ่วยงานที ่เกี ่ยวข ้อง ใน งาน
วิศวกรรมเครื่องกล (FD ข้อ 2) 

3) ให้ข้อคิดเห็นเกี ่ยวกับแบบแปลน รายละเอียดเอกสารที ่จ ัดท าโดยบริษัทที ่ปรึกษาด้าน
วิศวกรรม (FD ข้อ 3) 

- งานวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุม 
1) ออกแบบและจัดท าแบบแปลนระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม ส าหรับโครงการก่อสร้างระบบประปา

ที่มีวงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป และโครงการก่อสร้างอื่นๆ ของ กปภ. (FD ข้อ 1) 

2) ประสานงานและให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหา กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานวิศวกรรม ไฟฟ้า
และระบบควบคุม  (FD ข้อ 2) 

3) ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแบบแปลน รายละเอียดเอกสารที่จัดท าโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม (FD ข้อ3) 
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1.8 กองประมาณราคา มีหน้าที่ตามค าบรรยายลักษณะงาน(Functional Description)ดังนี ้

- งานประมาณราคาระบบท่อ (1-2) 
1) จัดท าประมาณราคาในส่วนงานระบบท่อประปา โครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงินตั้งแต่ 100 

ล้านบาทขึ้นไป และโครงการก่อสร้างของส านักงานใหญ่ตามแบบท่ีก าหนดไว้ (FD ข้อ 1) 

2) ก าหนดการแบ่งงวดงาน งวดเงินในส่วนงานระบบท่อประปา ของโครงการก่อสร้างระบบประปา
และโครงการก่อสร้างของส านักงานใหญ่ที่มีสัญญาก่อสร้างแบบแบ่งงวด (FD ข้อ 2) 

3) จัดท าแบบฟอร์มแสดงปริมาณวัสดุ ค่าแรงงาน ในส่วนงานระบบท่อประปา ประกอบการจัดจ้ าง
โครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทข้ึนไป และโครงการก่อสร้างของส านักงานใหญ่ (FD ข้อ 3) 

4) รวบรวมราคาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในส่วนงานระบบท่อประปา เพื่อร่วมจัดท าเป็นราคากลางวัสดุ
อุปกรณ์และค่าแรงท่ีใช้ในการประมาณราคางานก่อสร้างของ กปภ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงการจัดท าคู่มือในการ
จัดท าประมาณราคาเพื่อการฝึกอบรม (FD ข้อ 4) 

- งานประมาณราคาโยธาและสถาปัตยกรรม 
1) จัดท าประมาณราคาในส่วนงานโยธาและสถาปัตยกรรม โครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงิน

ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป และโครงการก่อสร้างของส านักงานใหญ่ตามแบบที่ก าหนดไว้ (FD ข้อ 1) 

2) ก าหนดการแบ่งงวดงาน งวดเงินในส่วนงานโยธาและสถาปัตยกรรม ของโครงการก่อสร้างระบบ
ประปาและโครงการก่อสร้างของส านักงานใหญ่ที่มีสัญญาก่อสร้างแบบแบ่งงวด (FD ข้อ 2) 

3) จัดท าแบบฟอร์มแสดงปริมาณวัสดุ ค่าแรงงาน ในส่วนงานโยธาและสถาปัตยกรรม ประกอบการจัด
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทข้ึนไป และโครงการก่อสร้างของส านักงานใหญ่ (FD ข้อ 3) 

4) รวบรวมราคาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในส่วนงานโยธาและสถาปัตยกรรม เพื่อจัดท าเป็นราคากลางวัสดุ
อุปกรณ์และค่าแรงท่ีใช้ในการประมาณราคางานก่อสร้างของ กปภ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงการจัดท าคู่มือในการ
จัดท าประมาณราคาเพื่อการฝึกอบรม (FD ข้อ 4) 

- งานประมาณราคาเครื่องกลและไฟฟ้า 
1) จัดท าประมาณราคาในส่วนงานเครื่องกลและไฟฟ้าโครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงินตั้งแต่ 

100 ล้านบาทขึ้นไป และโครงการก่อสร้างของส านักงานใหญ่ตามแบบที่ก าหนดไว้ (FD ข้อ 1) 

2) ก าหนดการแบ่งงวดงาน งวดเงินในส่วนงานเครื่องกลและไฟฟ้า ของโครงการก่อสร้างระบบประปา
และโครงการก่อสร้างของส านักงานใหญ่ที่มีสัญญาก่อสร้างแบบแบ่งงวด (FD ข้อ 2) 

3) จัดท าแบบฟอร์มแสดงปริมาณวัสดุ ค่าแรงงาน ในส่วนงานเครื่องกลและไฟฟ้าประกอบการจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทข้ึนไป และโครงการก่อสร้างของส านักงานใหญ่ (FD ข้อ 3) 

4) รวบรวมราคาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในส่วนงานเครื่องกลและไฟฟ้าเพื่อจัดท าเป็นราคากลางวัสดุ
อุปกรณ์และค่าแรงท่ีใช้ในการประมาณราคางานก่อสร้างของ กปภ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงการจัดท าคู่มือในการ
จัดท าประมาณราคาเพื่อการฝึกอบรม (FD ข้อ 4) 

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

- งานสถาปัตยกรรม (1-2) 
1) รวบรวมข้อมูลเพื่อการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม (FD ข้อ 1) 

2) ส ารวจ ออกแบบ และวางผังทางสถาปัตยกรรม พร้อมจัดท าแบบและรายละเอียดประกอบแบบ
แปลน ด้านสถาปัตยกรรม ส าหรับโครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป และโครงการก่อสร้าง
ของส านักงานใหญ่ (FD ข้อ 2) 

3) จัดท าเอกสารประกอบการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมของทุกโครงการและจัดท าคู่มือการ
ออกแบบด้านสถาปัตยกรรม (FD ข้อ 3) 

4) ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแบบแปลน รายละเอียด เอกสารที่จัดท าโดยบริษัทท่ีปรึกษา (FD ข้อ 5) 
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- งานออกแบบระบบท่อ (1-2) 
1) รวบรวมข้อมูลเพื่อการออกแบบระบบท่อส่ง-จ่ายน้ า (FD ข้อ 1) 

2) ส ารวจ ออกแบบ จัดท าแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบแปลนระบบท่อสง่-จ่ายน้ า ส าหรับ
โครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทข้ึนไป และโครงการก่อสร้างของส านักงานใหญ่ (FD ข้อ 2) 

3) จัดท าเอกสารประกอบการออกแบบระบบท่อส่ง-จ่ายน้ าของทุกโครงการและจัดท าคู่มือการ
ออกแบบระบบท่อ (FD ข้อ 3) 

4) ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแบบแปลน รายละเอียด เอกสารที่จัดท าโดยบริษัทท่ีปรึกษา (FD ข้อ 5) 

- งานบริหารโครงการ (1-2) 
1) จัดท าแผนการปฏิบัติงานส าหรับการส ารวจ และการออกแบบโครงการก่อสร้างระบบประปาที่มี

วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป และโครงการก่อสร้างของส านักงานใหญ่ (FD ข้อ 1) 

2) บริหารจัดเตรียมโครงการ โดยติดตามการด าเนินงานของทุกส่วนงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
งาน (FD ข้อ 2) 

3) จัดเตรียม รวบรวมแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบแปลน เพื่อจัดจ้าง รวมทั้งรวบรวม
เอกสารและแบบต้นฉบับ ส่งให้ศูนย์ข้อมูลวิศวกรรม (FD ข้อ 3) 

4) ส ารวจภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลประกอบการออกแบบ (FD ข้อ 4) 

5) รวบรวมเอกสารประกอบการออกแบบจากทุกส่วนงานในโครงการ และจัดท าคู่มือการบริหาร
จัดเตรียมโครงการ (FD ข้อ 5) 

1.10 กองเทคนิคก่อสร้าง มีหน้าที่ตามค าบรรยายลักษณะงาน(Functional Description)ดังนี ้

- งานทดสอบผลิตภัณฑ์ท่อและอุปกรณ์ 
1) ตรวจสอบและทดสอบท่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดใน

สัญญาจ้างทุกโครงการของ กปภ. รวมถึงการจัดท าคู่มือการตรวจและทดสอบท่อและอุปกณ์ (FD ข้อ 1) 

2) ออกใบรับรองคุณภาพท่อและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในโครงการตามมาตรฐานท่ีก าหนดในสัญญา (FD ข้อ 2) 

3) ประสานงานและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่อและอุปกรณ์แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (FD ข้อ 3) 

4) ขึ้นทะเบียนโรงงานผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ที่ใช้งานของ กปภ. (FD ข้อ 4) 

- งานทดสอบระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม 
1) ตรวจสอบการขอใช้วัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม PLC และ SCADA ให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดตามสัญญา (FD ข้อ 1) 

2) ตรวจสอบ Shop Drawing และ Asbuilt Drawing พร้อมทั้งรวบรวม Asbuilt Drawing ระบบ
ไฟฟ้าและระบบควบคุมเพื่อให้กับผู้ใช้งาน (FD ข้อ 2) 

3) ตรวจสอบและทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบควบคุม PLC และ SCADA ที่ใช้ในกิจการ
ประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดในสัญญาจ้างทุกโครงการของ กปภ. (FD ข้อ 3) 

4) รวบรวมคู่มือการใช้งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม PLC และ SCADA เพื่อ
ให้กับผู้ใช้งาน (FD ข้อ 4) 

5) ประสานงานและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภายในและภายนอก (FD ข้อ 5) 

- งานทดสอบระบบเครื่องกล 
1) ตรวจสอบการขอใช้วัสดุอุปกรณ์ระบบเครื่องกลให้เป็นไปตามข้อก าหนดตามสัญญา (FD ข้อ 1) 

2) ตรวจสอบ Shop Drawing และ Asbuilt Drawing พร้อมทั้งรวบรวม Asbuilt Drawing ระบบ
เครื่องกลเพื่อให้กับผู้ใช้งาน (FD ข้อ 2) 

3) ตรวจสอบและทดสอบการติดตั้งระบบเครื่องกลที่ใช้ในกิจการประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนดในสัญญาจ้างทุกโครงการของ กปภ. (FD ข้อ 3) 
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4) รวบรวมคู่มือการใช้งานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเครื่องกลเพื่อให้กับผู้ใช้งาน (FD ข้อ 4) 

5) ประสานงานและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับระบบเครื่องกลแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (FD ข้อ 5) 

1.11 กองควบคุมการก่อสร้าง (1-3) มีหน้าที่ตามค าบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังนี ้

- งานควบคุมการก่อสร้าง (1-4) 
1) ควบคุม ดูแล การควบคุมการก่อสร้างในโครงการก่อสร้างระบบประปาและโครงการก่อสร้างที่

เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ซึ่งออกแบบโดยฝ่ายวิศวกรรม การประปาส่วนภูมิภาคเขต และ/หรือที่ปรึกษาให้แล้วเสร็จและถูกต้อง
ตามสัญญา (FD ข้อ 1) 

2) ติดตามรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทุกสัปดาห์ และรายงานความก้ าวหน้าของโครงการ
ก่อสร้างทุกเดือน (FD ข้อ 2) 

3) ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน ติดตามเร่งรัดงานก่อสร้าง ให้ค าแนะน ารวมทั้งติดตามการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคแก่ผู้ควบคุมงาน ตลอดจนเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของโครงการให้เป็นไปตามเง่ือนไขสัญญา และสอดคล้อง
กับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ (FD ข้อ 3) 

4) ด าเนินการขออนุญาตและช้ีแจงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชน (FD 
ข้อ 4) 

5) จัดเตรียมเอกสารการตรวจรับงานก่อสร้าง (FD ข้อ 5) 

6) สนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามแผนงานก่อสร้าง (FD ข้อ 6) 

7) จัดท าคู่มือการควบคุมการก่อสร้างของ กปภ. (FD ข้อ 7) 

8) ให้ข้อมูล และข้อเสนอแก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับงานก่อสร้าง (FD ข้อ 8) 

 
2. การประปาส่วนภูมิภาคเขตโดย  

2.1 กองแผนและวิชาการ 1-10 มีหน้าที่ตามค าบรรยายลักษณะงาน(Functional Description)ดังนี ้

- งานแผนงาน 
1) วางแผน วิเคราะห์โครงการ โดยอาศัยข้อมูลจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขา และหน่วยงานอื่น 

หรือข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงในพ้ืนท่ีมาวิเคราะห์ เพื่อจัดล าดับความส าคัญของแผน (FD ข้อ 1) 

2) จัดท าแผนโครงการงบลงทุนของการประปาส่วนภูมิภาคเขต เพื่อเสนอของบประมาณประจ าปีก่อน
สิ้นปีงบประมาณ (FD ข้อ 2) 

3) ส ารวจ ออกแบบ จัดท างบประมาณโครงการวางท่อ ขยายเขตจ าหน่ายน้ า หรือระบบประปาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโครงการก่อสร้างแห่งใหม่ (FD ข้อ 3) 

4) ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อจัดเตรียมที่ดินส าหรับโครงการก่อสร้าง
ระบบประปา และโครงการต่างๆ ขององค์กร (FD ข้อ 4) 

5) ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อร่วมประชาคมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อโครงการก่อสร้างระบบประปา โครงการรับโอนกิจการประปา และโครงการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (FD ข้อ 5) 

- งานโครงการก่อสร้าง (1-3) 
1) ส ารวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาที่มีวงเงิน

ต่ ากว่า 100 ล้านบาท โครงการเร่งรัดขยายเขตจ าหน่ายน้ า โครงการลดน้ าสูญเสีย โครงการส ารวจติดตั้งประปาผู้ใช้น้ าราย
ใหญ่ โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาอาคาร โครงการปรับปรุงเส้นท่อ และโครงการงบลงทุนอื่นๆ ของการประปาส่วน
ภูมิภาค (FD ข้อ 1) 

2) ติดตามตรวจสอบ การด าเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาให้ได้ตามมาตรฐานตามเง่ือนไขสัญญา
จ้าง (FD ข้อ 2) 
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3) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการขออนุญาตใช้พื้นที่เพ่ือด าเนินการก่อสร้างระบบประปา 
เพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างราบรื่น (FD ข้อ 3) 

4) จัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดจ้างผู้ด าเนินงานโครงการก่อสร้างระบบประปา ให้ความเห็นใน
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ ก่อนส่งเรื่องให้กองบริหารทั่วไปด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และด าเนินการในเรื่องการ
ควบคุมงาน การตรวจรับ และการส่งมอบทรัพย์สิน (FD ข้อ 4) 
 

1.4 ขอบเขตกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 

กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา มีขอบเขตครอบคลุมกระบวนการท างานตั้งแต่
ขั้นตอนการจัดท าแผนงานโครงการลงทุน ขั้นตอนการออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบประปา ขั้นตอนควบคุมการก่อสร้างระบบ
ประปา จนถึงขั้นตอนการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ รายละเอียดของงานในแต่ละกระบวนการท างานย่อย ดังแสดงใน
ตารางที่ 1-1 

ตารางที่ 1-1  รายละเอียดของงานในแต่ละกระบวนการท างานย่อย 
ชื่อกระบวนการท างานย่อย รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. การจัดท าแผนงาน
โครงการลงทุน 

- ศึกษาความเหมาะสมโครงการลงทุน 
- จัดเตรยีมที่ดินส าหรับโครงการกอ่สร้างระบบประปา 
- จัดท าประชาคมการมสี่วนร่วมของประชาชน และ
รายงานประเมินผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมท่ีเกดิจากการลงทุนระบบประปา 
- เสนอของบประมาณ จัดท ากรอบแผนโครงการลงทุน
และจัดล าดับการลงทุนเพื่อรองรับ 
โครงการปรับปรุงขยายระบบประปา 
- สนับสนุนการน าเสนอผลงาน การศึกษาความเป็นไปได้ 
และควบคมุคุณภาพของผลงาน 
ให้ได้มาตรฐาน 

กผค., กผค.1-2, กผว.1-10 
กจผ., กผว.1-10 
กจผ., กผว.1-10 
 
กผค., กผว.1-10 
 
กผค., กผค.1-2, กผก., กผว.1-10 

2. การออกแบบเพื่อก่อสร้าง
ระบบประปา 

- ศึกษาแผนงานโครงการ 
- ประชุมร่วมกับ กปภ.เขต และ กปภ.สาขา 
- ส ารวจเก็บรายละเอียดที่ต้องใช้ในการออกแบบ 
- ประสานหน่วยงานที่เกีย่วข้อง(หน่วยงานภายนอก)กับ
การขออนุญาตก่อสร้างเบื้องต้น 
- ออกแบบระบบประปา (งานสถาปัตยกรรม, งาน
วิศวกรรมโครงสร้าง, งานวิศวกรรมไฟฟ้า, 
งานวิศวกรรมเครื่องกล, งานวิศวกรรมสุขาภิบาล, ระบบ
ควบคุม,ระบบท่อส่ง-จ่ายน้ า) 
- จัดท าแบบเพื่อการก่อสร้าง 
- จัดท าข้อก าหนดและแบบมาตรฐานเพื่อใช้
ประกอบการออกแบบระบบประปา 

- กจค.1-2, กอว., กผว.1-10 
- กจค.1-2, กอว., กผว.1-10 
- กจค.1-2, กอว., กผว.1-10 
- กจค.1-2, กผว.1-10 
- กอว., กจค.1-2, กผว.1-10 
 
- กอว., กจค.1-2, กผว.1-10 
- กมว. 

 
 

กปภ.สาขา(ชั้น 2) 
  - งานอ านวยการ 
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ตารางที่ 1-1  รายละเอียดของงานในแต่ละกระบวนการท างานย่อย (ต่อ) 
ชื่อกระบวนการ

ท างานย่อย 
รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ 

 - ประมาณราคาค่าก่อสรา้งระบบประปา (งานสถาปัตยกรรม , 
งานวิศวกรรมโครงสร้าง ,  
งานวิศวกรรมไฟฟ้า, งานวิศวกรรมเครื่องกล, งานวิศวกรรม
สุขาภิบาล, ระบบควบคุม,  
ระบบท่อส่ง-จ่ายน้ า) 
- ก าหนดการแบ่งงวดงานโครงการก่อสร้างระบบประปา 
- จัดท าบัญชีค่าวัสดุและคา่แรง รวบรวมราคาวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าแรง เพื่อจัดท าเป็น 
ราคากลาง 

- กปร., กผว.1-10 
 
 
- กปร., กผว.1-10 
- กปร. 
 

3. ควบคุมการ
ก่อสร้างระบบ
ประปา 

- จัดท าเอกสารขออนุญาต 
- ควบคุมการก่อสร้างระบบประปาและโครงการก่อสร้างที่
เกี่ยวข้องทั่วประเทศ 
- ติดตามเร่งรัดงานก่อสร้างและการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
- จัดท าเอกสารแจ้งปิดงานและบญัชีสินทรัพย์ถาวรทีไ่ด้จาก
โครงการก่อสร้าง 
- จัดท าคู่มือการควบคมุการก่อสรา้ง 

- กคส.1-3, กผว.1-10 
- กทส., กคส.1-3, กผว.1-10 
- กคส.1-3, กผว.1-10 
- กคส.1-3, กผว.1-10 
- กทส., กคส.1-3 

4. การวิเคราะห์
และประเมินผล
โครงการ 

- รวบรวม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ 
- วิเคราะห์และรายงานข้อปัญหา-สาเหตุ ของการด าเนินโครงการ
ที่ไม่เป็นไปตามแผน 
- ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานในการประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการ 

- กวป. 
- กวป. 
- กวป. 
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1.5 ค าย่อ / ค าจ ากัดความ 

ค าย่อ  
  

TOR 
IEE 
EIA 
สผ. 
ทสจ. 
กก.วล. 
สศช. 
 

ค าจ ากัดความ 
แผนการลงทุนหลัก
โครงการเพื่อการพัฒนา 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
 
= 
 

ข้อก าหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference)  
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination) 
การวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดั 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ
 
แผนการลงทุนเพื่อน าเสนอของบประมาณประจ าปี  ในระยะเวลา  5  ปีงบประมาณ  
ด าเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์
องค์กรของ  กปภ.  โดยโครงการเพื่อการพัฒนา  ประกอบด้วยโครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงขยายระบบประปาและโครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการ
รับโอน 
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1.6 ข้อก าหนดของกระบวนการ วางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 

ในกระบวนการ วางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา มีความต้องการ/ความคาดหวัง ข้อก าหนดกระบวนการ
ท างาน และตัววัดกระบวนการท างาน ดังแสดงในตารางที่ 1-2 

ตารางที่ 1-2 ความต้องการของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อก าหนดกระบวนการท างาน และตัววัดกระบวนการท างาน 
ความต้องการ/ความคาดหวัง ข้อก าหนดกระบวนการท างาน ตัววัดกระบวนการท างาน 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี 
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2. แผนการปฏริูปประเทศ  
- ด้านที่ 5 เศรษฐกิจ 
- ด้านที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์  
- ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
วิจัยและนวตักรรม  
- ยุทธศาสตร์ที ่9 การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจ 
4. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2560-
2564 
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพ 
แวดล้อมสู่อนาคต  
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาภูมิภาคเมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจ 
5. แผนแม่บทการบรหิารจดัการทรัพยากรน้ า 20 ป ี
(พ.ศ.2561-2580) 
- แผนแม่บทด้านที ่1 การจัดการน้ าอุปโภคบริโภค 
6. แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขา สาธารณูปการ 
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน 
เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติ  
- ยุทธศาสร์ที่ 2 บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ  
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 
และแผน DE  
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความ
โปร่งใสและมีคณุธรรม 
7. นโยบายรัฐบาล การให้บริการในพ้ืนท่ี EEC SEZ 

1. วางแผน/ออกแบบ/ก่อสร้าง 
แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 

1. ร้อยละของจ านวนโครงการ 
ที่จัดท าเอกสารเพื่อประกวดราคาแล้ว
เสร็จ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
2. ร้อยละความสามารถในการ
เบิกจ่ายตามแผน 

 
 



 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 20 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

บทที่ 2 

กระบวนการท างานย่อย 
2.1 กระบวนการท างานย่อย ที่ 1 การจัดท าแผนงานโครงการลงทุน 

2.1.1 ขอบเขตกระบวนการท างานย่อย ที่ 1 การจัดท าแผนงานโครงการลงทุน 

การจัดท าแผนงานโครงการลงทุน มีขอบเขตกระบวนการท างานตั้งแต่การศึกษาความเหมาะสมโครงการ (เบื้องต้น)
การจัดหาที่ดินเพื่อรองรับแผนงานโครงการ การพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินการตามแผนงานโครงการ 
การศึกษาความเหมาะสมโครงการตลอดจนการขอความเห็นชอบแผนงานโครงการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส านักงานใหญ่
และ กปภ.เขต ได้แก่ ฝ่ายแผนงานโครงการ, ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร, ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างและกองแผนและ
วิชาการ กปภ.เขต1 - 10 

2.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การจัดท าแผนงานโครงการลงทุนมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังตารางที่ 2-1(1) – 2-1(7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 21 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

ตารางที่ 2-1(1) ขั้นตอนการปฏบิัติงานของการจัดท าแผนงานโครงการลงทุน 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) :  1. จ านวนโครงการเพื่อการพัฒนาประจ าปีทีผ่่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ กปภ. 
2. วงเงินโครงการเพื่อการพัฒนาประจ าปีทีผ่่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ กปภ. 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control 
Point(CP) 

ผู้รับผิดชอบ เอกสาร/องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง 

    
 

 

 

ภายใน 
ตุลาคม 

(ล่วงหน้า 4
ปีงบประมาณ

ลงทุน) 

ศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม
ของโครงการ(เบื้องต้น) เพื่อก าหนด
แหล่งน้ าดิบ ที่ดิน และพื้นที่ขยาย
เขตจ าหน่ายน้ า 

งานวิศวกรรมโครงการหลัก 
งานวิศวกรรมโครงการ 1-2 
งานเศรษฐศาสตร์และ
การเงินโครงการหลัก 
งานเศรษฐศาสตร์และ
การเงินโครงการ 1-2 

- คู่มือการจัดท าแผนงาน
โครงการและการวิเคราะห์
โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา ฉบับปรับปรุง  
ครั้งที่ 3 ปี 2553 

 

 

ภายใน 
ตุลาคม 

(ล่วงหน้า  3
ปีงบประมาณ

ลงทุน) 

CP1 : ตรวจสอบและจัดหาที่ดิน/
แหล่งน้ าตามแผนงานโครงการ
(เบื้องต้น) 

งานจัดเตรียมความพร้อม
ที่ดินและแหล่งน้ า (1-2) 
งานแผนงาน กผว. 1-10 

- คู่มือขอเช่าที่ราชพัสด ุ
- คู่มือขอใช้ที่ดินในความ
ครอบครองกรมชลประทาน 
- คู่มือขอใช้ ขอถอนสภาพ
ที่ดินสาธารณประโยชน์และ
ขอขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐ 

 

 

ภายใน 
ตุลาคม 

(ล่วงหน้า  3
ปีงบประมาณ

ลงทุน) 

CP2 : พิจารณาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามแผนงานโครงการ 
(เบื้องต้น) 

งานจัดการผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- ประกาศ/พรบ./
กฎหมาย/ขอ้ก าหนด 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
- คู่มือการขออนุญาต ด้าน
สิ่งแวดล้อม 
 

 

 

ภายใน 
มกราคม 

(ล่วงหน้า  2
ปีงบประมาณ

ลงทุน) 

CP3 : ศึกษาความเหมาะสมด้าน
วิศวกรรม ด้านการเงินและด้าน
เศรษฐศาสตร์ของโครงการ 

งานวิศวกรรมโครงการหลัก 
งานวิศวกรรมโครงการ 1-2 
งานเศรษฐศาสตร์และ
การเงินโครงการหลัก 
งานเศรษฐศาสตร์และ
การเงินโครงการ 1-2 

- คู่มือการจัดท าแผนงาน
โครงการและการวิเคราะห์
โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา ฉบับปรับปรุง  
ครั้งที่ 3 ปี 2553 

 
ภายใน

กันยายน 
(ล่วงหน้า 1 

ปีงบประมาณ
ลงทุน) 

จัดล าดับความส าคัญของแผนงาน
โครงการและน าเสนอแผนงาน
โครงการที่มีความเหมาะสมกับ
แหล่งเงินทุน เพื่อขอความเห็นชอบ
โครงการ 

งานวิศวกรรมโครงการหลัก 
งานเศรษฐศาสตร์และ
การเงินโครงการหลัก 
 

- คู่มือการจัดท าแผนงาน
โครงการและการวิเคราะห์
โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา ฉบับปรับปรุง  
ครั้งที่ 3  

 

ภายใน
กันยายน 

(ล่วงหน้า 1 
ปีงบประมาณ

ลงทุน) 

- เผยแพร่ ข้ อ มู ล โ คร งก ารทา ง
เ ว็ บ ไ ซต์ ส า นั ก ง า น ป ลั ด ส า นั ก
นายกรัฐมนตรีและทางไปรษณีย์
พร้อมแนบแบบสอบถามเพื่อรับฟัง
ความเห็นของประชาชนที่มี ต่ อ
โครงการของ กปภ. 
- กรณีมีข้อเสนอแนะ ข้อห่วงกังวลที่
ต้องมีการทบทวนแผนงานโครงการ 
เช่น แหล่งน้ าดิบมีข้อจ ากัด 

งานจัดการผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540  
- ระเบียบส านักนายก 
รัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548  
- สรุปแผนงานโครงการ
และแผนที่อยา่งง่าย 

    
 
 

ไมผ่่าน 

ศึกษาความเหมาะสม
โครงการ (เบื้องต้น) 

ได้ 

ผ่าน 

แผนการลงทุนหลัก  
โครงการเพื่อการพัฒนา (5 ปี) 

 

ไม่ได ้

พิจารณาผลกระทบ 
     สิ่งแวดล้อม 

จัดหาที่ดิน 
/แหล่งน้ า 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 
  ศึกษาความเหมาะสม 
         โครงการ 

โครงการ 

เผยแพรโ่ครงการและ 
รับฟังความคิดเห็น 

โครงการ 
 

ขอความเห็นชอบ
โครงการ 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ตาราง 2-1(2) 

ตาราง 2-1(3) 

ตาราง 2-1(4) 

ตาราง 2-1(5) 

ตาราง 2-1(6) 

ตาราง 2-1(7) 

CP1 

CP2 

CP3 



 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 22 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

ตารางที่ 2-1(2) ขั้นตอนการปฏบิัติงานของการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (เบ้ืองต้น) 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control 

Point(CP) 
ผู้รับผิดชอบ เอกสาร/องค์ความรู้ที่

เกี่ยวข้อง 

 

 
    

 

 

ภายใน
กรกฎาคม 
(ล่วงหน้า 4 

ปีงบประมาณ
ลงทุน) 

ด าเนินการส ารวจ รวบรวมข้อมูล ดู
สภาพพื้นทีโ่ครงการและประสานงานกบั 
กปภ.สาขา, กปภ.เขต เพื่อก าหนด
แผนงานโครงการ (เบื้องต้น) 

งานวิศวกรรมโครงการหลัก 
งานวิศวกรรมโครงการ 1-2 
งานเศรษฐศาสตร์และ
การเงินโครงการหลัก 
งานเศรษฐศาสตร์และ
การเงินโครงการ 1-2 

- คู่มือการจัดท าแผนงาน
โครงการและการวิเคราะห์
โครงการปรับปรุ งระบบ
ประปา ฉบับปรับปรุง  
ครั้งที่ 3 ปี 2553 

 

 

ภายในสิงหาคม 
(ล่วงหน้า 4 

ปีงบประมาณ
ลงทุน) 

วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและความเจริญ
ของพื้นที่เป้าหมาย เพือ่ประมาณการ
ความต้องการใช้น้ าของโครงการ 

งานเศรษฐศาสตร์และ
การเงินโครงการหลัก 
งานเศรษฐศาสตร์และ
การเงินโครงการ 1-2 

- คู่มือการจัดท าแผนงาน
โครงการและการวิเคราะห์
โครงการปรับปรุ งระบบ
ประปา ฉบับปรับปรุง  
ครั้งที่ 3 ปี 2553 

 

 

ภายในสิงหาคม 
(ล่วงหน้า 4 

ปีงบประมาณ
ลงทุน) 

ประเมิน วิเคราะห์ และวางแผนความ
เหมาะสมพื้นที่ เพือ่ก าหนดขนาดก าลัง
ผลิต 

งานวิศวกรรมโครงการหลัก 
งานวิศวกรรมโครงการ 1-2 

- คู่มือการจัดท าแผนงาน
โครงการและการวเิคราะห์
โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา ฉบับปรับปรุง  
ครั้งที่ 3 ปี 2553 

 

 

ภายในสิงหาคม 
(ล่วงหน้า 4

ปีงบประมาณ
ลงทุน) 

CP1 : รวบรวมข้อมูลและศึกษา เพื่อ
ประเมินศักยภาพของแหล่งน้ าดิบ
ส าหรับโครงการ 

งานวิศวกรรมโครงการหลัก 
งานวิศวกรรมโครงการ 1-2 

- แผนแม่บทพัฒนาแหล่งน้ า 
 

 

ภายในกันยายน 
(ล่วงหน้า 4 

ปีงบประมาณ
ลงทุน) 

ก าหนดทางเลือกโครงการและคัดเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสม 
CP2 : สอบทานการปฏิบัติงาน (Cross 
Check) โดยใช้ model มาตรฐานใน
การวิเคราะห์ความเหมาะสมโครงการ 
ทั้งทางด้านการเงิน และเศรษฐศาสตร์  
CP3 : สุ่มตรวจแผนงานโครงการ ที่มี
สัดส่วนเงินลงทุนโครงการ/ก าลังผลิต
เพิ่มขึ้น มีค่าสูงหรือต่ าผิดปกติ 

งานวิศวกรรมโครงการหลัก 
งานวิศวกรรมโครงการ 1-2 

- คู่มือการจัดท าแผนงาน
โครงการและการวิเคราะห์
โครงการปรับปรุ งระบบ
ประปา ฉบับปรับปรุง  
ครั้งที่ 3 ปี 2553 
- องค์ความรู้ในเรื่องศึกษา
ความเหมาะสมของโครงการ 
(เบ้ืองต้น) 

 
ภายในกันยายน 

(ล่วงหน้า 4 
ปีงบประมาณ

ลงทุน) 

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการเบื้องต้น 
CP4 : ปรับปรุงราคา Unit cost ส าหรับ
จัดท าแผนงานโครงการ ให้สอดคล้องกับ
การประมาณราคาของ ฝวศ. เพื่อให้
วงเงินโครงการครอบคลุมปริมาณงานให้
ออกแบบตามแผนงานทั้งหมด 

งานวิศวกรรมโครงการหลัก 
งานวิศวกรรมโครงการ 1-2 

- คู่มือการจัดท าแผนงาน
โครงการและการวิเคราะห์
โครงการปรับปรุ งระบบ
ประปา ฉบับปรับปรุง  
ครั้งที่ 3 ปี 2553 
- องค์ความรู้ในเรื่องศึกษา
ความเหมาะสมของโครงการ 
(เบ้ืองต้น) 

 ภายในตุลาคม 
(ล่วงหน้า 4 

ปีงบประมาณ
ลงทุน) 

จัดท าแผนงานโครงการตามรูปแบบที่
ก าหนด 

งานวิศวกรรมโครงการหลัก 
งานวิศวกรรมโครงการ 1-2 
งานเศรษฐศาสตร์และ
การเงินโครงการหลัก 
งานเศรษฐศาสตร์และ
การเงินโครงการ 1-2 

- คู่มือการจัดท าแผนงาน
โครงการและการวิเคราะห์
โครงการปรับปรุ งระบบ
ประปา ฉบับปรับปรุง  
ครั้งที่ 3 ปี 2553 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

  ประเมนิศักยภาพ 
     แหล่งน้ าดิบ 
  ส าหรับโครงการ 

แผนการลงทุนหลกั  
โครงการเพือ่การพัฒนา  

(5 ปี) 
 

     ก าหนดและคัดเลือก 
     ทางเลือกที่เหมาะสม 

 ประมาณการค่าใช้จ่าย  
    โครงการเบื้องต้น 

ส ารวจ รวบรวมขอ้มูล
และดูสภาพพื้นที่

โครงการ 

         ประมาณการ 
      ความต้องการใช้น้ า 

ก าหนดขนาดก าลังผลิต 

แผนงานโครงการ 
(เบื้องต้น) 

CP1 

CP2,3 

CP4 



 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 23 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

ตารางที่ 2-1(3) ขั้นตอนการปฏบิัติงานของการจัดหาที่ดินรองรับแผนงานโครงการ (เบ้ืองต้น) 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู้รับผิดชอบ 
เอกสาร/องค ์

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

     

 

 
1-2 สัปดาห ์

ศึกษารายละเอียดโครงการ 
- ศึกษาแผนงานฯ 
- ต าแหน่งที่ตั้งที่ดินที่ต้องจัดหา 
- แหล่งน้ าทีจ่ะใช ้
- พื้นที่ให้บรกิาร 

งานจัดเตรียมความพร้อม
ที่ดินและแหล่งน้ า (1-2)  
งานแผนงาน กผว. 1-10 

 

 

1-1.5 เดือน 

ส ารวจภาคสนาม 
- ออกส ารวจพื้นที่โครงการ 
- วิเคราะห์ความเหมาะสมของที่ดิน 
- ตรวจสอบความเป็นไปได้ของการจัดหาที่ดิน 
- ติดต่อประสานงานเบือ้งต้นกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

งานจัดเตรียมความพร้อม
ที่ดินและแหล่งน้ า (1-2)  
งานแผนงาน กผว. 1-10 

 

 

 
1-2 สัปดาห ์

รวบรวมข้อมูล เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดหา
ที่ดิน 

งานจัดเตรียมความพร้อม
ที่ดินและแหล่งน้ า (1-2)  
งานแผนงาน กผว. 1-10 

 

 

1-2 เดือน 

กรณีจัดซื้อ : ด าเนินการจัดหาที่ดินบริเวณที่
ระบุในแผนงานโครงการฯ /จัดท า TOR /
ประมาณการงบประมาณ/ ขออนุมัตจิัดสรร
งบประมาณ และขออนุมัติในหลักการจดัซ้ือ
ที่ดิน ในพื้นที่ตามระบุในแผนงานโครงการ 
- วงเงินจัดซื้อ < 50 ล้านบาท ; กปภ.เขต. 1-10 
- วงเงินจัดซื้อ ≥ 50 ล้านบาท ; สนญ. 

งานจัดเตรียมความพร้อม
ที่ดินและแหล่งน้ า (1-2)  
งานวิศวกรรมโครงการหลัก 
งานวิศวกรรมโครงการ 1-2 
งานแผนงาน กผว. 1-10 

 

 

ก าหนด
ระยะเวลา

ไม่ได้ 

CP1 : ผู้ว่าการ หรือสายงานที่ได้รับมอบอ านาจ
ให้ปฏิบัติงานแทนอนุมัตกิรณีจัดซื้อ 

งานพัสดุและบัญชทีรัพย์สิน  
กบร. 1-10 
งานจัดหาที่ดิน 

- ตามค าสั่งการประปา
ส่วนภูมิภาคที่
1174/2557 เรื่อง 
มอบอ านาจให้
ปฏิบัติงานแทนผู้ว่า
การในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการพสัดุและ
การจดัซ้ือหรอืจัดจ้าง 

 ก าหนด
ระยะเวลา

ไม่ได้ 

ด าเนินการตามกระบวนการจัดซ้ือ ที่ระบุใน
คู่มือจัดซ้ือที่ดิน กปภ. และที่แก้ไข จนเสร็จสิ้น
กระบวนการ 
- วงเงินจัดซื้อ <50 ล้านบาท ; กปภ.เขต 1-10 
- วงเงินจัดซื้อ ≥ 50 ล้านบาท ; สนญ. 

งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน 
กบร. 1-10 
งานจัดหาที่ดิน   

- หลักเกณฑ์ตาม พรบ. 
การจดัซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

 

1-2 สัปดาห ์

กรณีขอใช้/ขอเช่า : ประสานงาน กปภ.เขต 
และ กปภ.สาขาที่รับผิดชอบพื้นที่โครงการ เพื่อ
วางแผนการจัดเตรียมที่ดิน ตลอดจนร่วมจัด
ประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน
พื้นที่โครงการ 

งานจัดเตรียมความพร้อม
ที่ดินและแหล่งน้ า (1-2)  
งานแผนงาน กผว. 1-10 

 

     

แผนงานโครงการ 
(เบื้องต้น) 

      ศึกษารายละเอียด 
      แผนงานโครงการ 
           (เบือ้งต้น) 

   ด าเนินการตามกระบวน 
    การจัดซ้ือที่ดิน กปภ. 

กรณจีัดซื้อ 
กรณขีอใช้/ขอเช่า 

   ประสานงาน กปภ.เขต  
       และ กปภ.สาขา  
ที่รับผิดชอบพื้นที่โครงการ 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมัต ิ

พิจารณาแนวทาง 
การจัดหาที่ดิน 

  ออกส ารวจภาคสนาม 

ผวก. /สายงานที ่
ได้รับมอบหมาย 

   ออกส ารวจภาคสนาม   

CP1 



 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 24 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

ตารางที่ 2-1(3) ขั้นตอนการปฏบิัติงานของการจัดหาที่ดินรองรับแผนงานโครงการ(เบ้ืองต้น) (ต่อ) 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู้รับผิดชอบ 
เอกสาร/องค์

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

     

 

 

ก าหนด
ระยะเวลา

ไม่ได้ 
(ติดตาม

ความก้าวหนา้
ทุกเดือน) 

ประสานงานหน่วยงานภายนอกที่ครอบครอง/
ใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อด าเนินการขออนุญาตใช้
ที่ดิน หากจ า เป็นต้องรับฟั งความคิดเห็น
ประชาชนในพื้นที่ กจผ.จะด าเนินการร่วมกับ 
กปภ.สาขา และ กปภ.เขต เพื่อจัดประชาคม
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

งานจัดเตรียมความพร้อม
ที่ดินและแหล่งน้ า (1-2) 
งานแผนงาน กผว. 1-10 

 

 

 

ก าหนด
ระยะเวลา

ไม่ได้ 
(ติดตาม

ความก้าวหนา้
ทุกเดือน) 

ประสานงานหน่วยงานภายนอกที่เป็นเจ้าของ
ที่ดิน เพื่อด าเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินตาม
ขั้นตอน 
CP2 : จัดตั้งคณะท างานประสานงานด้านการ
ขออนุญาตใช้ที่ดิน/ขอใช้น้ า กับหน่วยงาน
ภายนอก ได้แก่ กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน กรม
ชลประทาน กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ 
เพื่อช่วยประสานงานด้านการขออนุญาต 

งานจัดเตรียมความพร้อม
ที่ดินและแหล่งน้ า (1-2)  
งานแผนงาน กผว. 1-10 

 

 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสานงานหน่วยงาน 
ภายนอกที่ครอบครอง/ 

/ใช้ประโยชน ์

ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม/ 
ศึกษาความเหมาะสมโครงการ  

ส าเร็จ 

ส าเร็จ 

ประสานงานหน่วยงาน 
ภายนอกทีเ่ป็นเจ้าของ 

CP2 



 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 25 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

ตารางที่ 2-1(4) ขั้นตอนการปฏบิัติงานของการศึกษาพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมรองรับแผนงานโครงการ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
รายละเอียดงาน / 

Control Point(CP) 
ผู้รับผิดชอบ 

เอกสาร/องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง 

        
 

 1–2 
สัปดาห ์

ศึกษารายละเอียดของโครงการ 
- ศึกษาข้อมูลสถานที่ตั้ง 
- ศึกษาข้อมูลแหล่งน้ า 
- ศึกษาพื้นที่ขยายเขต 

- งานจัดการผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม 

แผนงานโครงการ (เบ้ืองตน้) 

 

 

1 สัปดาห ์
 

พิจารณารายละเอียดว่าเข้าข่ายตอ้งศึกษา 
IEE / EIA ตาม 
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
- พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 2535  
(1) ผันน้ าข้ามลุ่ม (ทอ่ส่งน้ าดบิ) 

    (2) พื้นที่ชั้นคุณภาพลุม่น้ า 1A 1B 
- มติ ครม. 

(1) พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (กรณีวาง
ท่อส่งน้ าเกิน 5 กม.) 

CP : จัดท าเอกสารตรวจสอบข้อจ ากัดด้าน
สิ่งแวดล้อม (Check List) แต่ละประเภท 
ห า ก พ บ ว่ า ต้ อ ง ท า ก า ร ศึ ก ษ า ด้ า น
สิ่งแวดล้อมหรือต้องท าการขออนุญาต 
จะต้องด าเนินการดังกล่าวล่วงหน้าให้แล้ว
เสร็จ ก่อนท าการก่อสร้างโครงการ เพื่อให้
การก่อสร้างโครงการเป็นไปตามกรอบ
เวลาก่อสร้างที่ก าหนด 

- งานจัดการผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม 

- ประกาศ/พรบ./กฎหมาย/
ข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม/ 
 

 

 
3 

เดือน 

- จัดท า TOR 
- ส่งให้ สผ. พิจารณาร่าง TOR 
- พิจารณาบริษัท/สถาบันการศกึษา ที่

เหมาะสม 
- เชิญประชุม ย่ืนข้อเสนอ เพือ่ต่อรองราคา

จ้าง 
- ท าสัญญาจ้าง 

- งานจัดการผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม 
- คณะกรรมการ
คัดเลือก 

- ข้อมูลรายชื่อที่ปรกึษาจาก 
สผ. 

- ข้อมูลราคากลางในการจดั
จ้างจากกระทรวงการคลัง 

 

 1 ปี 
- ผู้รับจ้างท าการศกึษา และจัดท ารายงานให้

ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม TOR 
- งานจัดการผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม 
- คณะกรรมการก ากับ 

- Final report 
 

.3 
1–2 

สัปดาห ์

- ท าหนังสอืให้ผู้ว่าการฯ ลงนาม เพื่อส่งไป
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เชน่ สผ. ทสจ. 
กระทรวง กรม เป็นตน้ 

- งานจัดการผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม 
- คณะกรรมการก ากับ 

- Final report 
- เอกสาร/รายละเอยีด

แผนงาน 
- ใบอนุญาต 
- มติ/ข้อคิดเห็นขอ้เสนอแนะ 

 ก าหนด
ระยะเวลา

ไม่ได้ 

- ท าหนังสือให้ผู้ว่าการฯ ลงนาม 
- จัดส่งรายงานฉบับสุดท้ายพร้อมเอกสารที่

เกี่ยวข้องให้ กก.วล.พิจารณา 

- งานจัดการผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม 

- Final report 
- เอกสาร/รายละเอียด

แผนงาน 
- ใบอนุญาต 
- มติ/ขอ้คิดเห็นข้อเสนอแนะ 

 

 

  -  

ศึกษารายละเอียด
โครงการ 

  ด าเนินการจ้างศึกษา 
         IEE / EIA 

 

ไม่เห็นชอบ 

เข้าข่ายศึกษา 
IEE/EIA 

ไม่เข้าข่ายศึกษา  
   IEE/EIA 

    ศึกษา IEE / EIA 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

 แผนงานโครงการ  
(เบื้องต้น) 

 กก.วล. 

   ส่งรายงาน IEE/EIA  
ให้ผู้ที่มีอ านาจพิจารณา 

พิจารณากฎหมาย 
สวล. ที่เกี่ยวข้อง 

กับโครงการ 

CP 



 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 26 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

ตารางที่ 2-1(4) ขั้นตอนการปฏบิัติงานของการศึกษาพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมรองรับแผนงานโครงการ (ต่อ) 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
รายละเอียดงาน / 

Control Point(CP) 
ผู้รับผิดชอบ 

เอกสาร/องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง 

    

 

 ก าหนด
ระยะเวลา

ไม่ได้ 

- ท าหนังสือให้ผู้ว่าการฯ ลงนาม 
น าเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อ
พิจารณาน าเรียนรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อน าเสนอ 
ครม. พิจารณาอนุมัติโครงการ 

- งานจัดการผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม 

- Final report 
- เอกสาร/รายละเอียดแผนงาน 
- ใบอนุญาต 
- มติ/ขอ้คิดเห็นข้อเสนอแนะ 

     2 สัปดาห ์   

 

 

 

 

   
2 สัปดาห์ 

พิจารณารายละเอียด 
(1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เรื่องพื้นที่คุ้มครองฯ(มาตราการ/
ข้อห้าม) 
(2) พื้นที่ป่าชายเลน 
(3) พื้นที่อุทยานแห่งชาติ 
(4) พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
(5) พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
(6) พื้นที่ชุ่มน้ า 
(7) พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (กรณีวางท่อส่ง
น้ าต้องไม่เกิน 5 กม.)  
(8) พื้นที่ที่มีทรัพยากรทางทะเล (ปะการัง 
โลมา เต่าทะเล หญ้าทะเล) 
(9) พื้นที่เขตเมืองเก่า 
(10) ค้นหาพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง 

งานจัดการผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม 

ประกาศ/พรบ./กฎหมาย/
ข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ปี 

(1) พื้นที่คุ้มครอง 
- กปภ.ท าเอกสารประกอบการพิจารณา 
- คณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามผล
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่/ระดับ
จังหวัด เห็นชอบ 

- งานจัดการผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม (ส่วนกลาง) 
- กปภ.เขต/สาขา
(พื้นที่) 
 
หมายเหตุ 
ทช. คอื กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 
อส. คือ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช 
ทส. คือ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
ทสจ. คอื ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

- ประกาศ/พรบ./กฎหมาย/
ข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม 
- เอกสารประกอบการพิจารณา / 
การขอความเห็น/ การขออนุญาต 
คือ  
1) ข้อมูลโครงการฯ พร้อม
รายละเอียดด้านทรัพยากร/
สิ่งแวดลอ้มในพืน้ที ่ 
2) ความเห็นหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
3) ผลการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน (ถ้ามี) 
4) แบบพร้อมก่อสร้าง  
 (ปร.1 – ปร.6) 
 

1 ปี 

(2) พื้นที่ป่าชายเลน 
- กปภ. ท าเอกสารขอความเห็น ทส.  
- กปภ. จึงเสนอเรื่องฯ เข้า ครม. (ผ่าน มท.)  
- ครม. มีมติยกเว้นการห้ามใช้ประโยชน์ใน
เขตป่าชายเลน 
- ทช .  ต ร วจสอบสภาพ ป่า  และแจ้ ง
ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทน 
- กปภ. ช าระค่าปลูกป่า 
- ทช. ออกใบอนุญาตให้ (อธิบดี) 

1 ปี 

(3) พื้นที่อุทยานแห่งชาติ  
- กปภ. ย่ืนเอกสารประกอบการพิจารณา
ต่อ อุทยานแห่งชาติพื้นที่ 
- อส. ตรวจสอบสภาพพื้นที่ ให้ความเห็น 
- กรมอทุยานแห่งชาติฯ อนญุาตกอ่สร้าง 
(อธิบดี) 

1 ปี 

(4) พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  
- กปภ. ย่ืนเอกสารประกอบการพิจารณา
ต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
- อส.ตรวจสอบสภาพพื้นที่ ให้ความเห็น 
- กรมอุทยานแห่งชาติฯ อนุญาตก่อสร้าง 
(อธิบดี) 

 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมตั ิ

ศึกษาความเหมาะสมโครงการ 

พิจารณา 

เข้าข่าย 

ไม
่เข

้าข
่าย

 

ยุติโครงการ 

  ครม. 

ยุติโครงการ 
ผ่าน 

ไม
่ผ่า

น 

ขออนุญาต 



 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 27 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

ตารางที่ 2-1(4) ขั้นตอนการปฏบิัติงานของการศึกษาพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมรองรับแผนงานโครงการ (ต่อ) 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
รายละเอียดงาน / 

Control Point(CP) 
ผู้รับผิดชอบ 

เอกสาร/องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ปี 

(5) พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  
- กปภ. ย่ืนเอกสารประกอบการพิจารณา
ต่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
- อส. ตรวจสอบสภาพพื้นที่ ให้ความเห็น 
- กรมอทุยานแห่งชาติฯ อนญุาตกอ่สร้าง 
(อธิบดี) 

 

 

1 ปี 

6) พื้นที่ชุ่มน้ า 
- กรณีไม่ เป็นที่สาธารณประโยชน์ เช่น 
พื้นที่ในเขตอุทยานฯ เขตห้ามล่าฯ ให้ขอ
อนุญาตตามกระบวนการขอใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่นั้นๆ 

- งานจัดการผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ส่วนกลาง) 
- กปภ.เขต/สาขา
(พื้นที่) 
 

- มติ ครม. 3 พ.ย. 2552 ตาม
มาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ า ข้อ 
1 “ประกาศก าหนดให้พื้นที่ชุ่มน้ า
ที่ เ ป็นที่ ส าธารณะทุกแห่งทั่ ว
ประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ า
แหล่งน้ าจืดเป็นพื้นที่สีเขียวและ 
มิ ใ ห้ ส่ ว น ร า ช ก า ร เ ข้ า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ เพื่อสงวนไว้เป็นแหล่ง
รองรับน้ าและเก็บกักน้ าต่อไป” 
 
- EC คือ Environmental Checklist 
(รายการข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม) 

3 ป ี

- กรณีที่ดินเป็นที่สาธารณประโยชน์ กปภ. 
เสนอ ทส. ขอความเห็นชอบ เพื่อเสนอ 
ครม. ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. 
แล้วจึงขอถอนสภาพที่ดินต่อไป 

1 ป ี
(6 เดือน)  

  (6 เดือน) 

(7) พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม  
- กปภ. จัดท า EC ส่งกรมป่าไม้พิจารณา 
- ทสจ. ตรวจสภาพพื้นที่ ให้ความเห็น 
- คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์
ในเขตป่าเหน็ชอบ (ปลัดกระทรวงทรัพฯ) 

1 ปี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) ทรัพยากรทางทะเล 
(8.1 ) ปะการัง  
- กปภ. ต้องขอยกเว้น มติ ครม. เรื่อง แผน
แม่บทการจัดการปะการังของประเทศ  
พ.ศ.2535  
(8.2 ) หญ้าทะเล และสัตว์ทะเลหายาก  
- กปภ. ต้องขอความเห็น ทช. 
 
โดยพิจารณาเป็นกรณี ดังนี้ 
 กรณีอยู่ในพื้นที่คุ้มครอง  

- กปภ. ส่งเอกสารขอความเห็น ทช. 
- ก ป ภ .  จั ด ท า เ อ ก ส า ร ข อ อ นุ ญ า ต
คณะกรรมการก ากบัดูแลและติดตามผลการ
คุ้มครองสิ่ งแวดล้อมระดับพื้นที่ /ระดับ
จังหวัด เห็นชอบ 
 กรณีอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ/เขต

ห้ามล่าสัตว์ป่า 
- กปภ. ส่งเอกสารขอความเห็น ทช. 
- กปภ. จัดท าเอกสาร เสนอหัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติพื้นที่ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ 
พิจารณา/อนุญาตก่อสร้าง 
 กรณีไม่อยู่ในพื้นที่ข้างต้น 

- กปภ .  จั ดท า เอกสารสอบถาม ทช . 
(ส่วนกลาง) 
- ทช. (ส่วนกลาง) ส่งหนังสือสอบถาม
สถาบันวิจัย (ทช.พื้นที่) 
- สถา บันวิ จั ย (ทช .พื้ นที่ )  ร ายงานผล
ตรวจสอบพื้นที่ มายัง ทช.ส่วนกลาง 
- ทช. ส่วนกลางพิจารณาอนุญาต 

ไม
่เข

้าข
่าย

 

ขออนุญาต 

ยุติโครงการ 

ผ่าน ไม
่ผ่า

น 



 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 28 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

ตารางที่ 2-1(4) ขั้นตอนการปฏบิัติงานของการศึกษาพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมรองรับแผนงานโครงการ(ต่อ) 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
รายละเอียดงาน / 

Control Point(CP) 
ผู้รับผิดชอบ 

เอกสาร/องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง 

 
 

   

 

1 ปี 

(9) พื้นที่เขตเมืองเก่า 
- กปภ.พิจารณากฎหมายเทศบัญญัติ หรือ
กฎหมายเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่เมืองเก่านั้น 
- ป ร ะ ส า น ท้ อ ง ถิ่ น  ( ป ลั ด เ ท ศ บ า ล 
นายกเทศมนตรี) เพื่อขอแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับการก่อสร้างในพื้นที่นั้น 
- กปภ .  จั ดท าหนั งสื อชี้ แจ งแผนงาน
โครงการ  และแผนผั งแนววางท่ อส่ ง
น้ าประปาประกอบการพิจารณาในการขอ
อนุญาตเข้าไปด าเนินการก่อสร้างในเขต
เมืองเก่า เสนอเลขานุการคณะอนุกรรมการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า 
- คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง
เก่า พิจารณาอนุญาต 

- งานจัดการผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ส่วนกลาง) 
- กปภ.เขต/สาขา (พื้นที่) 

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้ ว ยก ารอนุ รั ก ษ์ และพัฒนา 
กรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า 
พ.ศ.2546 
- กฎหมาย เทศบัญญัติ  หรื อ
กฎหมายเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่
เมืองเก่า 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม
่เข

้าข
่าย

 

ผ่าน 

ศึกษาความเหมาะสม
โครงการ  

 



 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 29 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

ตารางที่ 2-1(5) ขั้นตอนการปฏบิัติงานของการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ  
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / 

Control Point(CP) 
ผู้รับผิดชอบ เอกสาร/องค์ความรู้

ที่เกี่ยวข้อง 

     

 
ภายใน 

พฤศจิกายน 
(ล่วงหน้า 4 

ปีงบประมาณลงทนุ) 

ศึกษาและทบทวน
แผนงานโครงการ
(เบ้ืองต้น) 

งานวิศวกรรมโครงการหลัก 
งานวิศวกรรมโครงการ 1-2 
งานเศรษฐศาสตร์และการเงนิโครงการหลัก 
งานเศรษฐศาสตร์และการเงินโครงการ 1-2 

- แผนงานโครงการ
(เบ้ืองต้น) 

 

 
ภายในกรกฎาคม 

( ล่วงหน้า 3 
ปีงบประมาณลงทนุ) 

ด าเนนิการส ารวจ รวบรวม
ข้อมูล ดูสภาพพืน้ที่โครงการ
ประสานงานกับ กปภ.สาขา, 
กปภ.เขต และหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อทบทวน/
ปรับปรงุแผนงานโครงการ 

งานวิศวกรรมโครงการหลัก 
งานวิศวกรรมโครงการ 1-2 
งานเศรษฐศาสตร์และการเงนิโครงการหลัก 
งานเศรษฐศาสตร์และการเงินโครงการ 1-2 

- คู่มือการจัดท าแผนงาน
โครงการและการวเิคราะห์
โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา ฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่ 3 ปี 2553 
- องค์ความรู้ในเรือ่ง
การศกึษาความเหมาะสม
ของโครงการ 

 

 
ภายในสิงหาคม 
( ล่วงหน้า 3 

ปีงบประมาณลงทนุ) 

วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ
และความเจริญของพื้นที่
เป้าหมาย เพื่อทบทวน/
ปรับปรุ งประมาณการ
ความต้องการใช้น้ าของ
โครงการและตรวจสอบ
ก าลังผลิตที่ก าหนดไว้ 

งานเศรษฐศาสตร์และการเงินโครงการหลัก 
งานเศรษฐศาสตร์และการเงินโครงการ 1-2 

- คู่มือการจัดท าแผนงาน
โครงการและการวิเคราะห์
โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา ฉบับปรับปรุง ครั้ง
ที่ 3 ปี 2553 
- องค์ความรูใ้นเรื่อง
การศกึษาความ
เหมาะสมของโครงการ 

 

 

ภายในสิงหาคม 
( ล่วงหน้า 3 

ปีงบประมาณลงทนุ) 

CP1 : ศึกษาและรวบรวม
ข้ อ มู ล  เ พื่ อ ท บ ท ว น /
ปรั บปรุ ง ก า ร ประ เมิ น
ศักยภาพของแหล่งน้ าดิบ
ส าหรับโครงการ  

งานวิศวกรรมโครงการหลัก 
งานวิศวกรรมโครงการ 1-2 

- แผนแม่บทพัฒนา
แหล่งน้ า 

 ภายในกันยายน 
(ล่วงหน้า 3 

ปีงบประมาณลงทนุ) 

ทบทวน/ปรับปรุง
ทางเลอืกโครงการและ
คัดเลือกทางเลือกที่
เหมาะสม 

งานวิศวกรรมโครงการหลัก 
งานวิศวกรรมโครงการ 1-2 

- คู่มือการจดัท าแผนงาน
โครงการและการวเิคราะห์
โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา ฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่ 3 ปี 2553 

 ภายในกันยายน 
(ล่วงหน้า 3 

ปีงบประมาณลงทนุ) 

ทบทวน/ปรับปรุง
ประมาณการค่าใชจ้่าย
โครงการ 

งานวิศวกรรมโครงการหลัก 
งานวิศวกรรมโครงการ 1-2 

- คู่มือการจัดท าแผนงาน
โครงการและการวิเคราะห์
โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา ฉบับปรับปรุง ครั้ง
ที่ 3 ปี 2553 

 

 
ภายในธันวาคม 

(ล่วงหน้า 3 
ปีงบประมาณลงทนุ) 

CP2 : วิเคราะห์ความ
เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ใ น เ ชิ ง
เศรษฐศาสตร์และการเงิน  

งานเศรษฐศาสตร์และการเงินโครงการหลัก 
งานเศรษฐศาสตร์และการเงินโครงการ 1-2 

- คู่มือการจัดท าแผนงาน
โครงการและการวิเคราะห์
โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา ฉบับปรับปรุง ครั้ง
ที่ 3 ปี 2553 
- องค์ความรู้ในเรือ่ง
การศกึษาความ
เหมาะสมของโครงการ 

 ภายในมกราคม 
(ล่วงหน้า 2 

ปีงบประมาณลงทนุ) 

จัดท าแผนงานโครงการ
ตามรูปแบบที่ตกลงกับ 
สศช. 

งานวิศวกรรมโครงการหลัก 
งานวิศวกรรมโครงการ 1-2 
งานเศรษฐศาสตร์และการเงินโครงการหลัก 
งานเศรษฐศาสตร์และการเงินโครงการ 1-2 

- คู่มือการจัดท าแผนงาน
โครงการและการวเิคราะห์
โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา ฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่ 3 ปี 2553 

ก าหนดและคัดเลือก 
ทางเลือกที่เหมาะสม 

ส ารวจ รวบรวมขอ้มูลและ
ดูสภาพพื้นทีโ่ครงการ 

        ประมาณการ 
  ความตอ้งการใช้น้ าและ                                   
    ตรวจสอบก าลังผลิต 

 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

 แผนงานโครงการ 
(เบ้ืองต้น) 

ประมาณการค่าใช้จา่ย
โครงการ 

ศึกษาและทบทวนแผนงาน
โครงการ (เบื้องต้น) 

ประเมินศักยภาพ 
แหล่งน้ าดิบส าหรับ 

โครงการ 

วิเคราะห์โครงการ 
 เชิงเศรษฐศาสตร์ 
    และการเงิน 

แผนงานโครงการ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

CP1 

CP2 



 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 30 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

เผยแพร่ข้อมูลและ 
รับฟังความคิดเห็น

โครงการ 
 

ตารางที่ 2-1(6) ขั้นตอนการปฏบิัติงานของการเสนอขอความเห็นชอบโครงการ  
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสาร/องค์

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

 
   

 

 ภายใน 
มกราคม 

(ล่วงหน้า 2 
ปีงบประมาณ

ลงทุน) 

จัดล าดับการลงทุน และร่วมมือกับ
หน่วยงานภายใน คัดเลือกโครงการลงทุน
ที่เหมาะสม 

งานวิศวกรรมโครงการหลัก 
งานเศรษฐศาสตร์และ
การเงินโครงการหลัก 
 

- คู่มือการจัดท า
แผนงานโครงการ
และการวเิคราะห์
โครงการปรับปรุง
ระบบประปา ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 3 

. 
ภายใน 

มกราคม 
(ล่วงหน้า 2 

ปีงบประมาณ
ลงทุน) 

น าเสนอ ผวก. เห็นชอบแผนงานโครงการ
ลงทุนเสนอเข้าคณะกรรมการ กปภ. 

งานวิศวกรรมโครงการหลัก 
งานเศรษฐศาสตร์และ
การเงินโครงการหลัก 
 

- คู่มือการจัดท า
แผนงานโครงการ
และการวเิคราะห์
โครงการปรับปรุง
ระบบประปา ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 3 

  
 

ภายใน 
กุมภาพันธ ์
(ล่วงหน้า 2 

ปีงบประมาณ
ลงทุน) 

 
 

น าเสนอคณะกรรมการ กปภ.เห็นชอบ
แผนงานโครงการลงทุน 

งานวิศวกรรมโครงการหลัก 
งานเศรษฐศาสตร์และ
การเงินโครงการหลัก 
 

 
 
- คู่มือการจัดท า
แผนงานโครงการ
และการวเิคราะห์
โครงการปรับปรุง
ระบบประปา ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 3 

 
ภายใน 

สิงหาคม 
(ล่วงหน้า 2 

ปีงบประมาณ
ลงทุน) 

 

CP1 : น าเสนอ มท. พิจารณาแจ้ง สศช. 
พิจารณาเห็นชอบโครงการลงทุน  

งานวิศวกรรมโครงการหลัก 
งานเศรษฐศาสตร์และ
การเงินโครงการหลัก 
 

- คู่มือการจัดท า
แผนงานโครงการ
และการวเิคราะห์
โครงการปรับปรุง
ระบบประปา ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 3 

 
ภายใน 
ธันวาคม 

(ล่วงหน้า 2 
ปีงบประมาณ

ลงทุน) 

CP2 : น าเสนอ มท. พิจารณาแจ้ง สทนช. 
น าเสนอ กนช. พิจารณาเห็นชอบโครงการ
ลงทุน  

งานวิศวกรรมโครงการหลัก 
งานเศรษฐศาสตร์และ
การเงินโครงการหลัก 
 

- พรบ. ทรัพยากรน้ า 
พ.ศ. 2561 

 
ภายใน 

กันยายน 
(ล่วงหน้า 1 

ปีงบประมาณ
ลงทุน 

น าเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่ อ
พิ จ า รณ า น า เ รี ย น รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงมหาดไทยเพื่อน าเสนอ ครม. 
พิจารณาเห็นชอบในหลักการโครงการ
ลงทุน 

งานวิศวกรรมโครงการหลัก 
งานเศรษฐศาสตร์และ
การเงินโครงการหลัก 
 

- คู่มือการจัดท า
แผนงานโครงการ
และการวเิคราะห์
โครงการปรับปรุง
ระบบประปา ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 3 

    
 

แผนงานโครงการ 

โครงการ 

        เสนอ สศช. 
          เห็นชอบ 

 
ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

จัดล าดับการลงทุน 

    เสนอ ผวก. เห็นชอบ 

  เสนอคณะกรรมการ กปภ. 
             เห็นชอบ 

 เสนอ ครม. เห็นชอบ  

 เผยแพร่โครงการ
และรับฟังความ
คิดเห็นโครงการ 

        เสนอ กนช. 
          เห็นชอบ 

 

ไม่ผ่าน 

ส ารวจ/ 
ออกแบบ 

ผ่าน 

CP1 

CP2 



 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 31 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

ตารางที่ 2-1(7) ขั้นตอนการปฏบิัติงานของการเผยแพร่โครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 1/2 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
รายละเอียดงาน / 

Control Point(CP) 
ผู้รับผิดชอบ 

เอกสาร/องค์ความรู ้
ที่เกี่ยวข้อง 

    

 

 

1 สัปดาห ์

สรุปแผนงานโครงการตาม
แบบฟอร์ม 
- ข้อมูลโครงการ 
- พื้นที่ด าเนนิการ 
- ผลกระทบ 
- มาตรการป้องกนัผลกระทบ 

 

- งานวิศวกรรมโครงการหลัก (1) 
- งานวิศวกรรมโครงการ 1-2 (1) 
- งานเศรษฐศาสตร์และการเงิน
โครงการหลัก (1) 
งานเศรษฐศาสตร์และการเงิน
โครงการ 1-2 (1) 
- ง า น จั ด ก า ร ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่งแวดล้อม (2) 

- แผนงานโครงการ  

 

 
1 เดือน 

 

- รวบรวมสรุปแผนงานโครงการ 
แ ล ะ ป ร ะ ส า น ก อ ง บ ริ ก า ร
สารสน เทศเพื่ อน าข้ อมู ลล ง
เว็บไซต์ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี (เว็บไซต์) 
- เ ปิ ด ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น แ ส ด ง
ข้อคิดเห็นบนเว็บไซต์ เป็นเวลา 
90 วัน นับจากวันที่โพสต์ 
 

- งานจัดการผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม 
- กองบริการสารสนเทศ 

- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  
พ.ศ.2548 
- สรุปแผนงานโครงการและแผนทีอ่ย่างง่าย 
 

 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปแผนงานโครงการ (1)  

แผนงานโครงการ 
(ผ่านการเห็นชอบจากบอร์ด) 

 

เผยแพร่โครงการและรับฟังความ
คิดเห็นทางเว็บไซต ์

ยุติการรับฟังความคิดเห็น 
เมื่อครบก าหนด 90 วัน 

 



 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 32 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

ตารางที่ 2-1(7) ขั้นตอนการปฏบิัติงานของการเผยแพร่โครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 2/2 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
รายละเอียดงาน / 

Control Point(CP) 
ผู้รับผิดชอบ 

เอกสาร/องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง 

     

 

1 สัปดาห์ 

สรุปแผนงานโครงการตาม
แบบฟอร์ม 
- ข้อมูลโครงการ 
- พื้นที่ด าเนนิการ 
- ผลกระทบ 
- มาตรการป้องกันผลกระทบ 
- จัดท าแผนที่อย่างง่ายแสดงแนววางท่อ 

- งานวิศวกรรมโครงการหลัก (1) 
- งานวิศวกรรมโครงการ 1-2 (1) 
- งานเศรษฐศาสตร์และการเงนิ
โครงการหลัก (1) 
- งานเศรษฐศาสตร์และการเงนิ
โครงการ 1-2 (1) 
- งานจัดการผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม (2) 

- แผนงานโครงการ  
- *แบบแนววางทอ่ จาก ฝวศ. 

 

2 เดือน 
(ด าเนินการเมือ่
ได้รับแบบแนว

วางท่อ) 
 

- จัดท าหนงัสือแจ้ง จังหวัด อ าเภอ 
และ อปท. ที่เกี่ยวขอ้ง พรอ้มแนบ
สรุปแผนงานโครงการ  แผนที่อย่าง
ง่ายแสดงแนววางท่อ*

แบบสอบถามรับฟังความคิดเห็น 
เพื่อจัดส่งทางไปรษณีย์ 
- เปิดให้แสดงข้อคิดเห็น และตอบ
กลับภายใน 45 วัน 

- งานจัดการผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

- พรบ.ขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 
- ระเบียบส านัก
นายกรฐัมนตรวี่าด้วยการรับ
ฟังความคิดเหน็ของ
ประชาชน พ.ศ.2548 
- สรุปแผนงานโครงการและ
แผนที่อย่างง่าย 
- แบบสอบถาม 
- แบบแนววางทอ่ จาก ฝวศ. 

 

2 สัปดาห์ 
 

- โครงการทีม่ีความอ่อนไหว เช่น 
โครงการอาจมีผลกระทบอย่าง
กว้างขวาง แหล่งน้ าดิบมีขอ้จ ากัด 
วางท่อเป็นระยะทางไกล  
- ประสานงานหน่วยงานในพื้นทีท่ี่
เกี่ยวขอ้ง  

- งานจัดการผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม 
- งานจัดเตรียมความพร้อม
ที่ดิน และแหล่งน้ า (1-2) 
 

- แผนงานโครงการ  
- สรุปแผนงานโครงการ และ
แผนที่อย่างง่าย 
- แบบสอบถาม 

 
1 เดือน 

 

- จัดหาสถานทีจ่ัดประชุม 
- ติดประกาศให้ประชาชนทราบ
รายละเอียดการประชุมก่อนวนั
ประชุมไม่นอ้ยกว่า 15 วัน 
- ชี้แจงโครงการ และตอบข้อซักถาม 

- ง า น จั ด ก า ร ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่งแวดล้อม 
- งานจัดเตรียมความพร้อม
ที่ดินและแหล่งน้ า (1-2) 
 

- เอกสาร/รายละเอียด
แผนงาน 
- สรุปแผนงานโครงการและ
แผนที่อย่างง่าย 
- แบบสอบถาม 

 

2 สัปดาห์ 

- จัดท ารายงานการประชุม เสนอ 
อปท. รับรองรายงานฯ 
- รวบรวมแบบสอบถาม 
ข้อคิดเหน็/เสนอแนะ 
- สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
เสนอสายงานฯ และขอความ
เห็นชอบผู้ว่าการ ลงนามหนังสือ
แจ้ งผู้ ว่ าร าชการจั งหวัดทราบ
สรุปผลการรับฟังฯ  

- งานจัดเตรียมความพร้อม
ที่ ดิ น แ ล ะ แ ห ล่ ง น้ า ( 1 -2 )  
(กรณีมีพื้นที่อ่อนไหว) 
- ง า น จั ด ก า ร ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่ งแวดล้อม (กรณีไม่มีพื้ นที่
อ่อนไหว) 

- แบบสอบถาม 
- มติที่ประชุม 
- ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นที่
ประชุม 
 

 

2 สัปดาห์ 

- แจ้ งส รุปผลการรับฟั งความ
คิดเห็นถึงจังหวัด 
- เผยแพร่สรุปผลการรับฟังความ
คิดเห็นลงเว็บไซต์ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี 

- งานจัดเตรียมความพร้อม
ที่ดินและแหล่งน้ า (1-2) 
(กรณีมีพื้นที่อ่อนไหว) 
- ง า น จั ด ก า ร ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่ งแวดล้ อม(กรณี ไม่ มี พื้ นที่
อ่อนไหว) 

- สรุปผลการรับฟั งความ
คิดเห็นของประชาชน 
 

  
   

 

 

โครงการ 
(ผ่านการเห็นชอบ) 

เผยแพร่โครงการและรับฟังความ
คิดเห็น โดยจัดประชมุรับฟังความ

คิดเห็น ประชุมประชาคม 

 

ม ี
ไม่มี 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
มีความเห็นให้จัดเวทีรับฟัง 

ความคิดเห็นประชาชน 
ในพื้นที่ 

เผยแพร่โครงการและรับฟังความ
คิดเห็นทางไปรษณีย์ +แบบสอบถาม 

สรุปแผนงานโครงการ (1) 
และ แผนที่อย่างง่าย (2)  

 

รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น / 
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ยุตกิารรับฟังความคิดเห็น 
 

เผยแพร่สรุปผลการรับฟัง 
ความคิดเห็น 

 



 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 33 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

2.1.3 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง  
การจัดท าแผนงานโครงการลงทุนมีจุดอ่อน ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค ตามตารางที่ 2-1(8)  
 

ตารางที่ 2-1(8) จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการท างานย่อย การจัดท า
แผนงานโครงการลงทุน 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมท่ีมีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหต/ุ

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การจัดท าแผนงานโครงการลงทุน 
1 .  ก า ร จั ด ท า แ ผ น ง า น
โครงการลงทุนไม่ เป็นไป
ตามที่ก าหนด 

1. คู่มือการจัดท าแผนงานโครงการและการ
วิเคราะห์โครงการปรับปรุงระบบประปา 
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 ก าหนดเกณฑ์การ
วางแผนระบบประปาและการวิเคราะห์
โครงการทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ 
2. การประชุมหารือร่วมกันระหว่างฝ่าย
แผนงานโครงการ กปภ.เขต และ กปภ.
สาขา เพื่อหาข้อสรุปในการจัดท าแผนงาน
โครงการลงทุน 

1. ประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรม ฝ่าย
ควบคุมการก่อสร้างและ กปภ.เขต 
เพื่ อปรั บปรุ งการจั ดท าแผนงาน
โครงการลงทุน ให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
 
2 .  ก า ชับที ม งานจั ดท าแผนงาน
โครงการลงทุนให้ส ารวจ รวบรวม
ข้อมู ลรายละเอียด โครงการและ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
เพื่อให้แผนงานมีความสมบูรณ์และ
เป็นไปได้ในการด าเนินการ 

 

2. การจัดหาที่ดิน ไม่ได้ตาม
แผนงาน ในระยะเวลาที่
ก าหนด 

1. การประสานงาน และหาข้อยุติร่วมกัน
ระหว่าง ผู้จัดท าแผนงานฯ (กผค., กผค.1-2, 
กผว.1-10) ผู้จัดหาที่ดิน (งานจัดเตรียม
ความพร้อมที่ดินและแหล่งน้ า (1-2) กจผ., 
งานแผนงาน กผว.1-10, กปภ.สาขา) 
ผู้ ออกแบบ (ฝวศ. )  และผู้ ควบคุมงาน
ก่อสร้าง (ฝคส.) 
 
 
2. กปภ.เขต 1-10 ส่งรายงานความก้าวหน้า
ด้านที่ดินรายเดือนให้ งานจัดเตรียมความ
พร้ อมที่ ดิ นและแหล่ งน้ า  (1 -2)  กจผ . 
ตรวจสอบและรวบรวมเสนอสายงาน
พิจารณาแจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ 
และด าเนินการเร่งรัดในส่วนที่ เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

1. ผู้จัดหาที่ดิน (งานจัดเตรียมความ
พร้อมที่ดินและแหล่งน้ า (1-2) กจผ., 
งานแผนงาน กผว.1-10 ,กปภ.สาขา) 
ด าเนินการร่วมกัน ในการพิจารณา
แนวทางจัดหาที่ดิน การประสานงาน
กับหน่วยงานภายนอกที่ครอบครอง/
เ ป็ น เ จ้ า ข อ ง  แ ล ะ ก า ร ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้าจากการประสานงาน 
2. งานจัดเตรียมความพร้อมที่ดินและ
แหล่งน้ า(1-2)ได้ขอความอนุเคราะห์
กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศให้
ช่ ว ยด า เ นิ นก า ร เ ขี ยน  webpage 
เพื่อให้ กปภ.เขตกรอกข้อมูลได้สะดวก 
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 34 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

ตารางที่ 2-1(8) จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง กระบวนการท างานย่อย การจัดท า
แผนงานโครงการลงทุน(ต่อ) 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหต/ุ

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การจัดท าแผนงานโครงการลงทุน 
3. กฎหมายสิ่งแวดล้อมมีความ
เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน และ
แต่ละหน่วยงานไม่มีการก าหนด
ส่งผ่านงานอย่างเป็นระบบ 

1. ติดตามประสานงานโดยจัดส่งหนังสือ
สอบถาม และประสานงานทางโทรศัพท์
อย่างใกล้ชิด 
 
 
 
 
2. ตรวจสอบกฎหมาย พระราชบญัญัติ 
กฎกระทรวง ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน 

1. ประสานงานกับหน่วยงาน
เจ้ าของ เรื่ อ ง  เ ช่น  ส านั กงาน
นโยบายและแผนฯ กรมป่าไม้ 
กรมอุทยานฯ เป็นต้น  จั ดท า
บันทึกความเข้าใจในการท างาน
ร่วมกัน (MOU) เพื่อให้การ
ด าเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น 
2. จัดหาเครื่องมือในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนงาน
โครงการกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม
ให้พร้อม เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความน่าเชื่อถือ 

 

 
 
2.2 กระบวนการท างานย่อย ที ่2 การออกแบบเพ่ือก่อสร้างระบบประปา 

2.2.1 ขอบเขตกระบวนการท างานย่อย ที่ 2 การออกแบบเพ่ือก่อสร้างระบบประปา 

การออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบประปา มีขอบเขตกระบวนการท างานตั้งแต่ การส ารวจเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็น
ส าหรับการออกแบบ การออกแบบระบบสูบน้ าดิบ ระบบผลิตน้ า และระบบท่อส่ง -จ่ายน้ าประปา การประมาณราคา การ
จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา ตลอดจนการขออนุมัติโครงการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส านักงานใหญ่และ กปภ.เขต 
ได้แก่ ฝ่ายวิศวกรรมและกองแผนและวิชาการ กปภ.เขต 1-10 

2.2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบประปามีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังตารางที่ 2-2(1) – 2-2(4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 35 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

ตารางที่ 2-2(1) ขั้นตอนการปฏบิัติงานของการออกแบบเพ่ือก่อสร้างระบบประปา(กรณีโครงการมูลค่าต่ ากว่า 30 ล้านบาท) 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. ร้อยละของจ านวนโครงการที่ส ารวจออกแบบแล้วเสร็จ และน าเสนอผู้มีอ านาจอนมุัติ                                                                                                                                       

โครงการ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสาร/องค์

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

  
   

   

20-25 วัน 

ลงพื้นที่เพื่อส ารวจและรวบรวมขอ้มูลทีจ่ าเป็นส าหรับ
การออกแบบ ประกอบด้วยข้อมูลด้าน 
- งานสถาปัตยกรรม       - งานวิศวกรรมโครงสร้าง 
- งานระบบไฟฟ้า          - งานระบบเครือ่งกล 
- งานระบบสุขาภบิาล    - งานระบบท่อส่ง-จ่ายน้ า 

กผว. 
กปภ.ข.1-10 

- แผนงานโครงการ 
- คู่มือปฎิบัติงาน 

 
30 วัน 

ออกแบบระบบสูบน้ าดิบ , ระบบผลิตน้ า และออกแบบ
ระบบท่อส่ง-จ่ายน้ าประปา โดยปฏิบัติตามข้อก าหนด
การออกแบบระบบประปา 

กผว. 
กปภ.ข.1-10 

- แผนงานโครงการ 
- คู่มือปฎิบัติงาน 
- องค์ความรู้เรื่องการ
ออกแบบระบบส่งจ่าย
น้ าประปา 

 20-25 วัน 
ประมาณราคาค่าก่อสรา้งจากแบบ   โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการประมาณราคา 

กผว. 
กปภ.ข.1-10 

- คู่มือปฎิบัติงาน 
- องค์ความรู้เรื่องการ
ประมาณราคา 

 

  

3 วัน 
(กรณีที่ผ่าน) 

 
7-10 วัน 

(กรณีไม่ผ่าน) 

CP : เปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างที่คิดได้ เทียบกับ
งบประมาณโครงการที่ได้รับ 

กผว. 
กปภ.ข.1-10 

- แผนงานโครงการ 
- พรบ. งบประมาณ 

 

 
7 วัน 

จัดเตรียมเอกสาร ส าหรับการประกวดราคา ได้แก่ 
- แบบก่อสร้าง 
- ข้อก าหนดต่างๆ 
- เอกสารประกอบสัญญา 
- อื่นๆ 

กผว. 
กปภ.ข.1-10 

 

 3 วัน 
(กรณีที่ผ่าน) 

 
7-10 วัน 

(กรณีไม่ผ่าน) 

ตรวจสอบแบบแปลนและเอกสารชุดที่จะใช้ประกวด
ราคาโดยเทียบกับรายการตามที่ระบุไว้ในบัญชีแสดง
ปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) ว่ามี
รายการใดที่ขัดแย้งกันหรือไม่ 

กผว. 
กปภ.ข.1-10 

- บัญชีแสดงปริมาณ
วัสดุและราคาค่า
ก่อสร้าง (BOQ.) 
- เอกสารประกวด
ราคา 

 

 

3 วัน 
(กรณีที่ผ่าน) 

 
15-20 วัน 

(กรณีไม่ผ่าน) 

ผู้อ านวยการเขต (1-10) พิจารณา 
และเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติโครงการ 

ผอ.เขต 
กปภ.ข.1-10 

 

 30-45 วัน 
- จัดท า TOR 
- ด าเนินการประกวดราคาเพื่อหาผู้รับจา้ง 

 

กบร. 
กปภ.ข.1-10 

- ระเบียบส านกั
นายกรฐัมนตร ี
- พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 
 

แผนงานโครงการ 

 

ประมาณราคา 

เอกสารประกวดราคา 

ส ารวจ 

ออกแบบ 

เปรียบเทียบกับ 
งบประมาณ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจา้ง 

พิจารณา
โครงการ 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมตั ิ

ตรวจสอบแบบ
เทียบกับ BOQ 

ไม่ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 

CP 



 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 36 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

ตารางที่ 2-2(2) ขั้นตอนการปฏบิัติงานของการออกแบบเพ่ือก่อสร้างระบบประปา(กรณีโครงการมูลค่า 30 – 40 ล้านบาท) 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. ร้อยละของจ านวนโครงการที่ส ารวจออกแบบแล้วเสร็จ และน าเสนอผู้มีอ านาจอนมุัติ                                                                                                                                       

โครงการ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสาร/องค์

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

     

 

25-40 วัน 

ลงพื้นที่เพื่อส ารวจและรวบรวมขอ้มูลทีจ่ าเป็นส าหรับ
การออกแบบ ประกอบด้วยข้อมูลด้าน 
- งานสถาปัตยกรรม       - งานวิศวกรรมโครงสร้าง 
- งานระบบไฟฟ้า          - งานระบบเครือ่งกล 
- งานระบบสุขาภบิาล    - งานระบบท่อส่ง-จ่ายน้ า 

กผว. 
กปภ.ข.1-10 

- แผนงานโครงการ 
- คู่มือปฎิบัติงาน 

 
30 วัน 

ออกแบบระบบสูบน้ าดิบ , ระบบผลิตน้ า และออกแบบ
ระบบท่อส่ง-จ่ายน้ าประปา โดยปฏิบัติตามข้อก าหนด
การออกแบบระบบประปา 

กผว. 
กปภ.ข.1-10 

- แผนงานโครงการ 
- คู่มือปฎิบัติงาน 
- องค์ความรู้เรื่องการ
ออกแบบระบบส่งจ่าย
น้ าประปา 

 30-45 วัน 
ประมาณราคาค่าก่อสร้างจากแบบ   โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการประมาณราคา 

กผว. 
กปภ.ข.1-10 

- คู่มือปฎิบัติงาน 
- องค์ความเรือ่งการ
ประมาณราคา 

 3 วัน 
(กรณีที่ผ่าน) 
10-15 วัน 

(กรณีไม่ผ่าน) 

CP : เปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างที่คิดได้ เทียบกับ
งบประมาณโครงการที่ได้รับ 

กผว. 
กปภ.ข.1-10 

- แผนงานโครงการ 
- พรบ. งบประมาณ 

 

 
7 วัน 

จัดเตรียมเอกสาร ส าหรับการประกวดราคา ได้แก่ 
- แบบก่อสร้าง 
- ข้อก าหนดต่างๆ 
- เอกสารประกอบสัญญา 
- อื่นๆ 

กผว. 
กปภ.ข.1-10 

 

 3 วัน 
(กรณีที่ผ่าน) 

7-10 วัน 
(กรณีไม่ผ่าน) 

ตรวจสอบแบบแปลนและเอกสารชุดที่จะใช้ประกวด
ราคาโดยเทียบกับรายการตามที่ระบุไว้ในบัญชีแสดง
ปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) ว่ามี
รายการใดที่ขัดแย้งกันหรือไม่ 

กผว. 
กปภ.ข.1-10 

- บัญชีแสดงปริมาณ
วัสดุและราคาค่า
ก่อสร้าง (BOQ.) 
- เอกสารประกวด
ราคา 

 3 วัน 
(กรณีที่ผ่าน) 
20-25 วัน 

(กรณีไม่ผ่าน) 

ผู้อ านวยการเขต (1-10) พิจารณาโครงการ และ
น าเสนอต่อ รปก.(1-5) เพื่อขออนุมัติโครงการ 

ผอ.เขต 
กปภ.ข.1-10 

 

 

 

7 วัน 
(กรณีที่ผ่าน) 
10-15 วัน 

(กรณีไม่ผ่าน) 

รปก.(1-5)  พิจารณาโครงการ 
และเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติโครงการ 

รปก. (1-5)  

 
30-45 วัน 

- จัดท า TOR 
- ด าเนินการประกวดราคาเพื่อหาผู้รับจา้ง 

 

กบร. 
กปภ.ข.1-10 

- ระเบียบส านกั
นายกรฐัมนตร ี
- พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง 
 

แผนงานโครงการ 

 

ส ารวจ 

ออกแบบ 

ประมาณราคา 

เปรียบเทียบกับ
งบประมาณ 

เอกสารประกวดราคา 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมัต ิ

อนุมตั ิ

ไม่อนุมัต ิ

ตรวจสอบแบบ
เทียบกับ BOQ 

ไม่ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 

ด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจา้ง 

 

พิจารณา
โครงการ 

พิจารณา
โครงการ 

CP 



 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 37 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

ตารางที่ 2-2(3) ขั้นตอนการปฏบิัติงานของการออกแบบเพ่ือก่อสร้างระบบประปา(กรณีโครงการมูลค่า 40 -100 ล้านบาท) 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. ร้อยละของจ านวนโครงการที่ส ารวจออกแบบแล้วเสร็จ และน าเสนอผู้มีอ านาจอนมุัติ                                                                                                                                       

โครงการ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสาร/องค์

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

     

 

30-50 วัน 

ลงพื้นที่เพื่อส ารวจและรวบรวมขอ้มูลทีจ่ าเป็นส าหรับ
การออกแบบ ประกอบด้วยข้อมูลด้าน 
- งานสถาปัตยกรรม       - งานวิศวกรรมโครงสร้าง 
- งานระบบไฟฟ้า          - งานระบบเครือ่งกล 
- งานระบบสุขาภบิาล    - งานระบบท่อส่ง-จ่ายน้ า 

กผว. 
กปภ.ข.1-10 

- แผนงานโครงการ 
- คู่มือปฎิบัติงาน 

0.2 
45 วัน 

ออกแบบระบบสูบน้ าดิบ , ระบบผลิตน้ า และออกแบบ
ระบบท่อส่ง-จ่ายน้ าประปา โดยปฏิบัติตามข้อก าหนด
การออกแบบระบบประปา 

กผว. 
กปภ.ข.1-10 

- แผนงานโครงการ 
- คู่มือปฎิบัติงาน 
- องค์ความรู้เรื่องการ
ออกแบบระบบส่ง
จ่ายน้ าประปา 

 40-50 วัน 
ประมาณราคาค่าก่อสรา้งจากแบบ   โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการประมาณราคา 

กผว. 
กปภ.ข.1-10 

- คู่มือปฎิบัติงาน 
- องค์ความรู้เรื่องการ
ประมาณราคา 

 

 

5 วัน 
(กรณีที่ผ่าน) 
10-15 วัน 

(กรณีไม่ผ่าน) 

CP : เปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างที่คิดได้ เทียบกับ
งบประมาณโครงการที่ได้รับ 

กผว. 
กปภ.ข.1-10 

- แผนงานโครงการ 
- พรบ. งบประมาณ 

 

 7 วัน 
จัดเตรียมเอกสาร ส าหรับการประกวดราคา ได้แก่ 

- แบบก่อสร้าง              - ข้อก าหนดต่างๆ 
- เอกสารประกอบสัญญา  - อื่นๆ 

กผว. 
กปภ.ข.1-10 

 

 
3 วัน 

(กรณีที่ผ่าน) 
7-10 วัน 

(กรณีไม่ผ่าน) 

ตรวจสอบแบบแปลนและเอกสารชุดที่จะใช้ประกวด
ราคาโดยเทียบกับรายการตามที่ระบุไว้ในบัญชีแสดง
ปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) ว่ามี
รายการใดที่ขัดแย้งกันหรือไม่ 

กผว. 
กปภ.ข.1-10 

- บัญชีแสดงปริมาณ
วัสดุ และราคาค่า
ก่อสร้าง (BOQ.) 
- เอกสารประกวด
ราคา 

 3 วัน 
(กรณีที่ผ่าน) 
20-25 วัน 

(กรณีไม่ผ่าน) 

ผู้อ านวยการเขต (1-10) พิจารณาโครงการ และน าเสนอ
ต่อ รปก.(1-5) เพื่อน าเสนอต่อ ผวก. ต่อไป 

ผอ.เขต 
กปภ.ข.1-10 

 

 7 วัน 
(กรณีที่ผ่าน) 
10-15 วัน 

(กรณีไม่ผ่าน) 

รปก.(1-5)  พิจารณาโครงการ และน าเสนอต่อ ผวก. 
เพื่อขออนุมัติโครงการ 

รปก. (1-5)  

 

 

10 วัน 
(กรณีที่ผ่าน) 
15-20 วัน 

(กรณีไม่ผ่าน) 

ผวก. พจิารณาโครงการ 
และเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติโครงการ 

ผวก.  

 45-60 วัน 
- จัดท า TOR 
- ด าเนินการประกวดราคาเพื่อหาผู้รับจา้ง 

กบร. 
กปภ.ข.1-10 

- ระเบียบส านกั
นายกรฐัมนตร ี
- พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง 

แผนงานโครงการ 

 

ส ารวจ 

ออกแบบ 

ประมาณราคา 

เอกสารประกวดราคา 

เปรียบเทียบกับ
งบประมาณ 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

ไม่อนุมัติ 

พิจารณาโครงการ 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

ตรวจสอบแบบ
เทียบกับ BOQ 

ไม่ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 

ด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจา้ง 

 

พิจารณาโครงการ 

พิจารณาโครงการ 

CP 



 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 38 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

ตารางที่ 2-2(4) ขั้นตอนการปฏบิัติงานของการออกแบบเพ่ือก่อสร้างระบบประปา(กรณีโครงการมูลค่า 100 - 200 ล้านบาท) 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. ร้อยละของจ านวนโครงการที่ส ารวจออกแบบแล้วเสร็จ และน าเสนอผู้มีอ านาจอนมุัติ                                                                                                                                       

โครงการ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

  
แผนงานโครงการที่ ผวก.เห็นชอบ (จากตารางที่ 2-1(6)) 
โดยพิจารณาเลือกโครงการที่มีความพรอ้ม (ด้านที่ดิน, 
แหล่งน้ า ฯลฯ) มาด าเนินการ 

  

 

45-60 วัน 

ลงพื้นที่เพื่อส ารวจและรวบรวมขอ้มูลทีจ่ าเป็นส าหรับ
การออกแบบ ประกอบด้วยข้อมูลด้าน 
- งานสถาปัตยกรรม       - งานวิศวกรรมโครงสร้าง 
- งานระบบไฟฟ้า          - งานระบบเครือ่งกล 
- งานระบบสุขาภบิาล    - งานระบบท่อส่ง-จ่ายน้ า 

ฝวศ. โดย 
- กจค. (1,2) 
- กอว. 
- กมว. 

- แผนงานโครงการ 
- คู่มือปฏิบัติงาน 

 

60 วัน 

ออกแบบระบบสูบน้ าดิบ , ระบบผลิตน้ า และออกแบบ
ระบบท่อส่ง-จ่ายน้ าประปา โดยปฏิบัติตามข้อก าหนด
การออกแบบระบบประปา 
CP1 : ตรวจสอบรายการงานที่ต้องจัดท าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการให้ครบถ้วน 

ฝวศ. โดย 
- กจค. (1,2) 
- กอว. 
- กมว. 

- แผนงานโครงการ 
- คู่มือปฏิบัติงาน 
- องค์ความรู้เรื่อง
การออกแบบระบบ
ส่งจ่ายน้ าประปา 

 45-60 วัน 
ประมาณราคาค่าก่อสรา้งจากแบบ   โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการประมาณราคา 

ฝวศ. โดย 
- กปร. 

- คู่มือปฏิบัติงาน 
- องค์ความรู้เรื่อง
การประมาณราคา 

   
 
 
 
 

7 วัน 
(กรณีที่ผ่าน) 

 
15-30 วัน 

(กรณีไม่ผ่าน) 

CP1 : เปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างที่ประมาณการได้ 
เทียบกับผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 
CP2 : เมื่อค่าก่อสร้างสูงกว่างบประมาณ ฝวศ. ต้องส่ง
เรื่องให้กับ ฝผค. เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหาวิธีแก้ไข
กรณีไม่สามารถออกแบบให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่
แผนงานก าหนด 

ฝวศ. โดย 
- กจค. (1,2) 

- ผลการศกึษาความ
เหมาะสมโครงการ 
- พรบ. งบประมาณ 

 

7 วัน 

จัดเตรียมแบบรายละเอียด (Detail Design) พร้อม
บัญชีแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4) และ
บัญชีสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5) เพื่อใช้ประกอบการ
ยื่นขอรับจัดสรรงบประมาณ 

ฝวศ. โดย 
-  กจค. (1,2) 

 

 

12 เดือน ส านักงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบ 
ส านัก

งบประมาณ 
 

 

7-14 วัน 

จัดเตรียมแบบรายละเอียด (Detail Design) พร้อม
บัญชีแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4) และ
บัญชีสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5) เพื่อใช้ตรวจสอบ/
ทบทวนโครงการ 

ฝวศ. โดย 
-  กจค. (1,2) 
-  กปร. 

 

 

 
 
 
 

 

   

ออกแบบ 

เกนิ 

ไม่เกิน 

แผนงานโครงการ 

 

ประมาณราคา 

ส ารวจ 

แบบรายละเอียด 
ปร.4, ปร.5 

 

แบบรายละเอียด 
ปร.4, ปร.5 

 

 
วงเงินงบประมาณ 

ส านักงบประมาณ 

CP2,3 

CP1 



 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 39 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

ตารางที่ 2-2(4) ขั้นตอนการปฏบิัติงานของการออกแบบเพ่ือก่อสร้างระบบประปา(กรณีโครงการมูลค่า 100 - 200 ล้านบาท)(ต่อ) 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 

     

 
15-30 วัน 

(กรณีที่ถูกต้อง) 
 

30-60วัน 
(กรณีไม่ถูกต้อง) 

ตรวจสอบแบบแปลนและเอกสารที่ เคยท าไว้ โดย
ตรวจสอบเทียบกับสภาพพื้นที่  ณ ปัจจุบัน และ
ตรวจสอบราคาค่าก่อสร้างโดยใช้ราคาปัจจุบันโดยยึด
ตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ฝวศ. โดย 
- กจค. (1,2) 
- กอว. 
- กมว. 
- กปร. 

- แผนงานโครงการ 
- บัญชีแสดง
ปริมาณวัสดุและ
ราคาค่าก่อสร้าง 
(BOQ.) 

 

 7 วัน 

จัดเตรียมเอกสาร ส าหรับการประกวดราคา ได้แก่ 
- แบบก่อสร้าง 
- ข้อก าหนดต่างๆ 
- เอกสารประกอบสัญญา 

อื่นๆ 

ฝวศ. โดย 
- กจค. (1,2) 
- กอว. 
- กมว. 

 

 

 7 วัน 
(กรณีที่ผ่าน) 

 
15-30 วัน 

(กรณีไม่ผ่าน) 

- ตรวจสอบแบบแปลนและเอกสารชุดที่จะใช้
ประกวดราคา โดยเทียบกับรายการตามที่ระบุไว้ใน
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ)และราคาค่าก่อสร้าง 
(BOQ.) ว่ามีรายการใดที่ขัดแย้งกันหรือไม่ 

ฝวศ. โดย 
- กจค. (1,2) 
- กอว. 
- กมว. 
- กปร. 

- บัญชีแสดง
ปริมาณวัสดุและ
ราคาค่าก่อสร้าง 
(BOQ.) 
- เอกสารประกวด
ราคา 

 

 

7 วัน 
(กรณีที่ผ่าน) 

 
15-30วัน 

(กรณีไม่ผ่าน) 

ผวก. พจิารณาโครงการ 
และเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติโครงการ 

- ผวก.  

 

60-90 วัน 
- จัดท า TOR 
- ด าเนินการประกวดราคาเพื่อหาผู้รับจา้ง 

กจห. 
- ระเบียบส านัก
นายกรฐัมนตร ี
- พรบ. จดัซ้ือจัดจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไม่ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 

ตรวจแบบและ
เอกสาร 

เอกสารประกวดราคา 

 

ขัดแย้ง 

ไม่ขัดแย้ง 

ตรวจสอบแบบ 
เทียบกับ BOQ 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมตั ิ

พิจารณา
โครงการ 

ด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจา้ง 

 



 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 40 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

ตารางที่ 2-2(5) ขั้นตอนการปฏบิัติงานของการออกแบบเพ่ือก่อสร้างระบบประปา(กรณีโครงการมูลค่าเกิน 200 ล้านบาท) 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. ร้อยละของจ านวนโครงการที่ส ารวจออกแบบแล้วเสร็จ และน าเสนอผู้มีอ านาจอนมุัติ                                                                                                                                       

โครงการ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 

     

 

45-60 วัน 

ลงพื้นที่เพื่อส ารวจและรวบรวมขอ้มูลทีจ่ าเป็นส าหรับ
การออกแบบ ประกอบด้วยข้อมูลด้าน 
- งานสถาปัตยกรรม       - งานวิศวกรรมโครงสร้าง 
- งานระบบไฟฟ้า          - งานระบบเครือ่งกล 
- งานระบบสุขาภบิาล    - งานระบบท่อส่ง-จ่ายน้ า 

ฝวศ. โดย 
- กจค. (1,2) 
- กอว. 
- กมว. 

- แผนงานโครงการ 
- คู่มือปฏิบัติงาน 

 

60 วัน 

ออกแบบระบบสูบน้ าดิบ , ระบบผลิตน้ า และออกแบบ
ระบบท่อส่ง-จ่ายน้ าประปา โดยปฏิบัติตามข้อก าหนด
การออกแบบระบบประป่า 
CP1 : ตรวจสอบรายการงานที่ต้องจัดท าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการให้ครบถ้วน 

ฝวศ. โดย 
- กจค. (1,2) 
- กอว. 
- กมว. 

- แผนงานโครงการ 
- คู่มือปฏิบัติงาน 
- องค์ความรู้เรื่อง
การออกแบบระบบ
ส่งจ่ายน้ าประปา 

 45-60 วัน 
ประมาณราคาค่าก่อสร้างจากแบบ   โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการประมาณราคา 

ฝวศ. โดย 
- กปร. 

- คู่มือปฏิบัติงาน 
- องค์ความรู้เรื่อง
การประมาณราคา 

   
 
 
 
 

7 วัน 
(กรณีที่ผ่าน) 

 
15-30 วัน 

(กรณีไม่ผ่าน) 

CP1 : เปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างที่ประมาณการได้ 
เทียบกับผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 
CP2 : เมื่อค่าก่อสร้างสูงกว่างบประมาณ ฝวศ. ต้องส่ง
เรื่องให้กับ ฝผค. เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหาวิธีแก้ไข
กรณีไม่สามารถออกแบบให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่
แผนงานก าหนด 

ฝวศ. โดย 
- กจค. (1,2) 

- ผลการศึกษาความ
เหมาะสมโครงการ 
- พรบ. งบประมาณ 

 
7 วัน 

จัดเตรียมแบบรายละเอียด (Detail Design) พร้อม
บัญชีแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4) และ
บัญชีสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5) เพื่อใช้ประกอบการ
ยื่นขอรับจัดสรรงบประมาณ 

ฝวศ. โดย 
- กจค. (1,2) 

 

 

 
12 เดือน ส านักงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบ 

ฝวศ. โดย 
-  กจค. (1,2) 

 

 
7-14 วัน 

จัดเตรียมแบบรายละเอียด (Detail Design) พร้อม
บัญชีแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4) และ
บัญชีสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5) เพื่อใช้ตรวจสอบ/
ทบทวนโครงการ 

ฝวศ. โดย 
- กจค. (1,2) 
- กปร. 

 

 
    

 
 
 
 
 

พิจารณา 
โครงการ 

ออกแบบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

แผนงานโครงการ 

 

ประมาณราคา 

ไม่ได้งบ 

อนุมตั ิ

ผลศึกษาความ
เหมาะสม 

ส ารวจ 

แบบรายละเอียด ปร.4 ปร.5 
ปร.4, ปร.5 

แบบรายละเอียด ปร.4 ปร.5 
ปร.4, ปร.5 

 

อนุมตั ิ

CP2,3 

CP1 



 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 41 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

 
 
ตารางที่ 2-2(5)ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการออกแบบเพ่ือก่อสร้างระบบประปา(กรณีโครงการมูลค่าเกิน 200 ล้านบาท) (ต่อ) 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

     

 
15-30 วัน 

(กรณีที่ถูกต้อง) 
 

30-60วัน 
(กรณีไม่ถูกต้อง) 

ตรวจสอบแบบแปลนและเอกสารที่เคยท าไว้ โดย
ตรวจสอบเทียบกับสภาพพื้นที ่ณ ปัจจบุัน และ
ตรวจสอบราคาค่าก่อสร้างโดยใช้ราคาปจัจุบัน 
โดยยึดตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ฝวศ. โดย 
- กจค. (1,2) 
- กอว. 
- กมว. 
- กปร. 

- แผนงานโครงการ 
- บัญชีแสดง
ปริมาณวัสดุและ
ราคาค่าก่อสร้าง 
(BOQ.) 

 

 

7 วัน 
(กรณีที่ผ่าน) 

 
30-45 วัน 

(กรณีไม่ผ่าน) 

น าเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรเพื่อพิจารณา
โครงการ 

คณะอนุกรรมการ
พัฒนาองค์กร 

กปภ. 
- 

 

 7 วัน 

จัดเตรียมเอกสาร ส าหรับการประกวดราคา ได้แก่ 
- แบบก่อสร้าง 
- ข้อก าหนดต่างๆ 
- เอกสารประกอบสัญญา 
- อื่นๆ 

ฝวศ. โดย 
- กจค. (1,2) 
- กอว. 
- กมว. 

- 

 7 วัน 
(กรณีที่ผ่าน) 

 
15-30 วัน 

(กรณีไม่ผ่าน) 

ตรวจสอบแบบแปลนและเอกสารชุดที่จะใช้ประกวด
ราคา โดยเทียบกับรายการตามที่ระบุไวใ้นบัญชีแสดง
ปริมาณวัสดุ(พัสดุ)และราคาค่าก่อสร้าง (BOQ.) ว่ามี
รายการใดที่ขัดแย้งกันหรือไม ่

ฝวศ. โดย 
- กจค. (1,2) 
- กอว. 
- กมว. 
- กปร. 

- บัญชีแสดง
ปริมาณวัสดุและ
ราคาค่าก่อสร้าง 
(BOQ.) 
- เอกสารประกวด
ราคา 

 

 

7 วัน 
(กรณีที่ผ่าน) 

 
15-30วัน 

(กรณีไม่ผ่าน) 

ผวก. พจิารณาโครงการ 
และเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติโครงการ 

ผวก. - 

 

60-90 วัน 
- จัดท า TOR 
- ด าเนินการประกวดราคาเพื่อหาผู้รับจา้ง 

กจห. 
- ระเบียบส านัก
นายกรฐัมนตร ี
- พรบ. จดัซ้ือจัดจ้าง 

 
 
 
 
 
 

 

 

ถูกตอ้ง 

ไม่ถูกตอ้ง 

 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมตั ิ

พิจารณา
โครงการ 

เอกสารประกวดราคา 

 

ขัดแย้ง 

ไม่ขัดแย้ง 

ตรวจสอบแบบ 
เทียบกับ BOQ 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมตั ิ

พิจารณา
โครงการ 

ด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจา้ง 

 

ตรวจแบบ
และเอกสาร 
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2.2.3 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง  
การออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบประปามีจุดอ่อน ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค ตามตารางที่ 2-2(5)  

ตารางที่ 2-2(6) จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการท างานย่อย การออกแบบ
เพ่ือก่อสร้างระบบประปา 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหต/ุ

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การออกแบบเพ่ือก่อสร้างระบบประปา 
1. เนื้องานออกแบบไม่ครบถ้วน
ตามแผนงาน (เนื่องจากประมาณ
ราคาแล้วพบว่าราคาค่าก่อสร้าง
สูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ท าให้ต้องมีการตัดงานบางส่วน
ออก) 

1. รายละเอียดแผนงานโครงการ 
 
 
2. การประชุมหารือร่วมกันระหว่างฝ่าย
แผนงานโครงการ กปภ.เขต และ กปภ.
สาขา 

1. ประสานงานกับฝ่ายแผนงาน
โครงการ เพื่อจัดล าดับความส าคญั
ของงานท่ีจ าเป็นต้องตัดออก 
2. ส่งรายละเอียดการประมาณ
ร า ค า ค่ า ก่ อ ส ร้ า ง ข อ ง แ ต่ ล ะ
โครงการ ให้กับทางฝ่ายแผนงาน
โครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดท างบประมาณค่าก่อสร้าง 

 

2. งานออกแบบก่อสร้างระบบ
ประปา ไม่แล้วเสร็จในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

1 .  ร ะยะ เวลาจั ดท า โคร งการของ
ปีงบประมาณ 

1. ประสานงานกับฝ่ายแผนงาน
โครงการ เร่งสรุปรายช่ือโครงการ
ที่ ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ 
เพื่อท่ีจะสามารถเริ่มงานส ารวจได้
เร็วข้ึน 
2. เลือกโครงการที่มีความพร้อม
เรื่องที่ดินมาด าเนินการส ารวจและ
ออกแบบก่อน 

 

3. มีการแก้ไขแบบงานวางท่อ
ระหว่างการก่อสร้าง เนื่องจาก
ไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
เจ้าของพื้นที่  (กรมทางหลวง , 
กรมทางหลวงชนบท , เทศบาล) 
มีผลให้งานก่อสร้างล่าช้า/ไม่แล้ว
เสร็จตามสัญญา 

1. จัดส่งแบบงานวางท่อ ให้ผู้รับผิดชอบ
น าไปยื่นขออนุญาตต่อหน่วยงานเจ้าของ
พื้นที่ ก่อนเริ่มขั้นตอนด าเนินการจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

1. เสนอปรับเปลี่ยนขั้นตอนการ
ส า ร ว จ / อ อ ก แ บ บ  โ ด ย ค ว ร
ด าเนินการออกแบบรายละเอียด
และน าแบบไปยื่นขออนุญาตต่อ
หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ให้แล้ว
เสร็จก่อน จึงจะด าเนินการยื่น
ขอรับจัดสรรงบประมาณ  

 

4. มีการแก้ไขแบบเนื่องจาก
ปัญหาไม่สามารถจัดหาที่ดินใน
ต าแหน่งที่ออกแบบไว้ได้ มีผลให้
ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจา้ง 
มีผลให้งานก่อสร้างล่าช้า/ไม่แล้ว
เสร็จตามสัญญา  

1. ประสานงานกับทางฝ่ายแผนงาน
โครงการ โดยเลือกด าเนินการส ารวจ/
ออกแบบโครงการที่มีความพร้อมเรื่อง
ที่ดินก่อน 

1. เสนอปรับเปลี่ยนขั้นตอนการ
ส ารวจ/ออกแบบ โดยควรให้ทาง
ฝ่ายแผนงานโครงการด าเนินการ
จัดซื้อ/ขอใช้ที่ดินให้แล้วเสร็จก่อน 
จึ งส่ ง เ รื่ อ งแจ้ งม า ให้ทางฝ่ า ย
วิศวกรรมเริ่มด าเนินการ 
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2.3 กระบวนการท างานย่อย ที่ 3  ควบคุมการก่อสร้างระบบประปา 

2.3.1 ขอบเขตกระบวนการท างานย่อย ที่ 3 ควบคุมการก่อสร้างระบบประปา 

การควบคุมงานก่อสร้างระบบประปา เป็นกระบวนการท างานย่อยข้ันสุดท้ายท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็น
กระบวนการที่จะต้องส่งมอบทรัพย์สินถาวรที่ได้มาจากงานโครงการหรือสิ่งก่อสร้างที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ให้แก่ผู้ขอรับบริการ 
ซึ่งจะต้องเป็นสินทรัพย์ที่มีความสมบูรณ์และพร้อมที่จะให้ผู้ขอรับบริการ น าไปใช้งานได้อย่างดี มี ประสิทธิภาพ มีความมั่นคง 
ถาวรและสามารถเสริมสร้างรายได้ให้แก่ กปภ. ต่อไปได้ในระยะยาว 

การควบคุมงานก่อสร้างระบบประปา เป็นการท างานท่ีมีขอบเขตกระบวนการท างานหลายขั้นตอนท่ีสลับซับซ้อน
แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดโครงการ จะเริ่มกระบวนการท างานการควบคุมงานก่อสร้างระบบประปาตั้งแต่ สาย
งานก ากับดูแลงานก่อสร้าง รับทราบงานโครงการจากส่วนแผนงานโครงการหรือได้รับเอกสารรายละเอียดงานโครงการจาก
ผู้ออกแบบ ซึ่งจะต้องเร่งศึกษาขอบข่ายงานเบื้องต้น เช่น แหล่งน้ า พื้นที่ก่อสร้าง แนววางท่อ เพื่อใช้ประกอบการประสานงานขอ
อนุญาตใช้พื้นที่กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ส าหรับขั้นตอนควบคุมงานก่อสร้างโครงการ จะต้องศึกษาข้อสัญญา แบบรูป 
รายละเอียดข้อก าหนดงาน เงื่อนไขของสัญญาและมาตรฐานงานก่อสร้างต่างๆ ให้เข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้สามารถก ากับ
ดูแลควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในก าหนดเวลาและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้างรวมทั้ง
จะต้องติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ให้สอดคล้องเป็นไปตามแผนเบิกจ่ายงบประมาณของ กปภ. ส่งมอบทรัพย์สิน
ถาวรที่ได้มาจากโครงการให้ กปภ.สาขาใช้งานต่อไป มีหน่วยงานภายในท่ีเกี่ยวข้องและจะต้องประสานงานท้ังส านักงานใหญ่และ 
กปภ.เขต ได้แก่ ฝ่ายแผนงานโครงการ ฝ่ายวิศวกรรม กองแผนและวิชาการ กปภ.เขต 1-10 และ กปภ.สาขา 

 

2.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การควบคุมงานก่อสร้างระบบประปา มีขั้นตอนการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วยการเตรียม
พื้นที่ก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง รายงานผลและส่งมอบสินทรัพย์ถาวรที่ได้จากงานโครงการ ตามตารางที่ 2-3(1) -2-3(11) 
ดังนี ้
ส่วนที่ 1 การเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง 
 ขอนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ (ภายหลังได้รับแบบรายละเอียดจาก
ผู้ออกแบบ) 

ส่วนที่ 2 การควบคุมงานก่อสร้าง 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแบบรูป สัญญา เตรียมงานและประชมุเปิดโครงการ มีรายละเอียดดังนี ้
1) ศึกษารายละเอียดสญัญา แบบรูป ข้อก าหนด 

- ติดตามเอกสารสัญญาจ้าง แบบรูปและข้อก าหนด ตรวจสอบเอกสาร สัญญาจ้าง แบบรูป และเอกสาร
ประกอบ (ถูกต้องและจ านวนครบถ้วน)  

- ติดตามขอทราบแหล่งงบประมาณโครงการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของ กปภ. 
- ศึกษารายละเอียดงาน ศึกษาข้อสัญญาจ้าง แบบรูป และเอกสารประกอบต่างๆเช่น ขอบข่ายงาน 

วัตถุประสงค์ งานที่จัดท าในโครงการ ข้อก าหนดงาน เง่ือนไขการเบิกจ่าย  มาตรฐานงานก่อสร้าง กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(ควรบันทึกรายละเอียดที่ส าคัญ) 

2) จัดเตรียมเอกสารโครงการ 
- ประวัติและรายละเอียดงานโครงการ พร้อมแผ่นพับและวีดีทัศนส์รปุรายละเอียดโครงการ 
- หนังสือรายงานตัวหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
- หนังสือแจ้งผู้รับจา้ง รับทราบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบตัิงาน 
- ติดตามรวบรวมผลการขออนุญาตหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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- แบบรายงานต่างๆ เช่น รายงานประจ าเดือน รายงานการปฏิบตัิงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อม
รายวัน 

- เตรียมเอกสารและการประชุมเปิดงานโครงการ (ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง)ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา
ของโครงการ และสรุปรายละเอียดงานโครงการเป็นรูปเล่ม พร้อมแผ่นพับ (รายละเอียดงาน งบประมาณ แผนผังแนวท่อ สถานท่ี
ก่อสร้าง แหล่งน้ าและพื้นที่จ่ายน้ าแผนงานและผลงานก่อสร้าง โดยสังเขป) และวีดีทัศน์สรุปรายละเอียดโครงการ 
ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนงาน แผนเบิกจ่ายเงินและบุคลากรประจ าโครงการ  

ติดตาม ตรวจสอบ พิจารณา เสนอความเห็นให้สายงานอนุมัติและแจ้งผลผู้รับจ้างมรีายละเอียด ดังนี้ 
1) แผนงานก่อสร้าง ล าดับ ขั้นตอนงานและสายงานวิกฤติ (ถ้ามีการปรับปรุงระบบเดิมจะต้องไม่มีผลกระทบการจ่ายน้ า)   
2) แผนเบิกจ่ายเงิน (สอดคล้องกับแผนงบประมาณ กปภ.)  
3) บุคลากรประจ าโครงการของผู้รับจ้าง (ตามสัญญา) และตัวแทนผูร้บัมอบอ านาจ (หนังสือมอบอ านาจ) 

ขั้นตอนที่ 3ปฏิบัติงานควบคุมงาน แจ้งผู้รับจ้างและรายงานผล (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 178) 

ตรวจสอบ อนุมัติวัสดุและควบคุมงานก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแบบรูป ข้อก าหนดสัญญาและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง)รวมทั้งแจ้งผู้รับจ้างและรายงานผลให้สายงานรับทราบมีรายละอียด ดังนี้ 

1) ตรวจสอบ พิจารณาและอนุมัติการขอใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ แบบ Shop Drawing วิธีการและขั้นตอนการท างาน  
(Method Statement)ให้มีการขอใช้ตามข้อก าหนด แบบรูปและมาตรฐานงานตามก าหนดสัญญา ให้ครบถ้วน 

2) ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง มีรายละเอียด ดังนี ้
- ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง ร่วมกับผู้รับจ้าง กปภ.สาขา 
- ติดตามผลการขออนุญาตและขออนุญาตเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
- ขออนุมัติขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (ถ้ามี) ติดตามและรายงานผล 
- ควบคุมงาน ตรวจสอบและทดสอบคุณสมบัติวัสดุ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามแบบรูปและข้อก าหนดสัญญา 
- ติดตามและตรวจสอบเอกสารก ากับพัสดุ ครุภัณฑ์ รายงานผลทดสอบ แบบ As-Built Drawing และ

เอกสารรับรองต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 
- ติดตามแผนที่แนวท่อ GIS และรายงานสินทรัพย์ 
- ตรวจสอบความถูกต้อง การส่งผลงานจ้าง 
- เร่งรัดงานก่อสร้างล่าช้าและรายงานผล 
- ประเมินผลผู้รับจ้าง ระหว่างก่อสร้างและรายงานผล 

ขั้นตอนที่ 4 รายงาน เสนอความเห็นและเสนอขออนุมัติแก้ไข (ถ้ามี) (ตามระเบยีบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้าง
และบรหิารพสัดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ข้อ 178) มีรายละเอียด ดังนี ้

1) รายงานวันเริม่เข้าท างานของผู้รับจ้าง  
2) รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน  
3) รายงานผลงานก่อสร้างประจ าเดือน 
4) รายงานการประชุม 
5) รายงานการส่งผลงานของผู้รับจ้าง 
6) รายงานปัญหา อุปสรรค ผลงานล่าช้าและแนวทางแก้ไข(เสนอขออนุมัติแก้ไขงานและขยายระยะเวลา(ถ้ามี)) 
7) รายงานวันครบก าหนดงวดและวันสิ้นสุดสัญญา(เสนอขอให้เรียกค่าปรับ ถ้างานไม่แล้วเสร็จ) 

ขั้นตอนที่ 5 การส่งมอบสนิทรัพย์ถาวรที่ได้มาจากงานโครงการ และการปิดงานโครงการ มีรายละเอียด ดังน้ี 
1) จัดท าหลักฐานส่งมอบงาน 
2) จัดท ารายงานสินทรัพย์ถาวร และใบแจ้งปิดงานโครงการ 
3) จัดท ารายงานแผนท่ีแนวท่อ GIS 
4) จัดส่ง As-Built Plan งานวางท่อ (ตามเง่ือนไขหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ท่ีก าหนดไว้ในหนังสืออนุญาต) 
5) ตรวจสอบเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K)  
6) ประเมินผลผูร้ับจ้าง เมื่องานแล้วเสร็จทั้งสญัญา 



 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 45 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

ตารางที่ 2-3(1) ขั้นตอนการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ก่อสร้างกับหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกบังานโครงการ 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. ร้อยละของจ านวนโครงการที่ส ารวจ และมีหนังสือขออนุญาตแล้วเสร็จภายใน 60 วัน                                                        

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ 
เอกสาร/องค์

ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
 

10 วัน 
ท าการ 
หลังจาก

ได้รับแบบ
รายละเอียด 

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมงาน(ภายหลังได้แบบรายละเอียด) 
1) ศึกษารายละเอียดสัญญา แบบรูปและข้อก าหนดงาน 
2) ตรวจสอบ รายละเอียดงาน ปริมาณงานและจัดแบ่ง   
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก าหนดระยะเวลาท างานส ารวจ 
     และจัดท าเอกสารประกอบขออนุญาตเสนอสายงาน 
3) จัดเตรียมทีมงาน เอกสารและเครื่องมืองานส ารวจ 

สายงานก ากับ 
ดูแลงานก่อสร้าง 

แบบรายละเอียด 
จากผู้ออกแบบ 

 

 
 
 

10-20 วัน 
ท าการ 

(ระยะเวลา 
ตาม 

ปริมาณงาน
และ 

จ านวน 
หน่วยงาน 
ขออนุญาต) 

 

ขั้นตอนที่ 2 ส ารวจ เกบ็ข้อมูลรายละเอียดพื้นที่ก่อสร้าง 
               ประสานงานหน่วยงานเจา้ของพื้นที่ 
1) ประสานงานกับ กปภ.สาขา/กปภ.เขต 
2) ส ารวจพื้นที่งานก่อสร้างโดยรวมเบื้องต้น 
3) ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง 
    ชี้แจงรายละเอียดงานที่ขออนุญาต ขอทราบข้อมูล  
    ขอบเขตพื้นที่ ล าดับ ขั้นตอนและเอกสารประกอบ    
4) ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลละเอียดพื้นที่ ต าแหน่งก่อสร้าง  
5) ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ กรณี มีข้อสงสัย 
     หรือคาดว่าอาจเกิดปัญหา ไม่ได้รับอนุญาต  

สายงานก ากับ 
ดูแลงานก่อสร้าง 

 

 

 
  

15-30 วัน 
ท าการ 

(ระยะเวลา 
ตาม 

ปริมาณงาน
และ 

จ านวน
หน่วยงาน 
ขออนุญาต) 

 

ขั้นตอนที่ 3 จดัท าเอกสารและยื่นขออนุญาต 
1)  แบบผังสังเขป แบบแปลน แบบรูปตัดและแบบขยาย 
    ให้ระบุงาน พิกัดต าแหน่ง แนว ขอบเขตและระดับ (CP) 
2)  หนังสือแจ้งเพื่อทราบ หนังสือขออนุญาต  
    ให้ระบุวัตถุประสงค์ รายละเอียดงาน สถานที่ ต าแหน่ง 
    งานก่อสร้างและวิธีการท างานโดยละเอียด (CP) 
3)  แบบค าร้อง แบบค ารับรอง บันทึกรับรองเง่ือนไข 

ตามแบบฟอร์มและเง่ือนไขของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ (CP) 
 ให้ระบุวัตถุประสงค์ รายละเอียดงานก่อสร้าง สถานที่  
 ต าแหน่งงานก่อสร้างและวิธีการท างานโดยละเอียด  

4)  เอกสารหลักฐาน ประกอบการขออนุญาต 
5)  จัดส่งเอกสารขออนุญาต  (ควรมีเอกสารตอบรับ/ 

 ลงทะเบียน รับเอกสารจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่) 
6)  จัดท ารายการขออนุญาตและส าเนาเอกสาร ขออนุญาต 2 ชุด  
หมายเหตุ 
- ให้ขออนุญาตตามระเบียบ กฏหมาย พรบ. กฏกระทรวง 
หรือข้อก าหนดของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ 
- เอกสารประกอบการขออนุญาต จะต้องลงนาม  
     โดยหัวหน้าส่วนผู้มีอ านาจ ถ้าให้ผู้รับมอบอ านาจลงนาม  
     จะต้องแนบหลักฐานการมอบอ านาจและลงนามรับรอง 
     เอกสารให้ครบถ้วน 

สายงานก ากับ 
ดูแลงานก่อสร้าง 
 

ระเบียบ 
กฏหมาย 
พรบ.  
กฏกระทรวง 
หน่วยงาน
เจ้าของพื้นที ่
ที่เกี่ยวขอ้ง 
 

 
 

 
 

60 วัน 
ท าการ 

 

ขั้นตอนที่ 4 ติดตามผลการอนุญาตแกไ้ข 
กปภ.เขต/กปภ.สาขา/สายงานก ากับดูแลงานก่อสร้าง  
1) ติดตามชี้แจงหน่วยงาน เร่งรัดผลการอนุญาต  
2) รวบรวมผลการอนุญาต เสนอสายงานแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
3) เร่งรัดแก้ไขเอกสารขออนุญาต (ถ้ามี) 

สายงานก ากับ 
ดูแลงานก่อสร้าง 

 

คู่มือควบคุมการ
ก่อสร้าง  
พ.ศ. 2559 

รวม 
60 วัน 
ท าการ 

4 ขั้นตอน  
ไม่รวมระยะเวลาแก้ไขเอกสาร ผลการอนุญาต 

  

ศึกษาแบบรูป สัญญาและเตรียมงาน 

ส ารวจ เกบ็ข้อมูล  
ประสานงานหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ 

ยื่นขออนุญาต 

เอกสารขออนุญาต 



 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 46 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

ตารางที่ 2-3(2) ขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้าง (ภาพรวม) 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ 
เอกสาร/องค์ความรู้

ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

 
39 วัน 
ท าการ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแบบรูป สัญญาและเตรียมงาน 
4) ศึกษารายละเอียดสัญญา แบบรูป ข้อก าหนด 
5) เตรียมเอกสารและการประชุมเปิดงานโครงการ (ผู้ว่าจ้าง 
     และผู้รับจ้าง) 

ผู้ควบคุมงาน 
/สายงานก ากับ 
ดูแลงานก่อสร้าง 

ตารางที่ 2-3 (2) 
 
 

 
 
 

 
3 วัน 

ท าการ 
หลังจากได้
รับค าเสนอ 

 

ขั้นตอนที่ 2 ติดตาม ตรวจสอบ พิจารณา เสนอความเห็น 
ให้สายงานอนุมัติและแจ้งผลผู้รับจ้าง 
6) แผนงานก่อสร้าง(ล าดับ ขั้นตอนงานและสายงานวิกฤติ 
     (ถ้ามีการปรับปรุงระบบเดิม จะต้องไม่มีผลกระทบการจ่ายน้ า)  
7) แผนเบิกจ่ายเงิน (สอดคล้องกับแผนงบประมาณ กปภ.)  
8) บุคลากรประจ าโครงการของผู้รับจ้าง (ตามสัญญา) และ 
ตัวแทนผู้รับมอบอ านาจ (หนังสือมอบอ านาจ)  

ผู้ควบคุมงาน 
/สายงานก ากับ 
ดูแลงานก่อสร้าง 
/คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสด ุ

 

 
  

 
6 วัน 

ท าการ 
(อนุมัติวัสดุ) 

(9 วัน 
ท าการ 
ถ้ามีการ 

แก้ไขวัสดุ) 
 
ให้รายงาน

ผลการ
ปฏิบัติงาน
ควบคุมงาน
เป็นระยะ 

และต่อเนื่อง 
ภายใน 
3 วัน 

ท าการ 
หลังจาก

ปฏิบัติงาน 
หรือเมื่อครบ

ก าหนด 

ขั้นตอนที่ 3 CP1 :  ควบคุมงาน ตรวจสอบ อนุมัติ (ถูกต้อง 
ตามแบบรูปข้อก าหนดสัญญาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง) 
แจ้งผู้รับจ้างและรายงานผล 
- ตรวจสอบ พิจารณาและอนุมัติวัสดุ แบบ Shop Drawing 
7)  วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรและความปลอดภัย 

 ให้มีการขอใช้ตามก าหนดสัญญา ให้ครบถ้วน 
8)  แบบ Shop Drawing 
9)  วิธีการและขั้นตอนงาน (Method Stagement) 
- ปฏิบัติงานควบคุมงาน 
1) ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง ร่วมกับผู้รับจ้าง กปภ.สาขา 
2) ติดตามผลการขออนุญาตและขออนุญาตเพิ่มเติม(ถ้ามี) 
3) ขออนุมัติขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและติดต้ัง     
หม้อแปลงไฟฟ้า (ถ้ามี) ติดตามและรายงานผล 
4) ก ากับดูแลควบคุมงาน ตรวจสอบและทดสอบคุณสมบัติวัสดุ  
     ให้ถูกต้องตามก าหนดสัญญา 
5) CP2 : ติดตามและตรวจสอบเอกสารก ากับพัสดุ ครุภัณฑ์
รายงานผลทดสอบ แบบ As-Built Drawing และเอกสาร
รับรองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 
6) ติดตามแผนที่แนวท่อ GIS และรายงานสินทรัพย์ 
7) ตรวจสอบความถูกต้อง การส่งผลงานจ้าง 
8) เร่งรัดงานก่อสร้างล่าช้าและรายงานผล 
9) ประเมินผลผู้รับจ้าง ระหว่างก่อสร้างและรายงานผล 
CP3 : ถ่ายรูปหรือคลิปประกอบการรายงานผลการ
ปฎิบัติงานตามก าหนดอย่าง 

ผู้ควบคุมงาน 
/สายงานก ากับ 
ดูแลงานก่อสร้าง 
/คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสด ุ

คู่มือควบคุมการ
ก่อสร้าง พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ง 
 
 
 

 
 

 
 

    

 
 
 
 
 
 

ผู้รบัจ้าง เสนอขอใช้วัสดุ/วิธีการ 
และ แบบ Shop Drawing 

ศึกษาแบบรูป สัญญาและ เตรียมงาน 

ติดตาม ตรวจสอบ 

ผู้รบัจ้าง เสนอแผนงาน แผนเบิกจ่าย 
และแต่งตั้งบุคลากรประจ าโครงการ 

วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ 

อนุมัติ/แก้ไข 

วิธีการและข้ันตอนงาน 

แบบ Shop Drawing 

เสนอ 

พิจารณา 

เสนอ 

ผู้ควบคุมงาน  
ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง 
- ตรวจสอบพื้นท่ีก่อสร้างจริง 
- ติดตามผลการขออนุญาต 
- ขอขยายเขตระบบไฟฟ้า 
- ตรวจสอบและทดสอบคุณสมบัติ 
- ติดตามเอกสารก ากับพัสดุ  
  ครุภัณฑ์ ผลทดสอบต่างๆ  
  แบบ As-built Drawing  
  เอกสารรับรอง ท่ีเกี่ยวข้อง 
- ตรวจความถูกต้องการส่งงาน 
- ประเมินผลงานผู้รับจ้าง   
  (ระหว่างการก่อสร้าง) 

 

อนุมัติ/แก้ไข 

พิจารณา 

ก

ก 

ข

ก 

CP1,2,3 
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ตารางที่ 2-3(2) ขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้าง (ภาพรวม)(ต่อ) 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

     

 
 

 
 

ข้อ 1 - 4 และ  
7 – 8 3 วัน 

ท าการ 
/ข้อ 5 13 วัน 
ท าการและ 

ข้อ 6 ให้รายงาน 
เมื่อพบเหตุโดยเร็ว 

ขั้นตอนที่ 4 รายงาน เสนอความเห็นและเสนอ 
ขออนุมัติแก้ไข (ถ้ามี) (ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ข้อ 
178) 
4) รายงานวันเร่ิมเข้าท างานของผู้รับจ้าง  
5) รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์ 
แวดล้อมรายวัน 
6) รายงานผลงานก่อสร้างประจ าเดือน 
7) รายงานการประชุม 
8) รายงานการส่งผลงานของผู้รับจ้าง 
9) รายงานปัญหา อุปสรรค ผลงานล่าช้าและแนว
ทางแก้ไข 
    (เสนอขออนุมัติแก้ไขงานและขยายระยะเวลา (ถ้ามี))  
10)  รายงานวันครบก าหนดงวดและวันสิ้นสุดสัญญา 
     (เสนอขอให้เรียกค่าปรับ ถ้างานไม่แล้วเสร็จ) 

ผู้ควบคุมงาน 
/สายงานก ากับ 

ดูแลงาน
ก่อสร้าง 

/คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสด ุ

คู่มือควบคุมการ
ก่อสร้าง พ.ศ. 
2559 

 
 
 

 
 

ก่อนการตรวจรับ 
งานงวดสุดท้าย 

 

ขั้นตอนที่ 5 ปิดงานโครงการ 
1) จัดท าหลักฐานส่งมอบงาน รายงานสินทรัพย์ถาวร  
รายงานแผนที่แนวท่อ GISและใบแจ้งปิดงานโครงการ 
2) จัดส่ง As-Built Plan งานวางท่อ (ตามเง่ือนไขหน่วยงาน) 
3) ตรวจสอบเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K)  
4) ประเมินผลผู้รับจ้าง เมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญา 

 

ผู้ควบคุมงาน 
/สายงานก ากับ 

ดูแลงาน
ก่อสร้าง 

/คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสด ุ

คู่มือควบคุมการ
ก่อสร้าง พ.ศ. 
2559 
 

รวม 
ระยะเวลา 
สัญญาจ้าง 

5 ขั้นตอน 
- ควบคุมระยะเวลางานตามขั้นตอนรายละเอียด 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ข

ก 

ปิดโครงการ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ

สายงานก ากับดูแลงานก่อสร้าง 

ผู้ควบคุมงาน รายงานผลงาน 
ปัญหา อุปสรรค 

เสนอขออนุมัติแก้ไข (ถ้ามี) 

 



 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 48 จาก 69 
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ตารางที่ 2-3(3) ขั้นตอนศึกษารายละเอียดสัญญาจ้างและเปิดงานโครงการ 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ 
เอกสาร/องค์

ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 

 
 

3วัน 
ท าการ 

 

ขั้นตอนที่ 1รับมอบหมายควบคุมงาน 
- ติดตามเอกสารค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ผู้ควบคุมงาน 
- ติดตามเอกสารสัญญาจ้าง แบบรูปและข้อก าหนด 
- ติดตามรวบรวมผลการขออนุญาต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ติดตามขอทราบแหล่งงบประมาณโครงการและ 
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณของ กปภ. 

ผู้ควบคุมงาน 
/สายงานก ากับ 
ดูแลงานก่อสร้าง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

30วัน 
ท าการ 
หลังจาก 
ได้รับ 

มอบหมาย 
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนที่ 2ตรวจสอบเอกสาร ศึกษา สรุปรายละเอียดงาน 
ข้อก าหนด เง่ือนไข เสนอสายงาน 
1) ตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้าง แบบรูป 
และเอกสารประกอบ (ถูกต้องและจ านวนครบถ้วน) 
2) CP :  ศึกษารายละเอียดงาน ศึกษาข้อสัญญาจ้าง แบบรูป

และเอกสารประกอบต่างๆเช่น ขอบข่ายงาน วัตถุประสงค์ 
งานที่จัดท าในโครงการ ข้อก าหนดงานเง่ือนไขการเบิกจ่าย 
มาตรฐานงานก่อสร้าง กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(ควรบันทึกรายละเอียดที่ส าคัญ) 

3) จัดเตรียมเอกสารโครงการ 
    - ประวัติและรายละเอียดงานโครงการ พร้อมแผ่นพับ 
    - วีดีทัศน์ รายละเอียดโครงการ 
    - แบบรายงานต่างๆ เช่น รายงานประจ าเดือน รายงาน 
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมรายวัน 
    - หนังสือรายงานตัวหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
    - หนังสือแจ้งผู้รับจ้าง รับทราบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติงาน 
และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ 
    - จัดเตรียมเอกสารประชุมเปิดโครงการ 
 

ผู้ควบคุมงาน 
/สายงานก ากับ 
ดูแลงานก่อสร้าง 
 

คู่มือควบคุมการ
ก่อสร้าง พ.ศ. 
2559 
 

 
 
 

พิจารณา 
 
 
 
 

 
5 วัน 

ท าการ 
หลังจาก 
ทราบ 

ก าหนดการ
ประชุม 

 
 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบ พิจารณาและด าเนินการจัดการ 
ประชุมเปิดงานโครงการ 
- ผู้ควบคุมงาน เสนอเอกสารโครงการและรายงาน 
สรุปรายละเอียดงานโครงการให้สายงานรับทราบ 
- สายงาน ประสานงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ก าหนดวันประชุมเปิดโครงการและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง  
เช่น ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานและผู้รับจ้างเข้าร่วมประชุม 

ผู้ควบคุมงาน 
/สายงานก ากับ 
ดูแลงานก่อสร้าง 
/คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสด ุ

 

 
 
 
 

 

 
 

1 วัน 
ท าการ 

 

ขั้นตอนที่ 4 ประชุมเปิดงานโครงการ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประชุมเปิดงานโครงการ 
- ผู้ควบคุมงาน รายงานสรุปรายละเอียดงานจัดท าโครงการ 
- ผู้รับจ้าง รายงานผลการเตรียมงาน แนะน าบุคลากร 

ผู้ควบคุมงาน 
/สายงานก ากับ 
ดูแลงานก่อสร้าง 
/คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสด ุ

 
 
 
 

รวม 
39 วัน 
ท าการ 

4 ขั้นตอน 
- ไม่รวมระยะเวลาแก้ไขเอกสาร 

  

ตรวจสอบเอกสาร 
ศึกษารายละเอียดงาน  

จัดเตรียมเอกสารและน าเสนอ 

กรมธนารักษ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 

ประชุมเปิดงานโครงการ 

รับมอบหมายงาน 

แก้ไข 

ถูกต้อง 

CP 
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ตารางที่ 2-3(4) ค าอธิบายประกอบแผนผังการปฏิบัติงานขั้นตอนตรวจสอบและอนมุัติวัสดุ 

ล าดับที ่ ผู้ด าเนินการ การปฏบิัต ิ หมายเหต ุ
1 ผู้รับจ้าง ขั้นตอนที่ 1 เสนอขอใช้วัสดุในโครงการ 

เสนอขอใช้วัสดุที่ใช้งานในโครงการ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด พร้อมเอกสารรายละเอียดคุณสมบัติ (รับรอง
เอกสารทุกแผ่น) ดังนี้ 
1 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม เช่น ชื่อผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า มอก. เลือก สี/รุ่น/ขนาด ที่เสนอ 
2 จัดท าตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติวัสดุกับข้อก าหนดสัญญา 
3 ให้แนบเอกสารแสดงรายละเอียด คุณสมบัติวัสดุ (Catalog) /มอก. และเอกสารส าเนาข้อก าหนดวัสดุตามสัญญา 
(ควรเลือกวัสดุ จากรายการที่ก าหนดไว้ในสัญญาเป็นทางเลือกแรกและควรประสานกับงานกับผู้ควบคุมงาน 
หรือผู้ออกแบบ ขอทราบรายละเอียดให้ชัดเจน อย่างไม่เป็นทางการก่อนเสนอ) 

 

2 ผู้ควบคุมงาน ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบ พิจารณา อนุมัติ ให้ใช้วัสดุ 
1 รับหนังสือขอใช้วัสดุกับผู้รับจ้าง (ลงนามรับเร่ือง) 
2 ให้ตรวจสอบเอกสารเสนอขอใช้ ให้ครบถ้วน เช่น 

- มีการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม เช่น ชื่อผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า มอก.ก าหนด สี/รุ่น/ขนาด 
- มีตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติวัสดุกับข้อก าหนดสัญญา 
- มีเอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติวัสดุ (Catalog)/มอก.พร้อมเอกสารส าเนาข้อก าหนดวัสดุตามสัญญา 

ถ้าไม่ครบถ้วน ให้แจ้งผู้รับจ้างแก้ไข (ส่งคืนเร่ือง) และให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ 
3 ตรวจสอบ พิจารณา อนุมัติ  

กรณีที่ 1เสนอขอใช้วัสดุตามข้อก าหนด (ผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า มอก. สี/รุ่น/ขนาด ตามก าหนด) 
- ตรวจสอบ พิจารณา อนุมัติให้ใช้ได้และแจ้งผู้รับจ้าง ทราบผลเป็นหนังสือ 
- รวบรวมเอกสารประกอบการตรวจสอบงาน 

กรณีที่ 2 วัสดุที่ข้อก าหนดไม่ชัดเจนหรือไม่มีข้อก าหนด (ไม่ระบุผลิตภัณฑ์ มอก. คุณสมบัติ สี/รุ่น/ขนาด)  
       หรือวัสดุที่ก าหนดผู้ผลิตยกเลิกการผลิต หรือผู้รับจ้างเสนอขอใช้วัสดุที่ดีกว่าข้อก าหนด  

- รวมรวมเอกสารเสนอผู้ออกแบบ พิจารณาเพิ่มเติมข้อก าหนด/เลือกวัสดุ 
- เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ ชนิด ขนาดจ านวน) 
- อนุมัติให้ใช้ ตามความเห็นชอบของผู้ออกแบบ (ภายหลังท าสัญญาแก้ไขแล้วเสร็จ)  

4 รายงานผลการอนุมัติ ให้สายงานก ากับดูแลงานก่อสร้างทุกสิ้นเดือน 
(กรณี เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ ชนิด ขนาดและจ านวน จะต้องท าการเปรียบเทียบค่างานเพิ่มลด และเสนอ 
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง) 

3 วัน ท าการ 
ภายหลัง 
ได้รับเรื่อง 

 
รายงาน 
สายงาน 

ทุกสิ้นเดือน 

3 ผู้ออกแบบ ขั้นตอนที่ 3 พจิารณาก าหนดคุณสมบัติวัสดุ  
พิจารณาก าหนดคุณสมบัติ เลือกรุ่น/สีและขนาดหรือให้เปลี่ยนแปลงชนิด ขนาด จ านวน 
กรณีที่ 1 พิจารณาวัสดุที่ก าหนดไม่ชัดเจน ให้จัดท าข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง 

     โดยให้ก าหนดผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า มอก. ชนิด/สี/รุ่น/ขนาด 
กรณีที่ 2 พิจารณาวัสดุที่ผู้ผลิตยกเลิกการผลิต  

- ให้จัดท าข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานก่อสร้าง โดยก าหนดคุณสมบัติ ชนิด/สี/รุ่น/ขนาด   
- ให้จัดท าบัญชีเปรียบเทยีบราคางานแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มลด 

กรณีที่ 3 พิจารณาวัสดุที่ดีกวา่ข้อก าหนด 
- ให้จัดท าข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานก่อสร้าง โดยก าหนดคุณสมบัติ ชนิด/สี/รุ่น/ขนาด 
- ให้จัดท าบัญชีเปรียบเทยีบราคางานแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มลด   

(กรณี ผู้รับจ้าง เสนอขอใชว้ัสดุที่ดีกวา่ขอ้ก าหนด ผู้ว่าจ้าง จะไม่คิดค่างานเพิ่มและหักค่างาน ถ้ามีค่างานลด) 

3 วัน ท าการ 
ภายหลัง 
ได้รับเรื่อง 

4 สายงานก ากับดูแล
งานกอ่สร้าง 
/คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสด ุ

ขั้นตอนที่ 4 รายงานการขอใช้วัสดุ 
- รายงานสายงานก ากับดูแลงานกอ่สร้างรับทราบผลการอนุมัติให้ใช้วัสดุทกุสิ้นเดือน 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณา เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติวัสดุ ตามความเห็นชอบของ

ผู้ออกแบบ (กรณี มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุ) 

3 วันท าการ 
ภายหลัง 
ได้รับเรื่อง 
(แก้ไขวัสดุ) 

 
 
 



 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 50 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

ตรวจสอบ พิจารณา 

รายงาน/น าเสนอ 

รายงานผล 

 
 
ตารางที่ 2-3(5) ขั้นตอนการอนมุัติวัสดุที่ใช้ในงานโครงการ 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ 
เอกสาร/องค์

ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

 
 

- 
 
 

ขั้นตอนที่ 1เสนอขอใช้วัสดุในโครงการให้พิจารณา 
- ผู้รับจ้าง เสนอขอใช้วัสดุ ที่ก าหนดให้ใช้ในงานโครงการ  
  ตามแบบฟอร์มก าหนด พร้อมรายละเอียดคุณสมบัติวัสดุ 
  (ควรประสานผู้ควบคุมงาน หรือผู้ออกแบบ รับทราบ  
  รายละเอียดที่ไม่ชัดเจน อย่างไม่เป็นทางการก่อน) 

ผู้รับจ้าง 
/ผู้ควบคุมงาน 
/สายงานก ากับ 
ดูแลงานก่อสร้าง 

คู่มือควบคุมการ
ก่อสร้าง พ.ศ. 
2559 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 วัน 
ท าการ 

หลังจากได้
รับค าขอ 

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบ พิจารณา อนุมัติ ตามสัญญาก าหนด 
                และรายงานผล 
1) ตรวจสอบข้อมูล เอกสารประกอบให้ครบถ้วน 
2) พิจารณา อนุมัติ/รวบรวมเร่ืองเสนอความเห็น 
กรณีที่ 1 วัสดุที่มีข้อก าหนดรายละเอียดในสัญญา  
               - พิจารณาและอนุมัติให้ใช้ได้  
               - รวบรวมเอกสารไว้ตรวจสอบงาน 
กรณีที่ 2 วัสดุที่ข้อก าหนดไม่ชัดเจนหรือไม่มีข้อก าหนด  
                คุณสมบัติ หรือเสนอขอใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติ 
                ดีกว่าข้อก าหนด หรือจะต้องคัดเลือก ก าหนด 
                รุ่น ขนาดและสี ให้รวบรวมเอกสารและเสนอ 
                ขอความเห็นชอบจากผู้ออกแบบ  

ผู้ควบคุมงาน 
/สายงานก ากับ 
ดูแลงานก่อสร้าง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 วัน 
ท าการ 

หลังจากได้
รับค าขอ 

 

ขั้นตอนที่ 3 พิจารณา ก าหนดคุณสมบัติ ตามวัตถุประสงค์  
               และเสนอความเห็น  
- พิจารณาคุณสมบัติ คัดเลือก ก าหนดสี รุ่นและขนาด 
- ก าหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
CP1 : สมุดควบคุมงานก่อสร้าง  Construction 
Supervision Book แยกประเภทพัสดุ/ครุภัณฑ์ เช่น ชนิด
ท่อ  อุปกรณ์ แยกงานระบบเครื ่องกลไฟฟ้า และไฟฟ้า
ควบคุม  งานระบบอัตโนมัติ งานระบบป้องกันระบบท่อ 
งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
CP2 : ตรวจสอบท่อ/อุปกรณ์ท่อให้ตรงกันกับใบก ากับพัสดุฯ 
CP3 : ตรวจสอบและทดสอบคุณสมบัติท่อ HDPE ณ สถานที่
ก่อสร้าง 
CP4 : ตรวจสอบการอนุมัติให้ใช้งานเครื่องกล-ไฟฟ้าต้อง
ได้รับการอนุมัติใช้ก่อนน ามาจัดเก็บ ณ สถานที่ก่อสร้าง 

ผู้ออกแบบ 
/สายงานก ากับ 
ดูแลงานก่อสร้าง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
3 วันท าการ 

ภายหลัง 
ได้รับเรื่อง 
(แก้ไขวัสดุ) 

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลการขอใช้วัสดุ 
- รายงานสายงานก ากับดูแลงานก่อสร้างรับทราบ ทุกสิ้นเดือน 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณา เห็นชอบให้แก้ไข 
  คุณสมบัติวัสดุ ตามความเห็นชอบของผู้ออกแบบ 
 
 

สายงานก ากับ 
ดูแลงานก่อสร้าง 
/คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 

 

รวม 
9 วัน 

ท าการ 

4 ขั้นตอน  
- ไม่รวมระยะเวลา รายงานคณะกรรมการ/สายงาน 
- ไม่รวมระยะเวลารับ-ส่งคืนกรณีเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน 

  

 

พิจารณา 

รับเรื่องเสนอขอใช้ 

อนุมัติ/ไม่อนุมัต ิ
/ขอข้อมูลเพิ่ม 

เสนอความเห็น 

ผู้รับจ้าง 

ตรวจสอบ พิจารณา 

รายงาน/น าเสนอ 

พิจารณา 
เสนอความเห็น 

CP1,2,3,4 



 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 51 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

ตารางที่ 2-3(6) ค าอธิบายประกอบแผนผังการปฏิบัติงานขั้นตอนการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า  
ล าดับที่ ผู้ด าเนินการ การปฏิบัต ิ หมายเหต ุ

1 ผู้ควบคุมงาน/ 
สายงานก ากับ 
ดูแลงานก่อสร้าง 
/ผชว./ผอ.กปภ.ข 

ขั้นตอน 1 การขอขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้างานรื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้าเดิม 
1 ตรวจสอบรายละเอียดสัญญา การขยายเขตระบบไฟฟ้าฯ มี 2 กรณี  

กรณีที่ 1กปภ. เป็นผู้ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าและช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามก าหนดสัญญา (ไม่มีราคาค่า
งานขยายเขตไฟฟ้า รวมอยู่ในบัญชี BOQ) 

กรณีที่ 2ผู้รับจ้างเป็นผู้ด าเนินการจัดหาและช าระค่าขยายเขตไฟฟ้าฯตามก าหนดสัญญา (มีค่างานขยายเขต
ไฟฟ้ารวมอยู่ในบัญชี BOQ ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการของ กปภ.ข.)ผอ.กปภ.ข.จะต้องมีหนังสือมอบ
อ านาจให้ตัวแทนผู้รับจ้างเป็นผู้รับมอบอ านาจ ในการติดต่อประสานงานและด าเนินการขอขยายเขต
ไฟฟ้าฯ จนแล้วเสร็จ (จะต้องมีหนังสือมอบอ านาจในการขอขยายเขตไฟฟ้าฯ) 

2 ตรวจสอบขนาด รูปแบบและต าแหน่งติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าในแบบแปลนงานระบบไฟฟ้าเปรียบเทียบกับ
แบบ Single Line Diagramจะต้องถูกต้องตรงกัน  

3 จัดท าหนังสือขอให้ กฟภ./กฟภ.อ าเภอ ด าเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าฯ(ผชว./ผอ.กปภ.ข ลงนาม)โดยระบุ
รายละเอียดงานจัดท าให้ชัดเจน เช่น ให้รื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้าเดิม ส่งคืน กปภ. หรือให้ท าการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ ขนาด... KVA (แบบนั่งร้าน) บริเวณสถานีผลิตน้ า... 
ตามแบบเลขที่.... พร้อมทั้งจัดส่งแบบผังระบบไฟฟ้าและแบบ Single Line Diagram และแจ้งให้ กฟภ.  
ออกใบแจ้งหนี้ในนาม กปภ.สาขา ที่ขอขยายเขตระบบไฟฟ้าฯ ด้วย 

3 วัน ท าการ 
 

2 ผู้ควบคุมงาน ขั้นตอน 2 ชี้สถานที่ 
ผู้ควบคุมงานประสานงานกับ กฟภ.อ าเภอรว่มส ารวจพื้นที่ เพื่อชีแ้จงรายละเอียด แนวและต าแหน่งติดตั้งหม้อแปลงไฟฟา้ 

3 วัน ท าการ 

3 ผู้ควบคุมงาน 
/สายงานก ากับ
ดูแลงานก่อสร้าง 
/ผชว./ผอ.กปภ.ข 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบใบเสนอราคาและยืนยันให้ กฟภ. ด าเนินการ 
กฟภ. จะมีหนังสือแจ้งให้ กปภ.ยืนยันให้ กฟภ. ด าเนินการ ตกลงราคาค่าใช้จ่าย โดยทั่วไปจะมีก าหนดยืนราคา
90 วันซ่ึงอาจจะส่งใบเรียกเก็บค่าใช้จ่ายงานขยายเขตไฟฟ้าฯ (เต็มจ านวน) และใบแจ้งหนี้ เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
งานขยายเขตไฟฟ้าฯ ล่วงหน้า (50% แรก) มาพร้อมกัน  
เมื่อได้รับเอกสารหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายงานขยายเขตไฟฟ้าฯ แล้ว ให้ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดดังนี้ 
1 ใบเสนอราคางานขยายเขตไฟฟ้าฯ มีขนาด รูปแบบและต าแหน่งติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ถูกต้องตามแบบก่อสร้างของ กปภ. 
2 ปริมาณงานและค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับแบบก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าฯ และมีค่าธรรมเนียมการต่อไฟแล้ว 

- ถ้าถูกต้อง ให้มีหนังสือแจ้งยืนยันให้ กฟภ. ด าเนินการ (ผชว./ผอ.กปภ.ข. ลงนาม) ภายในเวลาก าหนด 
- ถ้าไม่ถูกต้อง ให้มีหนังสือแจ้งรายละเอียดข้อขัดแย้ง ให้ กฟภ. ทบทวน (ผชว./ผอ.กปภ.ข. ลงนาม) 

ข้อควรระวังถ้าไม่ตกลงด าเนินการภายในก าหนดยืนราคา กฟภ. จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการส ารวจออกแบบ 
และประมาณการเพิ่มเติม โดยจะมีใบแจ้งหนี้เรียกเก็บ ภายหลังวันที่หมดก าหนดยืนราคาไปแล้ว 
และอาจจะท าให้ค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 

7 วัน ท าการ 

 

4 สายงานก ากับดูแล
งานก่อสร้าง 
/ฝวง./กบง.กปภ.ข 
/ผอ.กปภ.ข./ผวก. 

ขั้นตอนที่ 4 ขอจัดสรรงบประมาณและแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
1 สายงานก ากบัควบคุมงานกอ่สร้าง เสนอสายงานบังคับบญัชา (รผว./ผอ.กปภ.ข) เห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณ 
2 สายงานก ากบัควบคุมงานก่อสรา้ง เสนอขอให้ ฝวง./กบง.กปภ.ข. จัดสรรงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม 

(กรณี กฟภ. ส่งใบแจ้งหนี้ 50% แรกมาพร้อมกับหนังสือ ฝวง./กบง.กปภ.ข. จะด าเนินการช าระค่าใช้จา่ยงาน
ขยายเขตไฟฟ้าฯ และแจ้งสายงานก ากบัดูแลงานก่อสร้าง ทราบ) 

3 สายงานก ากับดูแลงานก่อสร้าง จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เสนอ ผวก./ผอ.กปภ.ข. ลงนาม 

7 วัน ท าการ 

 

5 ผู้ควบคุมงาน/ 
สายงานก ากับดูแล
งานก่อสร้าง 
/ฝวง./กบง.กปภ.ข. 

ขั้นตอนที่ 5 การช าระค่าใช้จ่ายงานขยายเขตไฟฟ้า 50 % แรก 
เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ 50% แรกให้สายงานก ากับดูแลงานก่อสร้าง รวบรวมเอกสารรายละเอียดการขอขยายเขต
ไฟฟ้าฯ แจ้ง ฝวง./กบง.กปภ.ข เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานขยายเขตไฟฟ้า 50 % แรก ตามแบบฟอร์ม 
(ถ้าไม่ช าระค่าใช้จ่าย 50% แรก ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ กปภ.จะเปลี่ยนราคาค่าใช้จ่ายใหม่) 

10 วัน ท าการ 

 

6 สายงานก ากับดูแล
งานก่อสร้าง 
/คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสด ุ

ขั้นตอนที่ 6 การตรวจรับผลงานจ้าง 
เมื่อ กฟภ. ด าเนินการงานขยายเขตไฟฟ้าฯ แล้วเสร็จ จะมีหนังสือแจ้งเรียกเก็บค่างานขยายเขตไฟฟ้าฯ 50 % หลัง 
1 ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบและรายงานผลงานขยายเขตไฟฟ้าฯ ผ่านสายงานก ากับดูแลงานก่อสร้าง พิจารณา 

ความเห็นและน าเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน 
2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบและพิจารณาตรวจรับผลงานขยายเขตไฟฟ้าฯ 

5 วัน ท าการ 

 

7 สายงานก ากับดูแล
งานก่อสร้าง 
/ฝวง./กบง.กปภ.ข 

ขั้นตอนที่ 7 การช าระค่าใช้จ่ายงานขยายเขตไฟฟ้าส่วนที่เหลือ(50 % หลัง)พร้อมค่าธรรมเนียมการต่อไฟ 
สายงานก ากับดูแลงานก่อสร้าง รวบรวมเอกสารการขอขยายเขตไฟฟ้าฯ 50% หลัง พร้อมใบตรวจรับงาน   
แจ้ง ฝวง./กบง.กปภ.ข เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานขยายเขตไฟฟ้าฯ 50 % หลัง และค่าธรรมเนียมต่อไฟ ตามแบบฟอร์ม 
(กฟภ. จะเปิดจ่ายกระแสให้ต่อเมื่อได้รับช าระเงินส่วนที่เหลือครบถ้วน พร้อมกับค่าธรรมเนียมต่อไฟ) 

3 วันท าการ 

 



 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 52 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

ตารางที่ 2-3(7) ขั้นตอนการขอขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า รวมทั้งงานร้ือถอนหม้อแปลงไฟฟ้าเดิม 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ 
เอกสาร/องค์

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

 
 

3 วัน 
ท าการ 

(นับตั้งแต่วัน
เร่ิมสัญญา) 

 

ขั้นตอนที่ 1 ขอขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า/ติดตั้งหม้อแปลง 
- สายงานก ากับดูแลงานก่อสร้าง ตรวจสอบ 
ถ้าแบบก าหนดให้ กปภ. เป็นผู้ด าเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าฯ  
หรือให้รื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้าเดิม ให้จัดท าหนังสือขอให้  
กฟภ. หรือ  กฟภ.อ าเภอ ด าเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าฯ  
(ผชว. หรือ ผอ.กปภ.ข ลงนาม) 
- ถ้าสัญญาก าหนดให้ผู้รับจ้าง ด าเนินการ ผอ.กปภ.ข  
จะต้องมอบอ านาจให้ผู้รับจ้าง เป็นผู้ด าเนินการ 
ขอขยายเขตไฟฟ้าฯ 

สายงานก ากับ 
ดูแลงานก่อสร้าง 
/ผชว. 
/ผอ.กปภ.ข 
 

คู่มือควบคุมการ
ก่อสร้าง พ.ศ. 
2559 
 

 3 วัน 
ท าการ 

ขั้นตอนที่ 2 ชี้สถานที่ 
- ส ารวจพื้นที่ก่อสร้างร่วม กับ กฟภ.จังหวัด เพื่อชี้แจง 
  รายละเอียดงาน ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 

ผู้ควบคุมงาน - 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

7 วัน 
ท าการ 

 
 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบใบเสนอราคา และยืนยัน 
                ให้ กฟภ. ด าเนินการ 
- ตรวจสอบรายละเอียดงานจัดท า ถูกต้องตรงกับแบบกปภ. 
- ตรวจสอบแบบงานขยายเขตไฟฟ้าและราคา สอดคล้อง 
   กันและมีค่าธรรมเนียมการต่อไฟแล้ว 
- จัดท าหนังสือ เสนอ ผชว./ผอ.กปภ.ข. ลงนามตกลง 
  ยืนยันให้ กฟภ. เป็นผู้ด าเนินการ (ก าหนดยืนราคา 90 วัน)  

สายงานก ากับ 
ดูแลงานก่อสร้าง 
/รผว. 
/ผอ.กปภ.ข 
 

คู่มือควบคุมการ
ก่อสร้าง พ.ศ. 
2559 
 

  
 

7 วัน 
ท าการ 

 

ขั้นตอนที่ 4ขอจัดสรรงบประมาณและแต่งตั้ง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
- เสนอ รผว./ผอ.กปภ.ข. เห็นชอบ ให้จัดสรรงบประมาณ 
  งานขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าฯ  
- เสนอให้ ฝวง./กบง.กปภ.ข จัดสรรงบประมาณ  
- จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

สายงานก ากับ 
ดูแลงานก่อสร้าง 
/รผว./ผอ.กปภ.ข 
/ฝ่ายวิเคราะห์
การเงินและ
งบประมาณ 

คู่มือควบคุมการ
ก่อสร้าง พ.ศ. 
2559 
 

 
 
 
 
 

 
10 วัน 
ท าการ 

 

ขั้นตอนที่ 5 ช าระค่าใช้จ่ายงานขยายเขตไฟฟ้า 50% แรก 
- สายงานฯ เสนอให้ ฝวง./กบง.กปภ. ช าระค่าด าเนินการ 
  ล่วงหน้า (50% แรก) ตามแบบฟอร์ม 
(ถ้าไม่ช าระค่าใช้จ่าย 50% แรก ภายใน 90 วันนับจากวันที่
ได้รับใบแจ้งหนี้ กปภ.จะเปลี่ยนราคาค่าใช้จ่ายใหม่) 

ฝ่ายวิเคราะห์
การเงินและ
งบประมาณ 
/กองบริหาร 
กปภ.ข 

คู่มือควบคุมการ
ก่อสร้าง พ.ศ. 
2559 
 

 
 
 

 
 

 
5 วัน 

ท าการ 
 

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจรับผลงานจ้าง 
- ตรวจสอบ พิจารณา และเสนอความเห็น ผลงานจัดหาและ 
ติดตั้งของ กฟภ. แล้วเสร็จถูกต้อง ครบถ้วนตามรายละเอียด 
งานจัดท าในใบเสนอราคา ของ กฟภ. และให้รายงานสายงาน 
ก ากับดูแลงานก่อสร้าง น าเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบและพิจารณา 
ตรวจรับผลงานจ้าง 

ผู้ควบคุมงาน 
/สายงานก ากับ 
ดูแลงานก่อสร้าง  
/คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสด ุ

คู่มือควบคุมการ
ก่อสร้าง พ.ศ. 
2559 
 

 
 
 
 

 
3 วัน 

ท าการ 
 

 

ขั้นตอนที่ 7 ช าระค่าใช้จ่ายงานขยายเขตไฟฟ้า 50% หลัง 
- สายงานฯ เสนอขอให้ กปภ. ด าเนินการช าระค่าด าเนินการ 
  ส่วนที่เหลือ (50% หลัง) และค่าธรรมเนียมการต่อไฟ (ถ้ามี) 
(กฟภ. จะเปิดจ่ายกระแสให้ต่อเมื่อได้รับช าระเงินส่วนที่เหลือ
ครบถ้วน พร้อมกับค่าธรรมเนียมต่อไฟ) 

สายงานก ากับ 
ดูแลงานก่อสร้าง  
/ฝ่ายวิเคราะห์
การเงินฯ 
/กองบริหาร กปภ.ข 

คู่มือควบคุมการ
ก่อสร้าง พ.ศ. 
2559 
 

รวม 
38 วัน 
ท าการ 

7 ขั้นตอน  
- ไม่รวมระยะเวลารับ-ส่งคืนกรณีเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน 
- ไม่รวมช่วงเวลาที่ กฟภ. ด าเนินการ (ส ารวจ เสนอราคา  
  ด าเนินการจัดหาและติดต้ัง) 

  

ขอให้ กฟภ. ด าเนินการขยายเขต 

พิจารณา 

ถูกต้อง 

พิจารณา 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง / 
แก้ไขข้อเสนอ 

ตรวจสอบ ใบเสนอราคา 

 

เบิกจ่าย คชจ. ล่วงหน้า 

 

แก้ไข 

เบิกจ่ายค่างาน 50% หลัง 

ตรวจรับผลงานจ้าง 

 

กฟภ. 

ขอจัดสรรงบประมาณ 

 

ชี้สถานที่ 

 



 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 53 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

ตารางที่ 2-3(8) ขั้นตอนการปฏบิัติงานควบคุมงานก่อสร้าง  
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ 
เอกสาร/องค์

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 1 ประสานงานและส่งมอบพื้นที่  
- แจ้งผู้รับจ้าง ทราบ กปภ.จัดส่งผู้ควบคุมงาน ประจ าสถานที่ 
  ก่อสร้างและขอความร่วมมือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง (กคส./กผว.กปภ.ข) 
- ประสาน รายงานตัวกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ 
- ตรวจสอบ ขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างและส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้าง 
- ติดตามผลการขออนุญาตและขออนุญาตเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
- ขออนุญาตร้ือถอนสิ่งก่อสร้างเดิม (ถ้ามี) ตามระเบียบของ 
  กปภ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ขออนุญาตขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
(รายงานสายงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) 

ผู้รับจ้าง 
/ผู้ควบคุมงาน 
/สายงานก ากับ 
ดูแลงาน
ก่อสร้าง 
/คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสด ุ

คู่มือควบคุมการ
ก่อสร้าง พ.ศ. 
2559 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ข้อ 1, 3 และ 
5 

3 วัน 
ท าการ 

หลังจากได้รับ
ข้อเสนอ 

 
ข้อ 4 
6 วัน 

ท าการ 
หลังจากได้
รับค าขอ 

ขั้นตอนที่ 2 ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง  
ตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ 73 ให้งานแล้วเสร็จ ถูกต้อง 
               ครบถ้วน ตามแบบรูปรายการและข้อก าหนด             
ขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อนเร่ิมด าเนินการก่อสร้าง 
ให้ติดตาม ตรวจสอบ พิจารณา อนุมัติและรายงานผล  
1) แผนงานก่อสร้างและแผนเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ  

(สอดคล้องกับแผนงบประมาณของ กปภ.) 
(ผชว./ผอ.กปภ.ข. เห็นชอบ/อนุมัติ) 

2) เร่งรัดงานก่อสร้างส านักงานชั่วคราว ป้ายชื่อโครงการ 
และภายในส านักงาน ให้มีแผนผังแสดงรายละเอียดงาน 
แผนงาน รายการงานจัดท า ภาพงานก่อสร้าง อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ส านักงานให้ครบถ้วน 

3) บุคลากรประจ าโครงการและตัวแทนผู้รับมอบอ านาจ (หนังสือ
มอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์) 

4) การขอใช้วัสดุ แบบ Shop Drawing และวิธีการท างาน 
5) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น ใบแจ้งการท างาน

และรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวัน เอกสารส่งผลงาน 

ผู้ควบคุมงาน 
/สายงานก ากับ 
ดูแลงาน
ก่อสร้าง 
/ผชว. 
/ผอ.กปภ.ข 
/คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสด ุ
 
 
 
 

คู่มือควบคุมการ
ก่อสร้าง พ.ศ. 
2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 2-6,8 
และ 12 
3 วัน 

ท าการ 
หลังจาก

ปฏิบัติงาน 
 

ข้อ 7 และ 9 
3 วัน 

ท าการ 
เมื่อครบ
ก าหนด 

 
ข้อ 10และ11 
ด าเนินการ 
 เป็นระยะ 
รายงานเม่ือ

ตรวจพบ 3 วัน 
ท าการ 

ขั้นตอนปฏิบัติงานระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง 
ให้ติดตาม ตรวจสอบ ทดสอบ พิจารณาและรายงานผล  
1) ตรวจสอบแบบก่อสร้างเปรียบเทียบกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง 
2) ตรวจสอบผัง แนว ระยะ ระดับและมิติสิ่งก่อสร้าง ตามแบบรูป 
3) CP1 : ตรวจสอบวัสดุก่อสร้าง ถูกต้องตามที่อนุมัติให้ใช้ 
4) CP2 : ตรวจสอบ สอบทวน ทดสอบคุณสมบัติวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ตามก าหนดสัญญาและใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 
(ส่งหน่วยงานทดสอบของทางราชการ) 

5) CP3 : ทดสอบความดันน้ าและการร่ัวซึมท่อ ตามสัญญา 
6) CP4 : ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานก่อสร้าง ให้

ถูกต้องตามแบบรูป ข้อก าหนด สม่ าเสมอ  
7) ติดตามเร่งรัดการส่งผลงานจ้าง (ทันตามแผนเบิกจ่ายงบ ประมาณของ กปภ.)     
8) รายงานวันครบก าหนดงวด 
9) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานก่อสร้างของผู้รับจ้างและ

เหตุการณ์แวดล้อมรายวัน (ตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ 73) และ
รายงานผลงานประจ าเดือน  

10) จัดท ารายงานการส่งมอบงานและรายงานสรุป   
  รายละเอียดผลงานก่อสร้างประกอบการการส่งมอบงาน 

11) จัดท าวาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 

ประสาน รายงานตัว  
ตรวจสอบและส่งมอบพื้นที่ 

ควบคุมงานก่อสร้าง  

และรายงานผล 

ก 

CP1,2,3,4 
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ตารางที่ 2-3(8) ขั้นตอนการปฏบิัติงานควบคุมงานก่อสร้าง (ต่อ) 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ 
เอกสาร/องค์

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

12) จัดท าหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้าง เมื่อผลงานล่าช้ากว่าแผน 
   มากกว่า 10 % หรือผู้รับจ้าง ไม่ได้เริ่มท างานก่อสร้าง 
   บางส่วน หรือไม่ด าเนินการงานก่อสร้างต่อเนื่อง 
   (พิจารณา เสนอให้บอกเลิกสัญญา ถ้ามีเหตุที่ท าให้เช่ือ       
   ได้ว่างานก่อสร้างจะไม่แล้วเสร็จตามสัญญา) 

13) ตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรงและความปลอดภัยต่างๆ     
   สม่ าเสมอ เช่น การติดตั้งนั่งร้าน การเปิดหลุม การติดตั้ง 
ป้ายเตือนและการติดตั้งไฟสัญญาณ   

14) ติดตามแผนที่แนวท่อ GIS และรายงานสินทรัพย์ถาวร 
ประเภทท่อที่ได้จากโครงการฯ/รับบริจาค (ประเภทท่อ) 
(ไม่มีความยาวท่อ) จาก กปภ.สาขา (งานบริการ ผู้บันทึก GIS 

/ก าหนดรหัสท่อ PIPE ID) 
15) ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานก่อสร้างสม่ าเสมอ  

ถ้าตรวจพบปัญหา อุปสรรค หรืองานก่อสร้างไม่เป็นไป 
ตามแบบรูป ข้อก าหนด หรือเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ  
ไม่มั่นคงแข็งแรงหรือใช้งานไม่ได้ (ใช้ดุลยพินิจ วินิจฉัย 
อย่างรอบคอบ) หรือการก่อสร้างจะท าให้เสียหายแก่งาน 
หรือบุคคลอื่น ให้สั่งหยุดงานนั้นไว้ก่อน และพิจารณา  
   ความเห็น รายงานสาเหตุ ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

16) ประเมินผลงานผู้รับจ้าง ระหว่างการก่อสร้าง 

 แบบฟอร์ม 
 
 

ข้อ 1-3 
และข้อ 6 

3 วัน 
ท าการ 

 
ข้อ 4-5 

ให้ติดตาม 
ตรวจสอบ

ข้อมูลระหวา่ง 
ปฏิบัติงาน 
ต่อเนื่อง 

และรายงาน
ผลก่อนเสนอ
ส่งผลงานงวด

สุดท้าย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานปิดงานกอ่สร้าง 
ให้ตรวจสอบและรายงานผล 
1) รายงานวันครบก าหนดงวด (วันสิ้นสุดสัญญา) 

(เสนอสายงานแจ้งสงวนสิทธิ์ เรียกค่าปรับผู้รับจ้าง ถ้างาน
ไม่แล้วเสร็จตามก าหนด และ/หรือแจ้งผู้รับจ้าง ให้ยืนยัน
ยอมรับค่าปรับ กรณีมีค่าปรับเกินกว่า 10% ถ้าผู้รับจ้าง  
ไม่ยืนยัน จะต้องเสนอให้พิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้าง) 

2) ตรวจสอบความเรียบร้อยงาน การคืนสภาพพื้นที่ก่อสร้าง 
(หนังสือรับรองผลการตรวจสอบความเรียบร้อยการซ่อมคืน
สภาพพื้นที่ก่อสร้าง ของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่) 

3) ตรวจสอบการส่งมอบวัสดุส ารอง อะไหล่ ตามข้อก าหนด 
4) ตรวจสอบแบบสิ่งก่อสร้างจริง (As-built Drawing) และ

ระวางประตูน้ ากับงานก่อสร้างจริง ให้ถูกต้อง 
5) จัดท ารายงานบัญชีสินทรัพย์ถาวร รายงานแผนที่แนวท่อ GIS 

(บันทึกความยาวท่อให้ถูกต้องตรงกับ As-built Drawing)
ใบแจ้งปิดงานโครงการและบัญชีสินทรัพย์เดิมที่มีการยกเลิก
พร้อมทั้งลงนามรับรองในรายงานสินทรัพย์ถาวรฯ และ  ส่ง
ให้ กปภ.สาขา 

6) จัดท ารายงานการส่งมอบงาน (งวดสุดท้าย)  
และรายงานสรุปรายละเอียดผลงานก่อสร้างประกอบการ
การส่งมอบงาน (งวดสุดท้าย) 

7) ตรวจสอบความเรียบร้อยการร้ือถอนอาคารชั่วคราว  
ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้าง รับมอบงาน
งวดสุดท้าย  

ผู้ควบคุมงาน 
/สายงานก ากับ 
ดูแลงาน
ก่อสร้าง/ 
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสด ุ

 

 
 
 

ก 

ข 
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ปิดงาน 

ตารางที่2-3(8) ขัน้ตอนการปฏิบติังานควบคุมงานก่อสร้าง (ต่อ) 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ 
เอกสาร/องค์

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

30 วัน 
ท าการ 

หลังส่งมอบ
งานงวด
สุดท้าย 

ขั้นตอนที่ 3 การปฏบิัติงานเม่ืองานก่อสร้างแล้วเสร็จ  
               (ปิดงานโครงการ) 
1) จัดท า As-built Plan งานวางท่อ ส่งหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
(ตามที่ก าหนดในเง่ือนไขการอนุญาต) เช่น กรมทาง
หลวง กรมทางหลวงชนบท 

2) จัดท าหลักฐานการส่งมอบงาน โดยรวบรวมเอกสารที่
ส าคัญต่างๆ เช่น ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งฯ ส าเนาสัญญาจ้าง 
ส าเนาสัญญาแก้ไข บันทึกการส่งมอบสินทรัพย์ถาวรและ
บัญชีสินทรัพย์เดิมที่มีการยกเลิก ส าเนาบันทึกข้อตกลง 
ส าเนาหนังสือส่ง As-built Drawing และระวาง
ประตูน้ า ส าเนาหนังสือรับรองการตรวจสอบความ
เรียบร้อยการซ่อมคืนสภาพพื้นที่ก่อสร้าง และอื่นๆ ที่
ส าคัญ 

3) CP : ตรวจสอบเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) 
4) ประเมินผลผู้รับจ้าง เมื่องานแล้วเสร็จทั้งสัญญา 
5) ให้ความร่วมมือหน่วยงานผู้ดูแลทรัพย์สิน ติดตาม เร่งรัด

ผู้รับจ้าง ด าเนินการแก้ไข ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างช ารุดบกพร่อง 

ผู้ควบคุมงาน 
/สายงานก ากับ 
ดูแลงาน
ก่อสร้าง/
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสด ุ
 
 
 
 
 

คู่มือควบคุมการ
ก่อสร้าง พ.ศ. 
2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 

ขั้นตอนที่1-
2ภายใน

เวลาสัญญา
จ้าง 

3 ขั้นตอน  
- ไม่รวมระยะเวลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/สายงาน 
- ไม่รวมระยะเวลารับ-ส่งคืนกรณีเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข 

CP 
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ตรวจสอบ พิจารณา 

รายงาน/น าเสนอ 

พิจารณา 

เบิกจ่าย 

พิจารณา 

พิจารณา 

ผู้รับจ้าง 

พิจารณา 

ตารางที่ 2-3(9) ขั้นตอนการส่งมอบและตรวจรับผลงาน 
ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. ร้อยละของจ านวนโครงการที่ปิดงาน/ส่งมอบทรัพยส์ินถาวรแล้วเสร็จหลังตรวจรับงาน
งวดสุดทา้ย ภายใน 30 วัน 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ 
เอกสาร/องค์

ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

- 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 เสนอขอส่งผลงานและเบิกเงินค่าจ้าง 
1) ผู้รับจ้าง ส่งหนังสือเสนอขอส่งงาน และบัญชีรายการ 

เบิกค่างาน พร้อมเอกสารประกอบ ตามแบบฟอร์ม 
   (ควรประสานผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบผลงาน ที่เสนอ 
    ขอส่งงานและเบิกเงินล่วงหน้า) 
2) ผู้ควบคุมงาน ลงรับหนังสือเสนอขอส่งผลงาน 
 
 
 

ผู้รับจ้าง 
/ผู้ควบคุมงาน 
/สายงานก ากับ 
ดูแลงานก่อสร้าง 
 
 

1)หนังสือส่งงาน 
2) ใบแจ้งหนี้ 
3) ใบก ากับภาษี 
4) บัญชีแสดง 
   ปริมาณวัสดุและ 
    แรงงาน 
ที่ขอส่งงาน 
   (Payment) 
5) รายงานผลงาน  
   และเอกสาร 
   ประกอบ 
ที่เกี่ยวข้อง  

 
  

 
 
 
 

 
 
 

3 วัน 
ท าการ 

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบ พิจารณาเสนอ ความเห็น 
1) ตรวจสอบเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 
2) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของผลงานที่ส่งมอบ 
    ตามก าหนดสัญญาและเง่ือนไขการเบิกจ่าย 
    - รายงานการขอส่งงานและเบิกผลงานงวด 
    - รายงานสรุปผลงานประกอบการส่งงาน 
    - รายงานสรุปผล การขออนุมัติใช้วัสดุ การตรวจสอบวัสดุ 
      การทดสอบงานระบบและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      (เสนอความเห็นผ่านสายงานก ากับดูแลงานก่อสร้าง 
เพื่อตรวจสอบและน าเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ตรวจรับผลงาน) 

ผู้ควบคุมงาน 
/สายงานก ากับ 
ดูแลงานก่อสร้าง 
 

คู่มือควบคุมการ
ก่อสร้าง พ.ศ. 
2559 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
3 วัน 

ท าการ 
 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบ พิจารณาเสนอความเห็น 
-กองเทคนิคก่อสร้าง ตรวจสอบ พิจารณาความถูกต้อง  
  เรียบร้อย งานท่อและอุปกรณ์ งานระบบต่างๆ  
  และเสนอความเห็น  

สายงานก ากับ 
ดูแลงานก่อสร้าง  
/กองเทคนิค
ก่อสร้าง 

- 

 
 
 
 

 
3 วัน 

ท าการ 
 

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบ พิจารณา เสนอความเห็น 
- สายงานก ากับดูแลงานก่อสร้าง ตรวจสอบ พิจารณาเสนอ 
  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้พิจารณาตรวจผลงานจ้าง  
  ตามผลงานแล้วเสร็จ ที่ผู้รับจ้างเสนอขอส่งงาน 

ผู้ควบคุมงาน 
/สายงานก ากับ 
ดูแลงานก่อสร้าง 
/คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสด ุ

- 

 
 
 
 
 
 

 
3 วัน 

ท าการ 
 
 

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจรับผลงานและเสนออนุมัติเบิกจ่ายค่างวด   
- ออกใบรับรองการตรวจผลงานจ้าง 5 ฉบับ 
  (ประกอบการรายงาน 4 ฉบับ ให้ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ) 
- รายงานผลการตรวจผลงานและเสนอขออนุมัติให้เบิกจ่าย 
  ให้สายงานรับทราบ 

กรรมการ 
ตรวจการจา้ง 
/สายงานก ากับ 
ดูแลงานก่อสร้าง 
/คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสด ุ

คู่มือควบคุมการ
ก่อสร้าง พ.ศ. 
2559 
 
 

  
1 วัน 

ท าการ 
 

ขั้นตอนที่ 6 ส่งเร่ืองเบิกจ่ายค่างาน 
- สายงานก ากับดูแลงานการก่อสร้าง  
  น าส่งเอกสารการตรวจรับผลงาน  
  (กองจัดหาหรือกองบริหาร กปภ.เขต) 

สายงานก ากับ 
ดูแลงานก่อสร้าง 
/กองจัดหา 
/กองบรหิารกปภ.
เขต 

- 

รวม 
13 วัน 
ท าการ 

6 ขั้นตอน 
- ไม่รวมระยะเวลารับ-ส่งคืนกรณีเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน 

 - 

รับเอกสารส่งงาน 

แก้ไข / 
ขอข้อมูลเพิ่ม 

ถูกต้อง/ 
เสนอความเห็น 

แก้ไข 

 ถูกต้อง/ 
เสนอความเห็น 

แก้ไข 

 ถูกต้อง/ 
อนุมัติให้เบิกจ่าย 

เสนอ กทส. 
ตรวจสอบ พิจารณา 

แก้ไข / 
ขอข้อมูลเพิ่ม 



 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 57 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

ตารางที่ 2-3(10) ขั้นตอนการแกไ้ขสัญญาจ้าง (พระราชบญัญัติการจัดซื้อจดัจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 97 
และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 165) 

ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ 
เอกสาร/องค์

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

 
 

รายงาน
ปัญหา

ภายหลัง
ตรวจพบ 
ภายใน 3 

วัน 
ท าการ 

 

ขั้นตอนที่ 1 รายงานข้อเท็จจริง ปัญหา/อุปสรรค สาเหตุและ 
แนวทางแก้ไข ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รับทราบ 
/รายงานสายงานและขอความเห็นชอบผู้ออกแบบ 
1) ผู้ควบคุมงาน กปภ.สาขาและผู้รับจ้าง ร่วมตรวจสอบ 
    พบเหตุปัญหา/อุปสรรค เช่น  แบบรูป ข้อก าหนดขัดแย้งกัน  
- สภาพพื้นที่ก่อสร้างเปลี่ยนแปลง 
    - แก้ไขเพิ่มลดงานตามเง่ือนไขเจ้าของพื้นที่ 
    - งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่าง ไม่ปลอดภัยหรือ  
      ไม่มั่นคงแข็งแรง  
2) ผู้ออกแบบตรวจพบปัญหาต้องปรับปรุงงานรองรับ  3 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีข้อเสนอให้พิจารณาทบทวน 
4) ผู้รับจ้าง ขอหารือ ปัญหางานและแนวทางแก้ไข 
(การแก้ไขงาน จะต้องเป็นเหตุความจ าเป็น เพื่อประโยชน์แก่
ทางราชการหรือไม่ท าให้ราชการเสียประโยชน์) 

ผู้ควบคุมงาน 
/สายงานก ากับ
ดูแลงานก่อสร้าง 
/คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ/
ผู้รับจ้าง 

- 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

30 วัน 
ท าการ 
หรือ 

เวลาตาม
ลักษณะ 
งานแก้ไข 

 

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบ พิจารณา เสนอความเห็น 
                ด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการแก้ไขงาน 
- รับทราบรายงานเสนอขอแก้ไข ปัญหา อุปสรรคงาน  
- ขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือไปส ารวจ ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง 
- พิจารณา ความเห็นแนวทางแก้ไขงาน และเสนอสายงาน 
  ก ากับดูแลงานออกแบบ ให้ความเห็นชอบ   
- จัดท าแบบแก้ไข บัญชีเปรียบเทียบราคางานแก้ไข 
- ก าหนดระยะเวลาท างานแก้ไข 

ผู้ออกแบบ 
/สายงานก ากับ
ดูแลงานก่อสร้าง 
/ผู้ออกแบบ 
 
 
 
 

- แบบแก้ไข 
- บัญชีเปรียบเทียบ 
  ราคางานแก้ไข 
  เปลี่ยนแปลงงาน 
  ก่อสร้าง 
- ก าหนดระยะ 
  เวลาท างานแก้ไข 

 
 
 
 
 

 
7 วัน 

ท าการ 
 
 

ขั้นตอนที่ 3 พิจารณา และให้ความเห็นชอบ 
- รับทราบ รายงานปัญหางานก่อสร้างและแนวทางแก้ไข 
- ตรวจสอบ พิจารณา เห็นชอบให้แก้ไขงานและขยาย 
  ระยะเวลาสัญญาจ้าง (เวลาท างานแก้ไข) รวมทั้ง  
  เห็นชอบให้เพิ่มวงเงินสัญญาจ้าง (ถ้าวงเงินค่างานแก้ไข 
  เกินจากวงเงินสัญญาจ้าง) 

ผู้ควบคุมงาน 
/สายงานก ากับ 
ดูแลงานก่อสร้าง 
/คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสด ุ

รายงานประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสด ุ
หรือ บันทึก
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสด ุ

 
 
 

 
7 วัน 

ท าการ 
 

ขั้นตอนที่ 4 พิจารณา และตกลงด าเนินการ 
- รับทราบแบบรูป ราคาและระยะเวลาท างานแก้ไข  
- ตรวจสอบ พิจารณา ตกลงด าเนินการ ยอมรับราคางาน 
  แก้ไขเพิ่ม-ลด และการขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง (เวลา 
  ท างานแก้ไข) (ถ้ามี) 

ผู้ควบคุมงาน 
/สายงานก ากับ 
ดูแลงานก่อสร้าง 
/ผู้รับจ้าง 

หนังสือยืนยัน  
ตกลงด าเนินการ 
ราคาและเวลา 
ท างานแก้ไข 
 

 
 
 
 
 

 
7 วัน 

ท าการ 
 
 

ขั้นตอนที่ 5 อนุมัติการแก้ไขสัญญาจ้าง                
- รายงาน เสนอปัญหา ข้อเท็จจริงและแนวทางแก้ไข  
  พร้อมเอกสารประกอบ 
- ตรวจสอบ พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้าง  
  ให้ขยายระยะเวลาท างานแก้ไขและขอเพิ่มวงเงิน (ถ้ามี) 

ผู้ควบคุมงาน 
/สายงานก ากับ 
ดูแลงานก่อสร้าง 
/ผู้ว่าการ 

- 
 

  
7 วัน 

ท าการ 
 

ขั้นตอนที่ 6 จัดท าสัญญาแก้ไข                 
- สายงานก ากับดูแลงานก่อสร้าง เสนอเรื่องให้ฝ่ายกฏหมาย 
  ด าเนินการจัดท าสัญญาแก้ไข 
- ส่งเอกสารสัญญาจ้างให้กองจัดหา กองบริหาร กปภ.ข.แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง 

สายงานก ากับ
ดูแลงานก่อสร้าง 
/ฝ่ายกฏหมาย 
/กองจัดหาหรอื
กองบริหาร กปภ.ข 

- 

รวม 
61 วัน 
ท าการ 

6 ขั้นตอน  
- ไม่รวมระยะเวลารับ-ส่งคืนกรณีเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน 

 - 

พิจารณา 

รายงานปัญหา อุปสรรค 
และเสนอความเห็นแนวทางแก้ไข 

จัดท าเอกสารแก้ไขงาน 

 

ไม่เห็นชอบ / 
ขอข้อมูลเพิ่มเตมิ 

เห็นชอบ 

พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ / 
ขอข้อมูลเพิ่มเตมิ 

เห็นชอบ 

พิจารณา 

สัญญาแก้ไข 

ตกลง 

ไม่ตกลง / 
ขอแก้ไขข้อเสนอ 

พิจารณา 

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัติ / 
ขอข้อมูลเพิ่มเติม 



 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 58 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

ตารางที่ 2-3(11) ขั้นตอนการแกไ้ขสัญญาจ้าง (พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 
และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 182) 

ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสาร/องค์

ความรุ้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

 
รายงาน
ปัญหา

ภายหลัง
ตรวจพบ 

ภายใน 3 วัน 
ท าการ 

 

ขั้นตอนที่ 1 รายงานสาเหตุ ปัญหาและอุปสรรค  
ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง รับทราบ 
1) ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบ สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค ที่ท าให้   
    ไม่สามารถก่อสร้างได้ ให้รายงานข้อเท็จจริง และเสนอ 
    ความเห็นแนวทางแก้ไข  
    - เกิดเหตุสุดวิสัย  
- ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาต 
    - หน่วยงานเจ้าของพื้นที่สั่งระงับงาน 
2) ผู้รับจ้าง จะต้องแจ้ง ขอสงวนสิทธิ์ขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง 
   งดหรือลดค่าปรับ (15 วัน นับแต่เหตุสิ้นสุด) 

ผู้ควบคุมงาน 
/สายงานก ากับ 
ดูแลงาน
ก่อสร้าง 
/ผู้รับจ้าง 

- 
 
 

 
 
 

 
 

 

7 วัน 
ท าการ 

 
 

ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
- รับทราบรายงานสาเหตุปัญหา อุปสรรคและระยะเวลา 
- ขอหลักฐานเพิ่มเติม หรือไปตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้าง 
- พิจารณา เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาสัญญา  
  งดหรือลดค่าปรับ 

ผู้ควบคุมงาน 
/สายงานก ากับ 
ดูแลงาน
ก่อสร้าง 
/กรรมการ 
ตรวจการจา้ง 

รายงานประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสด ุ
หรือ บันทึก
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสด ุ

 
 
 

 
7 วัน 

ท าการ 
 

ขั้นตอนที่ 3 พิจารณา และตกลงด าเนินการ 
- รับทราบผลการขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง 
  งดหรือลดค่าปรับ ตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 

ผู้รับจ้าง หนังสือยืนยัน  
ตกลงยอมรับการ 
ขยายระยะเวลา 
สัญญาจ้าง งดหรือ
ลดค่าปรับตาม
ความเห็นชอบ
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสด ุ

 
 
 
 
 

 
7 วัน 

ท าการ 
 
 

ขั้นตอนที่ 4 อนุมัติให้ขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง  
- รายงานเสนอ สาเหตุ ปัญหา และแนวทางแก้ไข ตาม 
  ข้อเท็จจริง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ 
- ตรวจสอบ พิจารณา และอนุมัติให้ขอขยายระยะเวลา 
   สัญญาจ้าง งดหรือลดค่าปรับ 

ผู้ควบคุมงาน/
สายงานก ากับ 
ดูแลงาน
ก่อสร้าง 
/ผู้ว่าการ 

- 

  
7 วัน 

ท าการ 
 

ขั้นตอนที่ 5 จัดท าบันทึกข้อตกลง                 
- สายงานก ากับดูแลงานก่อสร้าง เสนอเรื่องให้ฝ่ายกฏหมาย 
  ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลง 
- ส่งเอกสารสัญญาจ้างให้กองจัดหา แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

สายงานก ากับ 
ดูแลงาน
ก่อสร้าง 
/ฝ่ายกฏหมาย 
และกองจัดหา 

- 

รวม 
31 วัน 
ท าการ 

5 ขั้นตอน  
- ไม่รวมระยะเวลารับ-ส่งคืนกรณีเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน 

 - 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานสาเหตุ ปัญหา อุปสรรค 
และเสนอความเห็น 

ไม่อนุมัติ / 
ขอข้อมูลเพิ่มเติม 

บันทึกข้อตกลง 

ตกลง 

พิจารณา 

อนุมัต ิ

ไม่เห็นชอบ / 
ขอหลักฐานเพิ่มเติม 

พิจารณา 

เห็นชอบ 

ไม่ตกลง / 
ขอแก้ไขข้อเสนอ 

พิจารณา 



 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 59 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

2.3.3 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
การควบคุมการก่อสร้างมีจุดอ่อน ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค ตามตารางที่ 2-3 (12)  

ตารางที่ 2-3(12) จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงกระบวนการท างานย่อย ควบคุมการ
ก่อสร้างระบบประปา 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ /
ข้อเสนอแนะ 

กระบวนการท างานย่อยควบคุมการก่อสร้างระบบประปา 
1.  ไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุญาต 

 ให้ใช้พื้นที่ก่อสร้างล่าชา้ 
 

- ตรวจสอบการขออนุญาตให้ถูกต้อง 
   ตามระเบียบ พรบ. กฏกระทรวง เง่ือนไข 
   และข้อก าหนดของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ 

ขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างล่วงหน้าและติดตาม
เร่งรัดให้ได้รับการอนุญาตก่อนเร่ิมงานโครงการ 

ท าความตกลง 
การใช้พื้นที่ก่อสร้าง
ร่วมกับหนว่ยงานอื่น 

2.  ไ ม่ มี เ ว ล า ศึกษ าสัญญา ก่ อน ไป
ปฏิบัติงานเน่ืองจาก 
- เจ้าหน้าที่ในสังกัดไม่เพียงพอ 
- กรอบอัตราก าลังไม่เหมาะสมกับ
ปริมาณงาน 

- กปภ. จ ากัดอัตราก าลังไม่ให้เกิน
กรอบอัตรา 

- ได้รับเอกสารสัญญาจ้างล่าช้า 

- กปภ.มีกรอบอัตราก าลังก าหนดจ านวน 
เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 
 

 

 

 

1. เพิ่มจ านวนเจ้าหน้าทีให้เพียงพอ 
2. ก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่ง 
เอกสารให้ล่วงหน้า 
 
 
 
 
 

 

3.  มีการใช้วัสดุ ท่อ/อุปกรณ์ ที่ไม่ได้
มาตรฐานและด้อยคุณภาพเนื่องจาก 
- ปริมาณวัสดุมีเป็นจ านวนมาก 
ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่มีเวลาตรวจสอบ 

- เจ้าหน้าที่ละเลยในการตรวจสอบ 
และไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ  

- ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงาน 
ตามระเบียบพัสดุและคู่มือการควบคุมการ 
ก่อสร้าง 

1. ผู้บังคับบัญชาสั่งก าชับและซักซ้อมความ
เข้ า ใจกับขั้ นตอนการปฏิบั ติ ง านและ
ข้อก าหนดสัญญากับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยคร่งครัด 

2. มีมาตรการลงโทษตามควรแก่กรณี 

 

4.  การทดสอบแรงดันน้ าไม่ครบถ้วน 
เนื่องจาก 
- เจ้าหน้าที่ขาดการเอาใจใส่และ 
ไม่มีการรวบรวมข้อมูล  
ท าให้การทดสอบไม่ครบถ้วน 

 

- สัญญาก่อสร้างก าหนดให้ 
มีการทดสอบการรับแรงดันน้ า 
 

1. ผู้บังคับบัญชาสั่งก าชับและซักซ้อมความ
เข้าใจกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามสัญญาโดย
เคร่งครัด  

2. ควรให้ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
หรือตัวแทนมาร่วมการทดสอบท่อด้วยทุก
ครั้งและให้มีเอกสารการทดสอบทุกครั้ง 

 

5.  ผลงานก่อสร้างไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
เนื่องจาก 

- จ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ จึงให้ 
ไปควบคุมงานเป็นระยะๆ ท าให้
ไม่ได้ไปปฏิบัติงานเต็มเวลา  

- ตามกรอบอัตราก าลั งก าหนด
จ านวนเจ้าหน้าที่น้อยเกินไป 

- เจ้าหน้าที่ละเลย ขาดการเอาใจใส่
ในการตรวจสอบงาน 

- ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงาน 
ตามระเบียบพัสดุและคู่มือการควบคุมการ 
ก่อสร้าง 
 

1. ก าหนดเจ้ าหน้ าที่ ผู้ รั บผิ ดชอบงานให้
ปฏิบัติงานเต็มเวลา ตามระเบียบส านัก
นายกรั ฐมนตรี ว่ า ด้ ว ยก ารพั สดุ ฯ  ซ่ึ ง
จ าเป็นต้องเพิ่มจ านวนเจ้าหน้าที่ 
ให้เพียงพอกับขนาดของงานเช่น 
- โครงการ 50-100 ล้าน  

ใช้เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน 1-2 คน 
- โครงการ 100-200 ล้าน  

ใช้เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน 2-3 คน 
- โครงการ 200 ล้าน ขึ้นไป 

ใช้เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน 3-5 คน 
2. ผู้บังคับบัญชาสั่งก าชับและซักซ้อมความ

เข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ โดยเคร่งครัด และมีมาตรการ 

3. ลงโทษตามควรแก่กรณี 

 

6. ไม่ตรวจสอบค่า K  
ตรวจสอบไม่ถูกต้องและลา่ช้า 
- เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานอื่น 
ไม่ติดตามตรวจสอบค่า K 

- ไม่เข้าใจเง่ือนไขและข้อก าหนด 
 
 

1. มีอนุมัติผู้ว่าการให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ 
    เร่งรัดการคิดค านวณค่า K 
2. ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงาน

ตามระเบียบพัสดุและคู่มือการควบคุมการ
ก่อสร้าง 

 
 

1. ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้เร่งด าเนินการ
ตรวจสอบค่า K(ไม่ควรเกิน 60 วัน)  

2. ฝึกอบรม เสริมทักษะความรู้ให้เจ้าหน้าที่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ 

3. ผู้บังคับบัญชาก าชับและซักซ้อมความเข้าใจ
กับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบและคู่มือ
การควบคุมการก่อสร้างโดยเคร่งครัด 

4. ก าหนดมาตรการลงโทษ ตามควรแก่กรณี 
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2.4 ระบวนการท างานย่อย ที่ 4 การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ 

2.4.1 ขอบเขตกระบวนการท างานย่อย ที่ 4 การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ 

การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ มีขอบเขตกระบวนการท างานตั้งแต่ การศึกษาโครงการก่อสร้างที่แล้วเสร็จ 
5-10 ปี เก็บรวบรวมข้อมูลเกิดจริง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจสอบความถูกต้อง เปรียบเทียบที่เกิดจริงและคาดการณ์ของ
แผนงานโครงการ จัดท ารายงานการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ตลอดจนการน าเสนอสายงาน และ ผวก. เพื่อทราบ และ
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ สายงาน รปก. 1-5 ในฐานะเจ้าของพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายแผนงานโครงการในฐานะ
ผู้จัดท าโครงการ และฝ่ายประเมินผลองค์กร ในฐานะวิเคราะห์โครงการ เพื่อรวบรวมและจัดเก็บ  และน าลงเว็บไซต์ กปภ. 
ที่ http://evaluate.pwa.co.th เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อไป 

2.4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสรุปรายละเอียดดังตาราง ท่ี 2-4(1) 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแผนงานก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้ 
- ศึกษาแผนงานโครงการก่อสร้าง ตามปีงบประมาณที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 5-10 ปี  
- ระยะเวลาในการด าเนินการ 1-2 สัปดาห์ 

ขั้นตอนที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลเกิดจริง มีรายละเอียดดังนี้ 
- เก็บรวบรวมข้อมูลเกิดจริงตั้งแต่ปีฐานของโครงการถึงปีปัจจุบัน  
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับ กปภ.สาขา เจ้าของพื้นที ่
- ระยะเวลาในการด าเนินการ 1-2 สัปดาห์ 

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์/เปรียบเทียบผลเกิดจริงและคาดการณ์ของแผนงานโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 
-  วิเคราะห์/เปรียบเทียบค่าเกิดจริง และคาดการณ์ของแผนงานโครงการ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ  ที่ผลเกิดจริงไม่

เป็นไปตามแผน ท้ังด้านก าลังการผลิต ด้านความต้องการใช้น้ า และด้านการเงิน 
ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคัญมากต่อการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ เพื่อให้ผลการประเมินโครงการ

มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ จึงต้องมีการควบคุมดังนี้ 
 การน าเข้าข้อมูล ท้ังด้านก าลังการผลิต ด้านความต้องการใช้น้ า และด้านการเงิน ต้องมาจากแหล่งข้อมูลที่มี

ความถูกต้องและน่าเชื่อถือ โดยตรวจสอบข้อมูลจากหลายส่วนงาน ทั้ง กปภ.สาขา กปภ.เขต เจ้าของพื้นที่ และหน่วยงานท่ีจัดท า
รายงานข้อมูลในลักษณะเดียวกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้องและตรงตามข้อเท็จจริงมากที่สุด 

 การวิเคราะห์หาสาเหตุที่เกิดจริงไม่เป็นไปตามแผน ในเชิงลึกนั้น อาจต้องติดต่อสอบถามจากผู้จัดท าแผนงาน 
และผู้ที่ทราบข้อมูลจาก กปภ.สาขาพื้นที่โครงการโดยตรง ในการประกอบ การวิเคราะห์เพื่อให้ผลการประเมินโครงการมีความ
ถูกต้องยิ่งข้ึน 

- ระยะเวลาในการด าเนินการ 2-3 สัปดาห์ 
ขั้นตอนที่ 4 จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา มีรายละเอียดดังนี้ 

- จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา ในรูปแบบรายงานเป็น
รูปเล่ม เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย  

 สภาพทั่วไป 
 ระบบประปา ณ ปีฐาน 
 แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปากปภ.สาขา ที่ได้รับมอบหมายให้ประเมินโครงการ 
 การลงทุนในพื้นที่ กปภ.สาขา ที่ได้รับมอบหมายให้ประเมินโครงการ ตั้งแต่ปีท่ีได้รับงบประมาณโครงการ

ถึงปีปัจจุบัน 
 ระบบประปา ณ ปีปัจจุบัน 
 การประเมินผลแผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา กปภ.สาขาที่ได้รับมอบหมายให้

ประเมินโครงการ 
- การเปรียบเทียบเป้าหมายแผนงาน ณ ปีฐาน และเกิดจริงของโครงการในภาพรวม 
- หลักการ/แนวคิด และสมมติฐาน ในการติดตามประเมินผลโครงการ 
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- การวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ า 
- การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงิน 
- สรุปการติดตามประเมินผลโครงการ 

 การวิเคราะห์และประเมินผลในภาพรวมของการลงทุนทุกประเภทในพ้ืนท่ี กปภ.สาขา ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ประเมินโครงการ ตั้งแต่ปีท่ีได้รับงบประมาณโครงการถึงปีปัจจุบัน 

 ข้อเสนอแนะ 
- ข้อเสนอแนะต่อผู้จัดท าโครงการ 
- ข้อเสนอแนะต่อเจ้าของพื้นที่โครงการ 

 ข้อจ ากัดในการติดตามประเมินผลโครงการ 
- ระยะเวลาในการด าเนินการ 1 สัปดาห์ 

ขั้นตอนที่ 5 รายงาน/เสนอสายงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
- น าเสนอสายงานพิจารณา ทราบผลรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา  
- ระยะเวลาในการด าเนินการ 1 สัปดาห์ 

ขั้นตอนที่ 6 รวบรวม/สรุป รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปาในภาพรวม 
มีรายละเอียดดังนี้ 

- รวบรวมรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปาที่ได้จัดท าทั้งหมด สรุป
เป็นภาพรวมในรูปแบบรายงานเป็นรูปเล่มเพิ่มเติมอีก 1 เล่ม 

- ระยะเวลาในการด าเนินการ ภายใน ไตรมาสที่ 4 
ขั้นตอนที่ 7 รายงาน/เสนอสายงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

- น าเสนอสายงานพิจารณา เพื่อน าเรียนผู้ว่าการ ทราบผลรายงานสรุปและรายงานการติดตามและประเมินผล
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา 

- ระยะเวลาในการด าเนินการ ภายใน ไตรมาสที่ 4  
ขั้นตอนที่ 8 รายงาน/เสนอผู้ว่าการ มีรายละเอียดดังนี้ 

- น าเสนอผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อทราบผลรายงานสรุปและรายงานการติดตามและประเมินผล
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา 

- ระยะเวลาในการด าเนินการ ภายใน ไตรมาสที่ 4  
ขั้นตอนที่ 9 รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปามีรายละเอียดดังนี้ 

- แจ้ง ฝผค. เพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนงานโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับค่าเกิดจริง
และนโยบายของ กปภ. เช่น จ านวนผู้ใช้น้ า 

- น าลงเว็บไซต์ กปภ. ที่ http://evaluate.pwa.co.th เพื่อเผยแพร่ และสามารถ Download ข้อมูลประกอบการด าเนินการได ้
 ในกรณีที่เกิดจริงต่ ากว่าแผน สาเหตุจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่

เกษตรกรรม การขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนในพื้นที่จึงมีไม่มาก  
 ในกรณีที่เกิดจริงสูงกว่าแผน สาเหตุจากมีการขยายตัวในภาคครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมภายใน

พื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้น ทั้ง 2 กรณี ผู้จัดท าโครงการควรค านึงถึงแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อ

คาดการณ์จ านวนผู้ใช้น้ า ให้ใกล้เคียงกับค่าที่เกิดจริงมากที่สุด 
- แจ้ง กปภ.เขต/กปภ.สาขา รับทราบพร้อมข้อเสนอแนะส าหรับรายงานการประเมินผลโครงการ ในพื้นที่ที่

รับผิดชอบ เช่น ในกรณีที่เกิดจริงอัตราน้ าสูญเสียสูงกว่าแผน กปภ.สาขา ควรตรวจสอบระบบ  งานย่อยต่างๆ ในกระบวนการ
บริหารจัดการลดน้ าสูญเสีย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ ระบบงานวิเคราะห์การไหลในช่วงเวลากลางคืน (Night Flow 
Analysis) ระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติพร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติ การควบคุมอัตราการไหลและแรงดันน้ า (Flow & 
Pressure Management)  ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้น้ าในแต่ละช่วงเวลา และท้ายสุดอาจเสนอของบประมาณบริหาร
จัดการลดน้ าสูญเสีย หรืองบประมาณปรับปรุงเส้นท่อ เพื่อลดอัตราน้ าสูญเสียให้เป็นไปตามแผน อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาถึง
ความคุ้มค่าของการลงทุนประกอบด้วยเช่นกัน 

- ระยะเวลาในการด าเนินการ ภายในวันที่ 30 กันยายน 

http://evaluate.pwa.co.th/


 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 62 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

ตารางที่ 2-4(1) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา 

ตัวช้ีวัดในกระบวนงาน (In Process) : 1. การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายที่แล้วเสร็จและด าเนินการ
แล้วเป็นเวลา 10 ปี ตามจ านวนทีไ่ด้รับมอบหมายแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสาร/องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

1-2 สัปดาห ์
 

- ศึกษาแผนงานโครงการก่อสร้าง ตาม
ปีงบประมาณที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 5-10 ปี  

กวป. 
- แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุง
ขยายระบบประปา 

 
 
 
 1-2 สัปดาห ์

 

- เก็บรวบรวมข้อมูลเกิดจริง ตั้งแต่ปีฐาน
ของโครงการถึงปีปัจจุบัน 
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลกับ กปภ.สาขา
เจ้าของพื้นที่ 

กวป. 

- M.5 M.8 M.10 และพื้นที่การจ่ายน้ า 
- งบก าไรขาดทุน 
- ข้อมูลน้ าซ้ือเอกชน และข้อมูลน้ าโอน 
- สินทรัพย์รายประปา 
- ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- ข้อมูลการจัดซ้ือที่ดิน 
- เอกสารระบบประปาของ กปภ.สาขา 

 
 
 2-3 สัปดาห ์

 

CP : วิเคราะห์/เปรียบเทียบค่าเกิดจริง 
และคาดการณ์ของแผนงานโครงการ เพื่อ
วิเคราะห์สาเหตุที่เกิดจริงไม่เป็นไปตามแผน 
ทั้งด้านก าลังการผลิต ด้านความต้องการใช้
น้ า และด้านการเงิน 

กวป. 

- คู่มือการติดตามและประเมินผล 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบ
ประปา/ 
- องค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ และ
การเงิน เพื่อใช้วิเคราะห์/เปรียบเทียบ
ประเมินผลโครงการ 

 
 

1 สัปดาห ์
 

- รายงานผลการติดตามและประเมินผล
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบ
ประปาในรูปแบบรายงาน พร้อมทั้ ง
ข้อเสนอแนะ 

กวป. 
- คู่มือการติดตามและประเมินผล
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบ
ประปา 

 

1 สัปดาห ์
 

- น าเสนอสายงานพิจารณา ทราบผล
รายงานการติดตามและประเมินผล
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบ
ประปา 

กวป. 
- รายงานการติดตามและประเมินผล
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบ
ประปา 

 

ไตรมาสที่ 4 
- รวบรวมรายงานการติดตามและประเมินผล
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบ  
- สรุปรายงานฯ ในภาพรวม   

กวป. 
- รายงานสรุปและรายงานการติดตาม
และประเมินผลโครงการก่อสร้า ง
ปรับปรุงขยายระบบประปา 

 
 

ไตรมาสที่ 4 

- น าเสนอสายงานพิจารณา เพื่อน าเรียน
ผู้ว่าการ ทราบผลรายงานสรุปและรายงาน
การติดตามและประเมินผลโครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา 

กวป. 
- รายงานสรุปและรายงานการติดตาม
และประเมินผลโครงการก่อสร้า ง
ปรับปรุงขยายระบบประปา 

 

ไตรมาสที่ 4 

- น าเสนอผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
เพื่อทราบผลรายงานสรุปและรายงานการ
ติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงขยายระบบประปา 

กวป. 
- รายงานสรุปและรายงานการติดตาม
และประเมินผลโครงการก่อสร้า ง
ปรับปรุงขยายระบบประปา 

     

ไม่เห็นชอบ 

วิเคราะห์/เปรียบเทียบ 
ผลเกิดจริงและคาดการณ์ 

ของแผนงานโครงการ 
 
 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เก็บรวบรวม
ข้อมูลเกิดจริง 

รวบรวม/สรุป รายงานการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบ
ประปาในภาพรวม 

 

ไม่เห็นชอบ 

จัดท ารายงานการติดตาม 
และประเมนิผลโครงการ 
ก่อสร้างปรับปรุงขยาย 

ระบบประปา 

เห็นชอบ 

 รายงาน/เสนอ
สายงาน 

 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย
ระบบประปาทีแ่ล้วเสร็จ (5-10 ปี) 

 

 รายงาน/
เสนอสายงาน 
 

 
รายงาน/เสนอ

ผู้ว่าการ 
 

CP 



 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 63 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

ตารางที่ 2-4(1) ขั้นตอนการปฏบิัติงานของการติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา (ต่อ) 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสาร/องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

    

 

ภายในวันที่ 
30 กันยายน 

- แจ้ ง ฝผค. เพื่อรับทราบปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนงานโครงการ 
เพื่อให้สอดคล้องกับค่าเกิดจริงและนโยบาย
ของ กปภ.  
- แจ้ง กปภ.เขต/ กปภ.สาขารับทราบ 
พร้อมข้อเสนอแนะส าหรับรายงานการ
ประเมินผลโครงการ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
- น าลงเว็บไซต์ กปภ. ท่ี 
http://evaluate.pwa.co.th 
- ฝปอ. รวบรวม/จัดเก็บรายงาน 

กวป. 
- รายงานสรุปและรายงานการติดตาม
และประเมินผลโครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงขยายระบบประปา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการติดตามและ
ประเมินผลโครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุงขยายระบบประปา 

http://evaluate.pwa.co.th/


 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 64 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

2.4.3 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง  
การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการมีจุดอ่อน ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค ตามตารางที ่2-4(2)  

ตารางที่ 2-4(2) จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการท างานย่อย การวิเคราะห์
และประเมิลผลโครงการ 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหต/ุ

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานย่อย การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ 
1.ข้อมูลพื้นฐานที่รวบรวมเพื่อใช้
วิเคราะห์โครงการจากหลายแหล่ง
ไม่ตรงกัน 

1. ท าการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับโดย
เปรียบเทียบจากหลายส่วนงาน เช่น 
กปภ.สาขานั้นๆ หน่วยงานที่จัดท า
รายงานข้อมู ล ในลักษณะเดี ยวกัน 
เพื่อให้ได้ข้อมูลอ้างอิงที่ใกล้เคียงกับ
ความจริงมากที่สุด 

1.ปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลให้
ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ เ ป็ น ปั จ จุ บั น  มี
ม า ต ร ฐ า น ก า ร จั ด เ ก็ บ แ ล ะ
ตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจน 

 

2.ข้อมูลพื้นฐานที่มีอยู่ไม่เพียงพอ 
ในการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับ
โครงการด้านต่าง ๆ 

1. การขอข้อมูลเชิงลึกของโครงการอาจ
ต้องติดต่อประสานงานกับผู้ท าแผนงาน 
และผู้ ที่ ทราบข้อมูลจากทางสาขา
โดยตรง 

1. ประสานงานขอข้อมูลรูปแบบ
ไฟล์จากสายงานที่เกี่ยวข้อง และ
หากมีความจ าเป็นจะแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรโดยส่ งบันทึกขอ
ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 65 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

บรรณานุกรม 

1. 
 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
7. 
8. 

คู่มือการจัดท าแผนงานโครงการและการวเิคราะห์โครงการปรับปรุงระบบประปา, การประปาส่วนภมูภิาค  
ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2553 
คูม่ือการออกแบบเพื่อก่อสรา้งระบบประปา 
คู่มือควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. 2559 
คู่มือการตดิตามและประเมินผลโครงการก่อสรา้งปรับปรุงขยายระบบประปา 
คู่มือการขอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม การประปาส่วนภมูิภาค 
คู่มือขอใช้ ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ และขอข้ึนทะเบียนท่ีดินของรัฐ เพื่อใช้ในกิจการประปาของการประปา
ส่วนภูมภิาค  
คู่มือขอใช้ที่ดินในความครอบครองของกรมชลประทาน เพื่อใช้ในกิจการประปาของการประปาส่วนภมูิภาค  
คู่มือขอเช่าท่ีราชพัสดุ เพื่อใช้ในกิจการประปาของการประปาส่วนภมูิภาค  
 
 
 
 

  

 
 

 
 

  
  



 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 66 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 67 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 

 

 
 
 

 

 

 

 

 













 

 

คู่มือกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 
ส านัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 68 จาก 69 

i 

คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา การประปาสว่นภมูิภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรม์ชี�แจงการปรับปรุงคู่มือกระบวนการทาํงานที�สาํคญั ประจาํปี ���3 

กระบวนการ วางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา 

ลาํดับที� กระบวนการ
ทาํงานย่อย 

การทบทวน ปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง ผลของการ
ปรับปรุงที�คาดว่า

จะได้รับ 

1 การจัดทําแผนงาน
โครงการลงทุน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
การเสนอขอความเห็นชอบ
โครงการ 
- เพิ่มรายการ เสนอ กนช. 
เห็นชอบ 

เพื่ อ ให เป น ไป ต าม  พ รบ . 
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 

ขั้นตอนการปฎิบัติงาน
ของการเสนอขอความ
เห็ น ช อ บ โค ร งก าร 
เป น ไป ด ว ย ค ว า ม
เรียบรอย แลวเสร็จ
ตามเวลาที่กําหนด 

2 
 

การควบคุมงาน
กอสรางระบบประปา 

- แกไขชื่อคณะกรรมการ
ตรวจการจางเปน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 

เพื่อใหเปนไปตาม พรบ. การ
จัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ
ภ า ค รั ฐ  พ .ศ .2 5 6 0  แ ล ะ 
ร ะ เ บี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง 
การคลัง วาดวยการจัดซื้อจัด
จางและบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

ดําเนินการเปนไปตาม 
พรบ . การจัดซื้ อจั ด
จางและบริหารพัสดุ
ภ าค รั ฐ  พ .ศ .2560 
แ ล ะ  ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลัง วา
ดวยการจัดซื้อจัดจาง
แ ล ะ บ ริ ห า ร พั ส ดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 


