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คํานํา
คูมือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหลงน้ําดิบเลมนี้ คณะทํางานยอยดานกระบวนการจัดหาและบริหาร
จัดการแหล งน้ําดิ บจัด ทําขึ้นตามคํ าสั่งการประปาสวนภู มิภาค (กปภ.) ที่ 1753/2558 เรื่ อง แตงตั้ งคณะทํางานยอย
ทบทวนกระบวนการทํางานที่สําคัญและทบทวนปรับปรุงคูมือกระบวนการทํางานที่สําคัญ 12 กระบวนการ ลงวันที่ 21
ธันวาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินการทบทวนและจัดทําคูมือกระบวนการทํางานที่สําคัญใหเปนปจจุบันตาม
แนวทางระบบประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) เพื่อใหบุคลากรที่มีหนาที่เกี่ยวของไดทราบแนวทาง (Approach)
และใชประกอบการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะทํ า งานย อยที่ 2 กระบวนการจั ด หาและบริ ห ารจั ด การแหล ง น้ํ า ดิ บ ได ทบทวนและจั ด ทํ า คู มื อด า น
กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหลงน้ําดิบ เพื่อเปนการถายทอดความรูดานแหลงน้ําเบื้องตน เพื่อใชประกอบการ
จัดหาแหลงน้ํา และการจัดเก็บขอมูลดานแหลงน้ําดิบเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีหลายหนวยงานใน กปภ. ที่เกี่ยวของ
เชน การประปาสวนภูมิภ าคสาขา กองแผนและวิ ชาการ กองพัฒ นาแหลง น้ํา กองควบคุมคุณภาพน้ํ า กองแผนงานโครงการ 1-2 กองแผนงานโครงการหลัก เปนตน
คณะทํางานฯ ขอขอบคุณผูเกี่ยวของจากหนวยงานตางๆ ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคที่ไดใหขอคิดเห็น เพื่อ
นํามาเปนขอมูลในการทบทวนและจัดทําคูมอื ฯเลมนี้ ใหสําเร็จอยางสมบูรณ ครบถวนสอดคลองกับภารกิจหลักของ กปภ.
และหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของและผูปฏิบัติงานในกระบวนการจัดหาและ
บริหารจัดการแหลงน้ําดิบของ กปภ. ตอไป
คณะทํางานคูมือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหลงน้ําดิบ
กันยายน 2559
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา/ความจําเปน/ความสําคัญ

การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ผลิตน้ําประปาใหบริการการประชาชน ประมาณปละ 1,800 ลาน ลบ.ม. โดยมี
การใหบริการจายน้ําใหกับประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง และมีอัตราการผลิตน้ําประปาเพิ่มขึ้นทุกๆ ป สงผลใหน้ําดิบซึ่งถือ
เป นวัต ถุ ดิ บในการผลิต ที่ สํา คั ญ จึ ง ตองมี อย า งเพี ย งพอและมี ความมั่นคง แต ในสภาวะปจจุ บัน สภาพภูมิอากาศได
เปลี่ยนแปลง และมีแนวโนมที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น การเกิดภัยแลงเริ่มมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในปที่อยูในชวง
เอลนีโญเชน ในฤดูแลง ป 2559 ที่ผานมา กปภ. มีความจําเปนตองมีมาตรการลดแรงดันจายน้ํา และจายน้ําเปนชวงเวลา
มากถึง 41 สาขา ดังนั้น กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการน้ําดิบ จะเปนคูมือในการชวยในการปฏิบัติงานใหปญหาการ
ขาดแคลนน้ําลดลง รวมกับมาตรการ หรือแนวทางอื่นๆของแตละสาขา
ในกระบวนการนี้ สามารถแบงกระบวนการยอย ได 2 กระบวนการ ไดแก กระบวนการยอยการจัดหาแหลงน้ําดิบ
(แหลงน้ําใหม) และ กระบวนการยอยการบริหารจัดการน้ําดิบ โดยกระบวนการยอยการจัดหาแหลงน้ําดิบ (แหลงน้ําใหม)
จะแสดงถึงการจัดหาแหลงน้ําดิบใหเหมาะสมกับการใชงาน ซึ่งจะตองมีการศึกษาและวิเคราะหศักยภาพแหลงน้ํา เขามา
เกี่ยวของ สําหรับกระบวนการยอยการบริหารจัดการน้ําดิบจะวาดวยการจัดเก็บขอมูล เพื่อใชเปนขอมูลในการเตือนภัย
และการบริหารจัดการตอไป
1.2 วัตถุประสงค

การจัดคูมือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการน้ําดิบ มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. เพื่อถายทอดความรูเ บื้องตนดานแหลงน้ําประกอบการจัดหาแหลงน้ําและการจัดเก็บขอมูลดานแหลง
น้ําดิบ
2. เพื่อใหผูปฏิบัติงานใชเปนคูมือการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน
3. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามกฎ ตามระเบียบ ตามขอบังคับ ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนด
ไวอยางสม่ําเสมอ มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายองคกร
4. เพื่อใหผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจกระบวนการในการปฏิบัติงานในขั้นตอนใดอยางไร เมื่อใด และผูที่
เกี่ยวของกับกระบวนการนั้น และสามารถใชเปนเอกสารอางอิงในการทํางาน
5. เพื่อใหผูบริหารติดตามกระบวนการไดทุกขั้นตอน
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1.3 โครงสรางการบริหารงาน

รูปที่ 1-1 โครงสรางการบริหารงาน กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหลงน้ําดิบ

1. การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญโดย
1.1 กองพัฒนาแหลงน้ํา มีหนาที่ตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังนี้
- งานวิศวกรรมแหลงน้ํา
1) กําหนดบริเวณที่เหมาะสมแก การเจาะบอบาดาล การขุดสระพักน้ําดิ บ การเลือกใช แหลงน้ํ า
ธรรมชาติ
2) วิเคราะหและกําหนดพื้นที่การพัฒนาแหลงน้ําของ กปภ. ใหถูกตองตามหลักภูมิศาสตร
3) ศึกษา และกําหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพในการใชแหลงน้ําใตดิน และผิวดินแบบผสมผสานใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และเพื่อความยั่งยืนของแหลงน้ํา
4) บริหารจัดการแหลงน้ําที่มีอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพ
5) สํารวจออกแบบ ประมาณราคา ดําเนินงานในโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ตามที่หนวยงานตางๆรอง
ขอ
6) กําหนดในแนวทางในการปองกันและอนุรักษแหลงน้ําที่ใชในระบบประปา รวมถึงคูมือการเฝา
ระวังและการพัฒนาแหลงน้ํา
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- งานวิเคราะหพัฒนาแหลงน้ํา
1) แผนการจัดหาแหลงน้ําใหเพียงพอรองรับโครงการผลิตน้ําประปาของ กปภ.
2) กําหนดมาตรการและแผนการเฝาระวังเพื่ออนุรักษแหลงน้ําดิบ ใหมีเพียงพอในการผลิตน้ําระบบ
ประปาของ กปภ.
3) ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการแหลงน้ําดิบ เพื่อ
ใชในกิจการ
4) ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และเพื่อเสนอทางเลือกการใชแหลงน้ํา เพื่อใชใน
การผลิตน้ําประปา
5) ติดตามกาวหนาของโครงการการจัดหา และพัฒนาแหลงน้ําดิบของ กปภ.
6) จัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลแหลงน้ําและปริมาณน้ําดิบของ กปภ. รวมถึงคูมือการเฝาระวัง
แหลงน้ํา
1.2 กองควบคุมคุณภาพน้ํา มีหนาที่ตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังนี้
1) การกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาค
2) การกลั่นกรองและกําหนดฐานขอมูลคุณภาพน้ําที่ตองเก็บไวที่สํานักงานใหญ การประปาสวนภูมิภาค
เขต และการประปาสวนภูมิภาคสาขา
3) การวางแผน ติ ดตาม ตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพน้ํ าทางด านกายภาพ เคมี และจุลชี วิวิทยา
รวมถึงความถี่ในการตรวจ
4) การติ ด ตาม ตรวจสอบ คุ ณภาพน้ํ าดิ บ และควบคุ มดู แลสนั บ สนุ นให คุ ณภาพน้ํ า ดิ บ เป นไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด
5) การกําหนดระบบมาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการและวิธีการวิเคราะหภายในหองปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากลทั้งในระดับสํานักงานใหญ การประปาสวนภูมิภาคเขต และการประปาสวนภูมิภาคสาขา
6) การกําหนดปริมาณ และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑวิทยาศาสตร ที่ใชระบบประปาและกําหนดชั้น
คุณภาพสารเคมี
7) การใหคําปรึกษาดานเทคนิคและวิชาการในการพัฒนาแหลงน้ําดิบและคุณภาพน้ําประปา และจัดทํา
คูมือการตรวจคุณภาพน้ํา และสารกรอง
8) การวางแผน ติด ตาม ตรวจสอบสภาพแวดลอมแหลงน้ํ า ทางด านมลภาวะ และสารเปนพิษทั้ งใน
หองปฏิบัติการและภาคสนาม
9) การดําเนินการรวบรวม ประมวลผล เสนอแนะและเผยแพรขอมูลคุณภาพน้ํา
1.3 กองศูนย ขอมูล และแผนเทคโนโลยีส ารสนเทศ มีห น าที่ ตามคํา บรรยายลั กษณะงาน (Functional
Description) ดังนี้
1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของ กปภ. พรอมทั้งปรับระบบคลังขอมูลสารสนเทศใหเปน
ปจจุบัน ถูกตอง และครบถวน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูง (Decision Supporting System: DSS)

คูมือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหลงน้ําดิบ
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2) ติดตามขอมู ลในศู นยสารสนเทศสําหรั บผูบริ หารขอมูลให เปนปจจุบัน ถูกตอง และครบถวน เพื่ อ
สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูง (Decision Supporting System: DSS)
3) สนับสนุนขอมูลใหหนวยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ
4) รวบรวมแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดทําและทบทวน ของหนวยงานในสังกัด ผชท. พรอม
งบประมาณสนั บ สนุ น ให ส อดคล อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร ข อง กปภ. ยุ ท ธศาสตร ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) รวบรวมแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดทําและปรับปรุง และติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
6) วิเคราะหและประเมินความคุมคากอนและหลังการลงทุนโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
7) ติด ตามและรายงานผลการดํา เนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑประเมินผลของสํานั กงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
1.4 กองแผนงานโครงการหลัก มีหนาที่ตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังนี้
1) ศึกษา วิเคราะห ความเหมาะสมในการจั ดทํา โครงการลงทุ นระบบประปาทั้ งในเชิง วิศวกรรม เชิ ง
เศรษฐศาสตร และการเงิน ตามแผนกลยุทธของ กปภ.
2) สนับสนุนการใหขอมูลในการนําเสนอโครงการตอทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
3) ทบทวนแผนงานโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาและโครงการอื่นที่เกี่ยวของ
4) รวมกับการประปาสวนภูมิภาคเขต และการประปาสวนภูมิภาคสาขาในการวางแผนการจัดเตรียม
ที่ดินสําหรับโครงการกอสรางระบบประปา และโครงการอื่นที่เกี่ยวของ
5) รวมกับการประปาสวนภูมิภาคเขต และการประปาสวนภูมิภาคสาขาในการจัดทําประชาคมการมีสวน
รวมของประชาชนตอโครงการกอสรางระบบประปา โครงการรับโอนกิจการประปาและโครงการอื่นที่เกี่ยวของ
6) จัดทํารายงานประเมินผลกระทบสิ่ง แวดลอมที่เกิดจากการลงทุนระบบประปา และโครงการอื่นที่
เกี่ยวของ
7) ใหคําปรึกษาและคําแนะนําเกี่ยวกับโครงการลงทุนระบบประปาในเชิงวิศวกรรม เชิงเศรษฐศาสตร
และการเงิน การจัดเตรียมที่ดิน และงานผลกระทบสิ่งแวดลอมแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.5 กองแผนงานโครงการ 1-2 มีหนาที่ตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังนี้
1) วิเคราะห และวางแผนการดําเนินโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาและโครงการอื่นที่เกี่ยวของ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
2) วิ เ คราะห ค วามเป นไปได ในการจั ด ทํ า โครงการลงทุ นระบบประปาทั้ ง ในเชิ ง วิ ศ วกรรม และเชิ ง
เศรษฐศาสตรและการเงิน ของโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาและโครงการอื่นที่เกี่ยวของ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3) สนับสนุนการนําเสนอผลงาน การศึกษาความเปนไปได และควบคุมคุณภาพของผลงานใหไดมาตรฐาน
4) ประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อรองรับโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาและ
โครงการอื่นที่เกี่ยวของ ตามที่ไดรับมอบหมาย
5) ทบทวนแผนงานโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาและโครงการอื่นที่เกี่ยวของ
คูมือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหลงน้ําดิบ
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2. การประปาสวนภูมิภาคเขตโดย
2.1 กองแผนและวิชาการ 1-10 มีหนาที่ตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังนี้
1) การจัดทําแผนกลยุทธ แผนการลงทุน และแผนงานโครงการตางๆ
2) การวิ เ คราะห โ ครงการลงทุ น โดยใช แ นวคิ ด EVM ให ส อดคล องกั บ คู มื อการคํ า นวณกํ า ไรเชิ ง
เศรษฐศาสตร สําหรับศูนย EVM
3) การจัดทําแผนงานโครงการงบลงทุนของการประปาสวนภูมิภาคเขต
4) การวางแผน สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุมงานกอสราง โครงการปรับปรุงขยายประปา
โครงการเรงรัดขยายเขตจําหนายน้ํา งานกอสรางปรับปรุงระบบประปาและอาคาร โครงการลดน้ําสูญเสีย โครงการพัฒนา
แหลงน้ํา และโครงการกอสรางประปาแหงใหม
5) การสํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา โครงการกอสรางที่มีวงเงินต่ํากวา 100 ลานบาท
6) การควบคุมคาใชจายโครงการใหเปนไปตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
7) การสํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุมงานกอสรางวางทอขยายเขต โดยผูขอใชน้ําดําเนินการ
เอง และงบประมาณสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8) การสํารวจ ออกแบบ ประมาณงานติดตั้งทอประปาผูใชน้ํารายใหญ
2.2 กองระบบผลิ ต และควบคุ มคุ ณภาพน้ํ า 1-10 มี ห น า ที่ ต ามคํ า บรรยายลั ก ษณะงาน (Functional
Description) ดังนี้
1) การจั ดทํ าแผน วิ เคราะห การใช และจั ดเก็บ สารเคมี และดู แลอุป กรณในการควบคุ มคุ ณภาพน้ํ า
เพื่อใหสามารถรักษาคุณภาพน้ําประปากอนสงสูระบบจําหนาย
2) การใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการดําเนินงานการประปาสวนภูมิภาคสาขาเรื่องการผลิต
น้ําประปา
3) ตรวจสอบคุณภาพน้ําในระบบผลิตของการประปาสวนภูมิภาคสาขา และบริษัทรับจางผลิตน้ําประปา
ให กปภ. ใหไดมาตรฐาน
4) เก็บขอมูลรายงานตางๆ ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
5) ดูแล ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและบํารุงรักษาเครื่องจักร ระบบไฟฟา เทคโนโลยีควบคุมการผลิตและ
ระบบผลิตจัดการดูแลและรับผิดชอบในการวางแผนสูบน้ําเพื่อใชในการผลิต
6) ควบคุ ม ดู แล รั บ ผิด ชอบในการตั้ง งบประมาณที่เ กี่ ย วของกั บ การพั ฒ นาระบบผลิ ต และควบคุ ม
คุณภาพน้ําแกการประปาสวนภูมิภาคสาขา
7) การวางแผน ควบคุมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
8) เป นที่ ป รึกษาให คํ า แนะนํ า ฝ กอบรมบุ ค ลากรดา นกิ จการประปาของหนวยงานภายนอก (อาจมี
คาตอบแทน)

คูมือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหลงน้ําดิบ
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3. การประปาสวนภูมิภาคสาขา โดย
3.1 งานผลิต (ชั้นพิเศษ, ชั้น 1และชั้น 2) มีหนาที่ตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description)
ดังนี้
1) วางแผน วิเคราะหปริมาณน้ําดิบ และอัตราความตองการใชน้ําของผูใชน้ําในพื้นที่รับผิดชอบ
2) ผลิตและควบคุมการสงจายน้ําประปา โดยประสานงานรวมกับงานบริการและควบคุมน้ําสูญเสีย
3) วิเคราะห ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ําดิบและน้ําประปา
4) ควบคุมคุณภาพและปริมาณน้ําที่ซื้อจากบริษัทเอกชน ใหเปนไปตามขอกําหนดในสัญญา (การประปา
สวนภูมิภาคสาขาที่มีเอกชนรวมลงทุนหรือมีการจางระบบผลิต)
5) ควบคุมคาใชจายในการผลิตน้ํา และการใชสารเคมี
6) ดูแลบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักรกล ระบบไฟฟา ของทุกจุดปฏิบัติงานผลิต ใหมีความพรอม
ในการปฏิบัติงานตลอดเวลา
7) จัดทําขอมูลและรายงานที่เกี่ยวของกับระบบผลิต เชน รายงาน M5 รายงานผูใชน้ําบาดาล รายงาน
ปริมาณความตองการสารเคมี รายงานการใชพลังงานไฟฟา เปนตน
3.2 งานผลิตและจําหนาย (ชั้น 3 - 4) มีหนาที่ตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังนี้
1) วางแผน วิเคราะหปริมาณน้ําดิบ และอัตราความตองการใชน้ําของผูใชน้ําในพื้นที่รับผิดชอบ
2) ผลิตและควบคุมการสงจายน้ําประปา โดยประสานงานรวมกับงานบริการและควบคุมน้ําสูญเสีย
3) วิเคราะห ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ําดิบและน้ําประปา
4) ควบคุมคุณภาพและปริมาณน้ําที่ซื้อจากบริษัทเอกชน ใหเปนไปตามขอกําหนดในสัญญา (การประปา
สวนภูมิภาคสาขาที่มีเอกชนรวมลงทุนหรือมีการจางระบบผลิต)
5) ควบคุมคาใชจายในการผลิตน้ํา และการใชสารเคมี
6) ดูแลบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักรกล ระบบไฟฟา ของทุกจุดปฏิบัติงานผลิต ใหมีความพรอม
ในการปฏิบัติงานตลอดเวลา
7) จัดทําขอมูลและรายงานที่เกี่ยวของกับระบบผลิต เชน รายงาน M5 รายงานผูใชน้ําบาดาล รายงาน
ปริมาณความตองการสารเคมี รายงานการใชพลังงานไฟฟา เปนตน)

คูมือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหลงน้ําดิบ
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1.4 ขอบเขตกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหลงน้ําดิบ

กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหลงน้ําดิบ แบงออกเปน 2 กระบวนการยอย ไดแก กระบวนการยอยการจัดหาแหลงน้ําดิบ (แหลงน้ําใหม) และกระบวนการยอย
การบริหารจัดการแหลงน้ําดิบ (แหลงน้ําที่ใชอยู) โดยจะครอบคลุมเนือ้ หาตั้งแตการสํารวจ จัดหาแหลงน้ําดิบแหงใหม เพื่อทําใหสามารถนําน้ําจากแหลงน้ําดิบแหงใหม มาใชในการ
ผลิตน้ําประปาใหเพียงพอตอความตองการ รวมทั้งการบริหารจัดการแหลงน้ําดิบที่มีเดิมอยูใหเพียงพอตอการผลิตน้ําประปาในปจจุบันและอนาคต
ตารางที่ 1-1 รายละเอียดของงานในแตละกระบวนการทํางานยอย

ชื่อกระบวนการทํางานยอย
1. กระบวนการจัดหาแหลงน้ําดิบ (แหลงน้ํา
ใหม)

(แหลงน้ําที่ใชอยู)

คูมือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหลงน้ําดิบ

-

การศึกษาและประเมินศักยภาพแหลงน้ํา (ดานปริมาณและคุณภาพ)
การขอใชแหลงน้ํา (ใหมและขอเพิ่มเติมของเดิม)
การจัดทําแผนงานพัฒนาแหลงน้ํา
การสํารวจและออกแบบแผนงานพัฒนาแหลงน้ํา
การควบคุมงานกอสรางแผนงานพัฒนาแหลงน้ํา

- การศึกษาประสิทธิภาพการใชงานแหลงน้ําเดิม
- บริหารจัดการ/ดูแลรักษา/ฟนฟู
- ประสานงานกับเจาของแหลงน้ําและชุมชนที่เกี่ยวของ (แหลงน้ํา
ชลประทาน/แหลงน้ําธรรมชาติ)
- ติดตามตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ําดิบ

ผูรับผิดชอบ
-

กพน./ กคน./ กผค./ กผค.1-2/ กผว.1-10/ กรค.1-10
กพน./ กผว.1-10/ กปภ.สาขา
กพน./ กผค./ กผค.1-2/ กผว.1-10/ กปภ.สาขา
กพน./ ฝวศ./ กผว.1-10
ฝคส. /กผว.1-10

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

การประปาส่วนภูมิภาค
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2. กระบวนการบริหารจัดการแหลงน้ําดิบ

รายละเอียดของงาน
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1.5 คํายอ / คําจํากัดความ

คํายอ
กปภ.
กปภ.ข.
กปภ.สาขา
ฝทน.
ฝวศ.
ฝคส.
กคน.
กพน.
กผค.
กผค.1-2
กศผ.
กผว.1-10
กรค.1-10

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

การประปาสวนภูมิภาค
การประปาสวนภูมิภาคเขต
การประปาสวนภูมิภาคสาขา
ฝายทรัพยากรน้ํา
ฝายวิศวกรรม
ฝายควบคุมการกอสราง
กองควบคุมคุณภาพน้ํา
กองพัฒนาแหลงน้ํา
กองแผนงานโครงการหลัก
กองแผนงานโครงการ 1-2
กองศูนยขอมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองแผนและวิชาการ การประปาสวนภูมิภาคเขต 1-10
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ํา การประปาสวนภูมิภาคเขต 1-10

คูมือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหลงน้ําดิบ

การประปาส่วนภูมิภาค

9

บทที่ 2
กระบวนการทํางาน
2.1 กระบวนการทํางานยอยที่ 1 การจัดหาแหลงน้ําดิบ (แหลงน้ําใหม)
2.1.1 ขอบเขตกระบวนการทํางานยอยที่ 1 การจัดหาแหลงน้ําดิบ (แหลงน้ําใหม)

เปนกระบวนการเพื่อเพิ่มเติมปริมาณน้ําดิบใหเพียงพอตอความตองการทั้งในปจจุบัน และในอนาคต โดยจะ
เริ่มตนจากทําการศึกษา ประเมินศักยภาพแหลงน้ํา การพิจารณาแผนงานพัฒนา การขอใชน้ําดิบจากแหลงน้ํา การสํารวจ
ออกแบบและประมาณราคาโครงการ และการควบคุมการกอสราง ซึ่งในสวนของการสํารวจ ออกแบบและประมาณราคา
โครงการ และการควบคุ มการก อ สร า ง จะไม ข อกล า วถึ ง เนื่ อ งจากสามารถศึ กษาได กั บ คู มื อคณะทํ า งานย อยที่ 7
กระบวนการวางแผน ออกแบบ และกอสรางระบบประปา
2.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใหดําเนินการโดย
การจัดหาแหลงน้ําดิบสามารถดําเนินการไดทางแผนงานโครงการปรับปรุงขยายระบบประปา และแผนงาน
โครงการพัฒนาแหลงน้ํา ซึ่งในสวนนี้จะกลาวถึงเฉพาะในสวนแผนงานโครงการพัฒนาแหลงน้ํา เนื่องจากแผนงานโครงการ
ปรับปรุงขยายระบบประปา มีกระบวนการในการดําเนินการแลวอีกสวนหนึ่ง
การจัดหาแหลงน้ําดิบ มีขั้นตอนการศึกษา ประเมินศักยภาพแหลงน้ํา การพิจารณาแผนงานพัฒนา การขอใช
น้ําดิบจากแหลงน้ํา การสํารวจ ออกแบบและประมาณราคาโครงการ และการควบคุมการกอสราง ขั้นตอนการจัดหา
แหลงน้ําดิบจะสิ้นสุดเมื่อมีการสงมอบทรัพยสินที่ไดจากโครงการกอสรางเพื่อใหสามารถนําน้ําเขาสูระบบผลิตได และ
ไดรับอนุญาตจากเจาของแหลงน้ําใหสามารถนําน้ํามาผลิตเปนน้ําประปาได
1. การศึกษาและประเมินศักยภาพแหลงน้ํา
เมื่อไดรับทราบพื้นที่เปาหมายที่จะดําเนินการจัดหาแหลงน้ําดิบแหงใหม ผูประเมินศักยภาพแหลงน้ําตอ ง
ทําการศึกษาแหลงน้ําในพื้นที่เปาหมาย จากนั้นจะคนหาแหลงน้ําที่มีอยูในพื้นที่เปาหมายและใกลเคียงทั้งหมด พรอมหา
ขอมูลเบื้องตน เชน ผูดูแลรักษาแหลงน้ํา พื้นที่รับน้ําฝน คาระดับ (รทก.) ปริมาณกักเก็บสูงสุด –เฉลี่ย-ต่ําสุด ระดับน้ํา
สูงสุด-เฉลี่ย-ต่ําสุด อัตราการไหลสูงสุด-เฉลี่ย-ต่ําสุด คุณภาพน้ํา การใชน้ําของภาคสวนตางๆ ในแหลงน้ํานั้น ระยะทาง
จากแหลงน้ําถึงพื้นที่เปาหมาย พื้นที่สําหรับรองรับสถานีสูบน้ําดิบ/ผลิตน้ํา เปนตน
แหลงที่มาของขอมูล จากแผนที่ภูมิประเทศหรือแผนที่จากอินเตอรเน็ต กปภ.สาขา การสํารวจพื้นที่จริง การ
สอบถามประชาชน องคการปกครองสวนทองถิ่น กรมชลประทาน และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของในพื้นที่
การประเมินศักยภาพแหลงน้ํา มีวิธีการประเมินไดหลายวิธี โดยอาจเริ่มจากวิธีการงายที่สุด คือ การดูสถิติ
ขอมูลน้ําทาของลําน้ํานั้นๆ หรือดูปริมาณน้ํากักเก็บที่มีการบันทึกสถิติไว ไปจนถึงวิธีการที่ซับซอนและตองใชโปรแกรม
คูมือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหลงน้ําดิบ
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เฉพาะทาง เชน การใชโปรแกรม Mike, Hecs ในการ Run ขอมูลเพื่อหาปริมาณน้ําทา ซึ่งในที่นี้ จะขอกลาวถึงการ
ประเมินโดยวิธีการที่ไมยุงยาก ผูปฏิบัติงานสามารถใชเปนแนวทางในการหาศักยภาพแหลงน้ําได
2. จัดทําแผนงานพัฒนาแหลงน้ํา
เมื่อไดแหลงน้ําที่มีศักยภาพเพียงพอตอความตองการแลว ขั้นตอนตอไปผูจัดทําแผนงานจะตองพิจารณา
แผนงาน/แนวทางในการนําน้ําดิบเขาสูระบบผลิตน้ําประปาโดยพิจารณาจากภาพรวมของระบบประปาทั้งหมดทั้งแหลง
น้ําดิบ ระบบผลิตและพื้นที่การใหบริการเพื่อใหเกิดความสอดคลองและมีประสิทธิภาพ ซึ่งแผนงาน/แนวทางตางๆ เกิด
จากประสบการณ แ ละศิ ล ปะของผู จัด ทํา แผนงานแตล ะคน ซึ่ ง หลั กเกณฑ และกระบวนการต า งๆ เปนไปตามคู มือ
คณะทํางานยอยที่ 7 กระบวนการวางแผน ออกแบบ และกอสรางระบบประปา
3. การขอใชแหลงน้ําดิบ
ขึ้นอยูกับแนวทางปฏิบัติของเจาของแหลงน้ําเปนหลัก เชน กรมชลประทาน จะกําหนดแบบฟอรมในการขอ
ใชน้ําดิบและมีคาน้ําดิบ ราคา 0.50 บาทตอ ลบ.ม. เปนตน
4. การสํารวจ ออกแบบประมาณราคาและการควบคุมงานกอสราง
เมื่อมีความพรอมในการขอใชน้ํา มีความพรอมดานที่ดิน และไดรับจัดสรรงบประมาณแลว ลําดับตอมาเปน
การสํ ารวจ ออกแบบ ประมาณราคา และการควบคุมงานกอสรางตามลํ าดับ ซึ่ง หลักเกณฑ และกระบวนการตางๆ
เปนไปตามคูมือคณะทํางานยอยที่ 7 กระบวนการวางแผน ออกแบบ และกอสรางระบบประปา

คูมือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหลงน้ําดิบ
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ตารางที่ 2-1 ตัวอยางการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดหาแหลงน้ําดิบ (แหลงน้ําใหม)
ผังกระบวนการ

เริ่ม

ศึกษาแหลงน้ําในพื้นที่ศึกษา

ประเมินศักยภาพแหลงน้ํา

จัดลําดับและคัดเลือก
แหลงน้ําที่มีศักยภาพ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน / Control Point(CP)

ผูรับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวของ

กพน./กผค./กผค.1-2
กผว.1-10

คูมือกระบวนการหลัก
ดานกระบวนการผลิต
น้ําประปา เลม 1
ภาคปฏิบัติ และเลม 2
ภาคทฤษฎี พ.ศ.2558
คูมือกระบวนการหลัก
ดานกระบวนการผลิต
น้ําประปา เลม 1
ภาคปฏิบัติ และเลม 2
ภาคทฤษฎี พ.ศ.2558

ตามกําหนด

ศึกษาแหลงน้ําในพื้นที/่ จํานวนพื้นที่ที่
ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด

ตามกําหนด

ประเมินศักยภาพแหลงน้ํา (ปริมาณและ
คุณภาพ) / ปริมาณน้ําเพียงพอและ
คุณภาพน้ําดิบผานเกณฑของ กปภ.

กพน./กคน./กผค./
กผค.1-2/กรค.1-10

ตามกําหนด

จัดลําดับและคัดเลือกแหลงน้ําที่มีความ
เหมาะสมจากมากไปนอย / ปริมาณน้ํา
เพียงพอและคุณภาพน้ําดิบผานเกณฑ
ของ กปภ.

กพน./กคน./กผค./
กผค.1-2
คูมือคณะทํางานยอยที่

จัดทําแผนพัฒนาแหลงน้ํา

การขอใชน้ําและทําประชามติ

ทุกป

ทุกป

กพน./กผว.1-10/กปภ.
สาขา

ทุกป

พิจารณาจัดสรรงบประมาณตาม
แผนพัฒนาแหลงน้ํา / จํานวนโครงการที่
ไดรับจัดสรร

กงป.

ตามกําหนด

สํารวจออกแบบ ประมาณราคาโครงการ
พัฒนาแหลงน้ําที่ไดรับมอบหมาย /
จํานวนพื้นที่ที่ดําเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

ตามกําหนด

ควบคุมงานกอสรางหลังจากสํารวจ
ออกแบบแลวเสร็จ / จํานวนพื้นที่ที่
ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด

ผาน
สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา
โครงการพัฒนาแหลงนํา

การควบคุมงานก่อสร้ างโครงการ
พัฒนาแหล่งนํ า

7 กระบวนการวางแผน
ออกแบบ และกอสราง
ระบบประปา

ติดตอประสานงานการขอใชแหลงน้ํา
รวมกับ กปภ.สาขาและกปภ.เขต/ รอยละ
ของโครงการที่ไดยื่นขออนุญาตตามแผน
ที่กําหนด

ไมผาน

พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ

จัดทําแผนพัฒนาแหลงน้ํา / จํานวนพื้นที่
ที่จัดทําแผนพัฒนาแหลงน้ํา

กพน./กผค./กผค.1-2/
กผว.1-10/กปภ.สาขา

คูมือคณะทํางานยอยที่ 7
กระบวนการวางแผนฯ พ.ศ.
2559 และคูมือกระบวนการ
หลัก ดานกระบวนการผลิต
น้ําประปาฯพ.ศ.2558
(แบบฟอรม ผ.ย.33)

กพน./ ฝวศ./กผว.1-10

คูมือคณะทํางานยอยที่
7 กระบวนการวางแผน
ออกแบบ และกอสราง
ระบบประปา

ฝคส./กผว.1-10

คูมือคณะทํางานยอยที่
7 กระบวนการวางแผน
ออกแบบ และกอสราง
ระบบประปา

จบ

คําอธิบายเอกสารที่เกี่ยวของ
- คูมือกระบวนการหลัก ดานกระบวนการผลิตน้ําประปา เลม 1 ภาคปฏิบัติ และเลม 2 ภาคทฤษฎี พ.ศ.2558
- คูมือคณะทํางานยอยที่ 7 กระบวนการวางแผน ออกแบบ และกอสรางระบบประปา พ.ศ. 2559
คูมือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหลงน้ําดิบ
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2.1.3 จุดออน/ความเสี่ยง/ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง

จุดออน/ความเสี่ยง/ปญหา
อุปสรรค
ขอมูลดานแหลงน้ําแหง
ใหมไมเพียงพอ

การควบคุมที่มีอยู
-

แนวทางการปรับปรุง

หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ

- ออกสํารวจพื้นที่โครงการ
และติดตอประสานงานเพื่อ
ขอขอมูลจากหนวยงานที่
ดูแลแหลงน้ํานั้นๆ อยู

ขอมูลดานแหลงน้ําสวน
ใหญ จะตองขอความ
อนุเคราะหจากหนวยงาน
ราชการ เชน กรม
ชลประทาน กรมทรัพยากร
น้ํา / กปภ. ควรทําMOU

- หาขอมูลที่เกี่ยวของกับ
แหลงน้ําจากอินเตอรเน็ต

ในดานขอมูลแหลงน้ํา
รวมกับหนวยงานอื่นๆ เพื่อ
สามารถเขาถึงขอมูลไดงาย
การคัดเลือกแผนงาน
พัฒนาแหลงน้ําเพื่อขอรับ
จัดสรรงบประมาณ

ใชเกณฑตามมติที่ประชุม ของคณะบูรณาการลุมน้ํา ฯ

ทาง กผว.1-10 จะจัดทํา
และรวบรวมแผนพัฒนา
แหลงน้ําเพื่อขอจัดสรร
งบประมาณเปนประจําทุก
ป

การพิจารณาการจัดสรร

-

น้ําดิบ

คูมือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหลงน้ําดิบ

-

หนวยงานเจาของแหลงน้ํา
เปนผูพิจารณาจัดสรรน้ํา
ดิบให กปภ.
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2.2 กระบวนการทํางานยอยที่ 2 การบริหารจัดการแหลงน้ําดิบ (แหลงน้ําที่ใชอยู)
2.2.1 ขอบเขตกระบวนการทํางานยอยที่ 2 การบริหารจัดการแหลงน้ําดิบ (แหลงน้ําที่ใชอยู)

การบริหารจัดการแหลงน้ําดิบ มีวัตถุประสงคเพื่อให กปภ.สาขา มีปริมาณน้ําดิบอยางเพียงพอตอการผลิตน้ํา
ในทุกฤดูกาล หรือการจัดการปริมาณน้ําดิบใหเกิดการขาดแคลนนอยที่สุดและทําใหเกิดผลกระทบตอปริมาณน้ําผลิตนอย
ที่สุด ซึ่งตองสามารถประเมินปริมาณน้ําดิบหรือน้ําตนทุนในการผลิตใหครอบคลุมจนกระทั่งสิ้นสุดฤดูแลง โดยเทียบกับ
ปริมาณน้ําผลิต หากไมเพียงพอตองดําเนินการหาแหลงน้ําในพื้นที่เพิ่มเติม
2.2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ในการบริหารจัดการน้ําแหลงดิบ สิ่งที่สําคัญมาก คือ ขอมูล เนื่องจากหากไมมีขอมูล ก็จะไมสามารถวางแผน
หรือบริหารจัดการน้ําดิบได โดยขอมูลตางๆ ที่สําคัญประกอบไปดวย
ก. ปริมาณน้ําตนทุน หรือน้ําดิบที่เหลือ
ข. ปริมาณความตองการน้ําดิบเพื่อใชผลิต
ค. ขอมูลปริมาณน้ํา/ระดับน้ําในอดีต
ง. ขอมูลคุณภาพน้ํา
ขอมูลขอ ก. และ ข. จะใชเพื่อการเทียบความเพียงพอหรือความขาดแคลนน้ําดิบ ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณา
จากชวงเวลาปจจุบันจนถึงชวงฤดูฝน หากปริมาณน้ําตนทุนมากกวาปริมาณความตองการน้ําดิบ แสดงวาปริมาณน้ําตนทุน
มีเพียงพอตอความตองการน้ําดิบ แตหากปริมาณน้ําตนทุนนอยกวาปริมาณความตองการน้ําดิบ แสดงวาปริมาณน้ําตนทุน
ไมเพียงพอ ซึ่งจะตองทําการบริหารจัดการน้ําดิบ หรือหาแหลงน้ําดิบเพิ่มเติม
การแก ไขปญ หาการขาดแคลนน้ํ าดิบ ยิ่งหากสามารถทราบลวงหนา ไดเร็ ว การแกไขปญหาก็จะสามารถ
ดําเนินการไดทันถวงที เนื่องจากการแกไขฯ อาจจําเปนตองใชงบประมาณ และการกอสรางเขาสนับสนุนรวมดวย
ในกระบวนการบริหารจัดการน้ําดิบ ขอมูลและการแจงเตือนจึงเปนสิ่งจําเปน เพื่อใหมีเวลาเพียงพอในการ
แกไขปญหาการขาดแคลนน้ําดิบ ซึ่งในสวนขอมูลดานแหลงน้ํา กปภ. มีระบบ DATA CENTER เพื่อรองรับขอมูลปริมาณ
น้ํา/ระดับน้ําในแตละ กปภ.สาขา เพื่อใหมีขอมูลเพียงพอในทางสถิติสําหรับวิเคราะหการตั้งคาการแจงเตือนในแตละสาขา
หากไมมีขอมู ล กปภ.สาขาอาจกํ าหนดระดับ น้ํา โดยอาจกํา หนดที่ระดับ น้ํา 0.5-1.0 เมตร ต่ํา กว าหัวกะโหลก (foot
valve) เพื่อแจงเตือน และหากมีขอมูลมากพอ จึงปรับระดับแจงเตือนใหเหมาะสมตอไป
การจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใหดําเนินการโดย
1. การศึกษาประสิทธิภาพการใชงานแหลงน้ําเดิม
สํารวจและประเมินปริมาณน้ําตนทุนทั้งแหลงน้ําหลักและแหลงน้ําสํารอง เชน ปริมาณน้ํา ระดับน้ํา และ
คุณภาพน้ํา จาก กปภ.สาขา วามีเพียงพอสําหรับผลิตน้ําประปาใหเพียงพอตลอดทั้งปหรือไม โดยเบื้องตน รวมทั้งสํารวจ
แหลงน้ําดิบอื่นๆ ในพื้นที่ทสี่ ามารถใชเปนแหลงน้ําสํารองในอนาคตกรณีเกิดภัยแลงหนัก จากนั้นรวบรวมขอมูลดานแหลง

คูมือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหลงน้ําดิบ
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น้ําและสถานการณน้ํา รายงานใหสายงานทราบ พรอมจัดสงให ฝทน.นําไปวิเคราะหศึกษาศักยภาพแหลงน้ําในแมน้ําสาย
หลัก และระดับลุมน้ํา เพื่อกําหนดแนวทางการจัดหา และพัฒนาแหลงน้ําดิบใหเพียงพอทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตอไป
2. บริหารจัดการ/ดูแลรักษา/ฟนฟู
กปภ.สาขา ควรวิเคราะหปริมาณน้ําตนทุน เทียบกับความตองการใชน้ําวาเพียงพอหรือไม หากไมเพียงพอ
จําเปนตองหาแหลงน้ําสํารองเพิ่มเติมใหมีเพียงพอในการผลิตน้ําประปาทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสําหรับ กปภ.สาขา
ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนแหลงน้ําดิบใหรายงานขอมูลไปยังสวนกลางโดยผานการประปาสวนภูมิภาคเขตใหทราบเปนระยะ
และ กปภ. มีมาตรการในการบริหารจัดการน้ําในชวงภัยแลง 3 มาตรการดวยกัน คือ ลดแรงดัน/ลดอัตราการ
จายน้ํา จายน้ําเปนเวลา/แบงโซนการจายน้ํา และหยุดผลิตน้ําชั่วคราว
รวมทั้งสนับสนุน กปภ.สาขา รวมกับทองถิ่นในการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ําที่ใชผลิตน้ําประปา เชน การขุด
ลอกแหลงน้ํา กําจัดผักตบชวา/ขยะ ดูแลตลิ่งไมใหพังทลาย เปนตน
3. ประสานงานกับเจาของแหลงน้ําและชุมชนที่เกี่ยวของ (แหลงน้ําชลประทาน/แหลงน้ําธรรมชาติ)
ประสานงานกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ําสรรน้ําในพื้นที่เพื่อแจงสถานการณและ
ขอรับการสนับสนุนการแกไขปญหา
4.ติดตามตรวจสอบปริมาณคุณภาพน้ําดิบ
งานผลิตของแตละ กปภ.สาขา ทําการตรวจวัดขอมูล ไดแก ระดับน้ํา /ปริมาณน้ํารายวัน อัตราสูบน้ําผลิต
รายวัน ชั่วโมงสูบน้ําผลิตรายวัน และระดับน้ํา/ปริมาณน้ําสูงสุดขอมูลที่ไดนํามาบันทึกใน Data Center พรอมตรวจสอบ
ความถูกตอง และส งการประปาส วนภู มิภ าคเขต เมื่ อได ขอมู ลครบ 1 เดือน โดยระหวางนั้นผูใช งาน Data Center
สามารถเรียกดูขอมูลได รวมทั้งหากเกิดสถานการณภัยแลงและอุทกภัยใหรายงานเปนประจําทุกวันจนกวาสถานการณจะ
ปกติ เพื่อนําเสนอผูบริหารและผูเกี่ยวของเพื่อทราบเปนขอมูลในการตัดสินใจและวางแผนแกไขปญหาไดอยางทันทวงที

คูมือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหลงน้ําดิบ
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ตารางที่ 2-2 ตัวอยางการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานของการบริหารจัดการแหลงน้ําดิบ (แหลงน้ําที่ใชอยู)
ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน / Control Point(CP)

ตามกําหนด

สํารวจและประเมินปริมาณน้ําตนทุน
รวมทั้งคุณภาพน้ํา ทั้งแหลงน้ําหลักและ
แหลงน้ําสํารองวาเพียงพอสําหรับผลิต
น้ําประปา/ จํานวนพื้นที่ที่มีแนวทาง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

ตามกําหนด

กําหนดแนวทางแกไขปญหาและการ
บริหารจัดการรวมทั้งแผนการแกไข
ปญหา/ จํานวนพื้นที่ที่มีแนวทางการ
บริหารจัดการ

เริ่ม
ประเมินการใชน้ํา
ของแหลงน้ําที่ใชอยู

กําหนดแนวทางแกไขปญหา
และการบริหารจัดการ

ผูรับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวของ

กพน./กคน./ /กผว.110/กรค.1-10/กปภ.
สาขา

กพน./กผว.1-10/กรค.
1-10/กปภ.สาขา

1. คูมือกระบวนการ
หลัก ดานกระบวนการ
ผลิตน้ําประปา เลม 1
ภาคปฏิบัติ และเลม 2
ภาคทฤษฎี พ.ศ.2558
1. คูมือกระบวนการ
หลัก ดานกระบวนการ
ผลิตน้ําประปา เลม 1
ภาคปฏิบัติ และเลม 2
ภาคทฤษฎี พ.ศ.2558
1. คูมือกระบวนการหลัก

ดําเนินการตามแนวทางการ
บริหารจัดการ/ดูแลรักษา/
ฟนฟู

ตามกําหนด

แผนการเฝาระวังเพื่ออนุรักษแหลงน้ําดิบ
ใหมีเพียงพอในการผลิตน้ําประปาทั้งระยะ

รายงานผล

ทุกวัน

ทุกเดือน

ดานกระบวนการผลิต
น้ําประปา เลม 1 ภาคปฏิบัติ
และเลม 2 ภาคทฤษฎี พ.ศ.
2558

สั้นและระยะยาว / ปฏิบัติตามขั้นตอน
ตรวจสอบแหลงน้ําดิบ และบันทึกขอมูล

ติดตามตรวจสอบปริมาณ
และคุณภาพน้ําดิบ

กพน./กผว.1-10/กรค.
1-10/กปภ.สาขา

2. มาตรฐานน้ําประปา กปภ.
2559
1. คูมือกระบวนการหลัก

ผลการตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน้ําดิบ
/ ตรวจวัดคุณภาพน้ําครบทุกรายการ
ตามคูมือฯ

กพน./กคน./กศผ. /
กรค.1-10/กปภ.สาขา

ตรวจสอบความถูกตอง และรายงานผลสง
กปภ.ข.

กปภ.สาขา/กปภ.ข.

ดานกระบวนการผลิต
น้ําประปา เลม 1 ภาคปฏิบัติ
และเลม 2 ภาคทฤษฎี พ.ศ.
2558
2. มาตรฐานน้ําประปา กปภ.
2559

จบ

คําอธิบายเอกสารที่เกี่ยวของ
- คูมือกระบวนการหลัก ดานกระบวนการผลิตน้ําประปา เลม 1 ภาคปฏิบัติ และเลม 2 ภาคทฤษฎี พ.ศ.2558
- มาตรฐานน้ําประปา กปภ. พ.ศ. 2559

คูมือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหลงน้ําดิบ
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2.2.3 จุดออน/ความเสี่ยง/ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง
จุดออน/ความเสี่ยง/ปญหา

การควบคุมที่มีอยู

แนวทางการปรับปรุง

หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ

อุปสรรค
- กปภ.สาขา ขาดอุปกรณ ไดแก
เสาวัดระดับน้ํา (Staff Gauge) ที่

-

จะใชตรวจวัดคาระดับน้ําของ
แหลงน้ํา

- ให กปภ.สาขาติดตั้ง เสาวัด
ระดับน้ํา (Staff Gauge) ใหครบ

- ถาระดับน้ําไมสูงมาก กปภ.
สาขาตางๆ อาจใชอุปกรณ

ทุกแหลงน้ํา

ทดแทนอื่นๆ ชวยวัดคาระดับน้ํา
และถาใชแหลงน้ําดิบของ
หนวยงานอื่นที่ติดตั้งเสาวัดระดับ
น้ําแลว อาจสอบถามคาระดับน้ํา/
ปริมาณน้ําจากหนวยงานนั้นๆ ได

- กปภ.สาขา ไมรูปริมาณน้ํา
ตนทุนของตัวเอง

-

-

- กปภ.สาขาไมมีแหลงน้ําสํารอง

-

- ให กปภ.สาขา สํารวจและขอใช

- กพน. มีโครงการเตือนภัยแลง

แหลงน้ําเพื่อใชเปนแหลงน้ํา
สํารอง กรณีที่แหลงน้ําหลักหมด
- กปภ.สาขา ไมมีการบันทึกขอมูล - กพน.มีการรายงานผลการ
ในระบบ Data Center
บันทึกขอมูลเพื่อแจงใหผูที่
เกี่ยวของทราบ

-

-

- ระบบ Data Center ไมมีการ
วิเคราะหขอมูลใหเบื้องตน

- กศผ. จัดทําเวบไซตเพิ่มเติม
แสดงการวิเคราะหใหผูใชงาน
สะดวกและประหยัดเวลา

- Data Center จะถูกเปลี่ยนเปน
OIS ในปงบประมาณ 2560

-

คูมือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหลงน้ําดิบ
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บรรณานุกรม
1. คูมือกระบวนการหลัก ดานกระบวนการผลิตน้ําประปา เลม 1 ภาคปฏิบัต,ิ การประปาสวนภูมิภาค
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558
2. คูมือกระบวนการหลัก ดานกระบวนการผลิตน้ําประปา เลม 2 ภาคทฤษฎี, การประปาสวนภูมิภาค
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558
3. ระเบียบพัสดุ
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คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
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ภาคผนวก 2
คูมือกระบวนการหลัก ดานกระบวนการผลิตน้ําประปา เลม 1 ภาคปฏิบัติและ
คูมือกระบวนการหลัก ดานกระบวนการผลิตน้ําประปา เลม 2 ภาคทฤษฎี
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558
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