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มาตรฐานกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา
ของการประปาส่วนภูมิภาค ปี 2563
(การปฏิบัตหิ น้าที่ของเศรษฐกร นักวิเคราะห์ระบบงาน นักวิทยาศาสตร์ นักบริหารงานทั่วไป วิศวกร ช่างโยธา
และผู้มีอานาจอนุมัติ ในส่วนของการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้าง)

1. ความจาเป็น/ความสาคัญ
มาตรฐานกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปานี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้มีรูปแบบ
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ทราบและเข้าใจวิธีปฏิบัติ โดยสามารถค้นคว้าอ้างอิงได้ และเป็น
แนวทางปฏิบัติตามกฎ ตามระเบียบ ตามข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายองค์กรได้
ทั้งนี้ มาตรฐานกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา ได้อธิบายขอบเขต
กระบวนการทางาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในส่วนของกระบวนการทางานต่างๆ เพื่อให้มาตรฐานนี้มีประโยชน์
และบรรลุวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานของผู้ปฏิบัติ เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติอย่างเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
2. วัตถุประสงค์
การจัดทามาตรฐานกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎ ตามระเบียบ ตามข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ
เป้าหมายองค์กร
3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจกระบวนการในการปฏิบัติงานในขั้นตอนใดอย่างไร เมื่อใด
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนั้น และสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทางาน
4. เพื่อให้ผู้บริหารติดตามกระบวนการได้ทุกขั้นตอน
5. เพื่อประกอบการตรวจสอบ สอบทานความถูกต้องของสานักตรวจสอบ สานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.)
3. กระบวนการทางาน
3.1 การจัดทาแผนงานโครงการลงทุน
การจัดทาแผนงานโครงการลงทุน มีขอบเขตกระบวนการทางานตั้งแต่การศึกษาความเหมาะสม
โครงการ (เบื้องต้น) การจัดหาที่ดินเพื่อรองรับแผนงานโครงการ การพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการ
ดาเนินการตามแผนงานโครงการ การศึกษาความเหมาะสมโครงการ ตลอดจนการขอความเห็นชอบแผนงาน
โครงการ โดยมีห น่ว ยงานที ่เ กี ่ย วข้อ งทั ้ง ส านัก งานใหญ่แ ละ กปภ.เขต ได้แ ก่ ฝ่า ยแผนงานโครงการ,
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร, ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายควบคุมการก่อสร้า ง และกองแผนและวิชาการ กปภ.เขต 1 - 10
รายละเอียดตามแผนผังขั้นตอนการปฎิบัติงานของการจัดทาแผนงานโครงการลงทุน ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดทาแผนงานโครงการลงทุน
ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน /Control Point(CP)

ผู้รับผิดชอบ

แผนการลงทุนหลัก
โครงการเพื่อการพัฒนา (5 ปี)

ศึกษาความเหมาะสม
โครงการ (เบื้องต้น)

ภายในตุลาคม
(ล่วงหน้า 3
ปีงบประมาณลงทุน)

- ศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม
ของโครงการ (เบื้องต้น) เพื่อกาหนด
แหล่งน้าดิบ ที่ดิน และพื้นที่ขยายเขต
จาหน่ายน้า

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

ภายในตุลาคม
(ล่วงหน้า 2
ปีงบประมาณลงทุน)

- ตรวจสอบและจัดหาที่ดิน/
แหล่งน้าตามแผนงานโครงการ
(เบื้องต้น)

- งานจัดเตรียมความพร้อม
ที่ดินและแหล่งน้า (1-2)
- งานแผนงาน กผว. 1-10

ภายในตุลาคม
(ล่วงหน้า 2
ปีงบประมาณลงทุน)

- พิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
แผนงานโครงการ (เบื้องต้น)

- งานจัดการผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ภายในมกราคม
(ล่วงหน้า 2
ปีงบประมาณลงทุน)

- ศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม
ด้านการเงินและด้านเศรษฐศาสตร์ของ
โครงการ

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

ภายในกันยายน
(ล่วงหน้า 1
ปีงบประมาณลงทุน)

- จัดลาดับความสาคัญของแผนงาน
โครงการและนาเสนอแผนงานโครงการ
ที่มีความเหมาะสมกับแหล่งเงินทุน
เพื่อขอความเห็นชอบโครงการ (CP)

ภายในกันยายน
(ล่วงหน้า 1
ปีงบประมาณลงทุน)

- เผยแพร่ ข้ อ มู ลโครงการทางเว็ บไซต์
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีและทาง
ไปรษณีย์พร้อมแนบแบบสอบถามเพื่อรับฟัง
ความเห็ นของประชาชนที่มีต่อโครงการของ - งานจัดการผลกระทบ
กปภ.
สิง่ แวดล้อม
- กรณีมีข้อเสนอแนะ ข้อห่วงกังวลที่ต้อง
มีการทบทวนแผนงานโครงการ เช่น แหล่ง
น้าดิบมีข้อจากัด

ไม่ได้
ไม่ผ่าน

จัดหาที่ดิน
/แหล่งน้า
ได้
พิจารณาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ผ่าน
ศึกษาความเหมาะสม
โครงการ

ไม่ผ่าน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ขอความเห็นชอบ
โครงการ
ผ่าน

เผยแพร่ข้อมูลและ
รับฟังความคิดเห็น
โครงการ

- งานวิศวกรรมโครงการหลัก
งานเศรษฐศาสตร์และการเงิน
โครงการหลัก

โครงการ
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3.2 การออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบประปา
การออกแบบเพื่ อก่ อสร้ า งระบบประปา มี ขอบเขตกระบวนการทางานตั้ งแต่ การส ารวจเพื่ อ
รวบรวมข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการออกแบบ การออกแบบระบบสูบน้าดิบ ระบบผลิตน้า และระบบท่อส่ง-จ่าย
น้ าประปา การประมาณราคา การจั ดเตรี ยมเอกสารประกวดราคา ตลอดจนการขออนุมัติโ ครงการ โดยมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสานักงานใหญ่และ กปภ.เขต ได้แก่ ฝ่ายวิศวกรรมและกองแผนและวิชาการ กปภ.เขต 1-10
รายละเอียดตามแผนผังขั้นตอนการปฎิบัติงานของการออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบประปา ดังตารางที่ 2-1 - 2-5
ตารางที่ 2-1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบประปา (กรณีโครงการมูลค่าต่ากว่า 30 ล้านบาท)
ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน / Control Point (CP)

ผู้รับผิดชอบ

เอกสาร/องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง

แผนงานโครงการ

20-25 วัน

สารวจ

ออกแบบ

ไม่ผา่ น

30 วัน

ประมาณราคา

20-25 วัน

เปรียบเทียบกับ
งบประมาณ

3 วัน
(กรณีที่ผ่าน)
7-10 วัน
(กรณีไม่ผ่าน)

ผ่าน

เอกสารประกวดราคา
ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบแบบ
เทียบกับ BOQ
ถูกต้อง
ไม่อนุมัติ

พิจารณา
โครงการ
อนุมตั ิ

ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง

7 วัน

ลงพื้นที่เพื่อสารวจและรวบรวมข้อมูลทีจ่ าเป็นสาหรับ
การออกแบบ ประกอบด้วยข้อมูลด้าน
- งานสถาปัตยกรรม - งานวิศวกรรมโครงสร้าง
- งานระบบไฟฟ้า
- งานระบบเครื่องกล
- งานระบบสุขาภิบาล - งานระบบท่อส่ง-จ่ายน้า

กผว.
- แผนงานโครงการ
กปภ.ข.1-10 - คู่มือปฎิบัติงาน

- ออกแบบระบบสูบน้าดิบ, ระบบผลิตน้า และออกแบบ
ระบบท่อส่ง-จ่ายน้าประปา โดยปฏิบัติตามข้อกาหนด
การออกแบบระบบประปา

กผว.
- คู่มือปฎิบัติงาน
กปภ.ข.1-10 - องค์ความรู้เรื่องการ

- ประมาณราคาค่าก่อสร้างจากแบบ โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการประมาณราคา

- คู่มือปฎิบัติงาน
กผว.
- องค์ความรู้เรื่องการ
กปภ.ข.1-10 ประมาณราคา

- เปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างที่คิดได้ เทียบกับ
งบประมาณโครงการที่ได้รับ(CP)

- แผนงานโครงการ
กผว.
- พรบ.งบประมาณ
กปภ.ข.1-10

จัดเตรียมเอกสาร สาหรับการประกวดราคา ได้แก่
- แบบก่อสร้าง
- เอกสารประกอบสัญญา
- ข้อกาหนดต่างๆ - อื่นๆ

กผว.
กปภ.ข.1-10

- แผนงานโครงการ

ออกแบบระบบส่งจ่ายน้า

3 วัน
(กรณีที่ผ่าน)
7-10 วัน
(กรณีไม่ผ่าน)

- ตรวจสอบแบบแปลนและเอกสารชุดที่จะใช้ประกวด
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ
ราคาโดยเที ย บกับ รายการตามที่ระบุ ไ ว้ในบั ญ ชีแ สดง
กผว.
และราคาค่าก่อสร้าง
ปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่า ก่อสร้าง (BOQ) ว่า มี กปภ.ข.1-10 (BOQ.)
รายการใดที่ขัดแย้งกันหรือไม่
- เอกสารประกวดราคา

3 วัน
(กรณีที่ผ่าน)
15-20 วัน
(กรณีไม่ผ่าน)

- ผู้อานวยการเขต (1-10) พิจารณา
และเป็นผู้มีอานาจอนุมัติโครงการ

ผอ.เขต
กปภ.ข.1-10

- จัดทา TOR
- ดาเนินการประกวดราคาเพื่อหาผู้รับจ้าง

- ระเบียบสานัก
กบร.
นายกรัฐมนตรี
กปภ.ข.1-10 - พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง

30-45 วัน

มาตรฐานกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา
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ตารางที่ 2-2 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของการออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบประปา (กรณีโครงการมูลค่า 30-40 ล้านบาท)
ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน / Control Point (CP)

ผู้รับผิดชอบ

เอกสาร/องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

กผว.
กปภ.ข.1-10

- แผนงานโครงการ
- คู่มือปฎิบัติงาน

30 วัน

- ออกแบบระบบสูบน้าดิบ, ระบบผลิตน้า และออกแบบ
ระบบท่อส่ง-จ่ายน้าประปา โดยปฏิบัติตามข้อกาหนด
การออกแบบระบบประปา

กผว.
กปภ.ข.1-10

- แผนงานโครงการ
- คู่มือปฎิบัติงาน
- องค์ความรู้เรื่องการ
ออกแบบระบบส่งจ่าย
น้าประปา

ประมาณราคา

30-45 วัน

- ประมาณราคาค่า ก่อ สร้ า งจากแบบ โดยปฏิบั ติตาม
ขั้นตอนการประมาณราคา

กผว.
กปภ.ข.1-10

- คู่มือปฎิบัติงาน
- องค์ความเรือ่ งการ
ประมาณราคา

เปรียบเทียบกับ
งบประมาณ

3 วัน
(กรณีที่ผ่าน)
10-15 วัน
(กรณีไม่ผ่าน)

- เปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างที่คิดได้ เทียบกับ
งบประมาณโครงการที่ได้รับ (CP)

กผว.
กปภ.ข.1-10

- แผนงานโครงการ
- พรบ.งบประมาณ

จัดเตรียมเอกสาร สาหรับการประกวดราคา ได้แก่
- แบบก่อสร้าง
- ข้อกาหนดต่างๆ
- เอกสารประกอบสัญญา
- อื่นๆ

กผว.
กปภ.ข.1-10

แผนงานโครงการ

25-40 วัน

สารวจ

ออกแบบ

ไม่ผ่าน

ผ่าน
เอกสารประกวดราคา

7 วัน

ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบแบบ
เทียบกับ BOQ

ถูกต้อง
ไม่อนุมัติ

พิจารณา
โครงการ
อนุมตั ิ

พิจารณา
โครงการ

ไม่อนุมัติ

3 วัน
(กรณีที่ผ่าน)
7-10 วัน
(กรณีไม่ผ่าน)

- ตรวจสอบแบบแปลนและเอกสารชุดที่จะใช้ประกวด
ราคาโดยเทีย บกับ รายการตามที่ระบุไว้ในบัญ ชีแ สดง
ปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) ว่ามี
รายการใดที่ขัดแย้งกันหรือไม่

กผว.
กปภ.ข.1-10

3 วัน
(กรณีที่ผ่าน)
20-25 วัน
(กรณีไม่ผ่าน)

- ผู้อานวยการเขต (1-10) พิจารณาโครงการ และ
นาเสนอต่อ รปก. (1-5) เพื่อขออนุมัติโครงการ

ผอ.เขต
กปภ.ข.1-10

7 วัน
(กรณีที่ผ่าน)
10-15 วัน
(กรณีไม่ผ่าน)

- รปก. (1-5) พิจารณาโครงการ
และเป็นผู้มีอานาจอนุมัติโครงการ

รปก. (1-5)

อนุมตั ิ

ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลงพื้นที่เพื่อสารวจและรวบรวมข้อมูลทีจ่ าเป็นสาหรับ
การออกแบบ ประกอบด้วยข้อมูลด้าน
- งานสถาปัตยกรรม
- งานวิศวกรรมโครงสร้าง
- งานระบบไฟฟ้า
- งานระบบเครือ่ งกล
- งานระบบสุขาภิบาล - งานระบบท่อส่ง-จ่ายน้า

30-45 วัน

มาตรฐานกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา

- จัดทา TOR
- ดาเนินการประกวดราคาเพื่อหาผู้รับจ้าง

กบร.
กปภ.ข.1-10

- บัญชีแสดงปริมาณ
วัสดุและราคาค่า
ก่อสร้าง (BOQ.)
- เอกสารประกวด
ราคา

- ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี
- พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง

การประปาส่วนภูมิภาค
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ตารางที่ 2-3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบประปา(กรณีโครงการมูลค่า 40 -100 ล้านบาท)
ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน / Control Point (CP)

ผู้รับผิดชอบ

เอกสาร/องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง

แผนงานโครงการ

30-50 วัน

สารวจ

ลงพื้นที่เพื่อสารวจและรวบรวมข้อมูลทีจ่ าเป็นสาหรับ
การออกแบบ ประกอบด้วยข้อมูลด้าน
- งานสถาปัตยกรรม - งานวิศวกรรมโครงสร้าง
- งานระบบไฟฟ้า
- งานระบบเครือ่ งกล
- งานระบบสุขาภิบาล - งานระบบท่อส่ง-จ่ายน้า

กผว.
- แผนงานโครงการ
กปภ.ข.1-10 - คู่มือปฎิบัติงาน
- แผนงานโครงการ

0.2
ออกแบบ

45 วัน

ประมาณราคา

40-50 วัน

เปรียบเทียบ
กับงบประมาณ

5 วัน
(กรณีที่ผ่าน)
10-15 วัน
(กรณีไม่ผ่าน)

ไม่ผ่าน

ผ่าน
เอกสารประกวดราคา

7 วัน

ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบแบบ
เทียบกับ BOQ

ถูกต้อง
ไม่อนุมัติ
พิจารณาโครงการ

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
พิจารณาโครงการ

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
พิจารณาโครงการ

อนุมัติ
ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง

- ออกแบบระบบสูบน้าดิบ, ระบบผลิตน้า และออกแบบ
- คู่มือปฎิบัติงาน
กผว.
- องค์ความรู้เรื่องการ
ระบบท่อส่ง-จ่ายน้าประปา โดยปฏิบัติตามข้อกาหนด
กปภ.ข.1-10 ออกแบบระบบส่งจ่าย
การออกแบบระบบประปา
- ประมาณราคาค่าก่อสร้างจากแบบ โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการประมาณราคา

น้าประปา
- คู่มือปฎิบัติงาน
กผว.
- องค์ความรู้เรื่องการ
กปภ.ข.1-10 ประมาณราคา

- เปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างที่คิดได้ เทียบกับ
งบประมาณโครงการที่ได้รับ (CP)

- แผนงานโครงการ
กผว.
- พรบ.งบประมาณ
กปภ.ข.1-10

จัดเตรียมเอกสาร สาหรับการประกวดราคา ได้แก่
- แบบก่อสร้าง
- ข้อกาหนดต่างๆ
- เอกสารประกอบสัญญา - อื่นๆ

กผว.
กปภ.ข.1-10

3 วัน
(กรณีที่ผ่าน)
7-10 วัน
(กรณีไม่ผ่าน)

- ตรวจสอบแบบแปลนและเอกสารชุดที่จะใช้ประกวด
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ
ราคาโดยเทีย บกับ รายการตามที่ระบุ ไว้ในบัญ ชีแสดง
กผว.
และราคาค่าก่อสร้าง(BOQ.)
ปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) ว่ามี กปภ.ข.1-10 - เอกสารประกวดราคา
รายการใดที่ขัดแย้งกันหรือไม่

3 วัน
(กรณีที่ผ่าน)
20-25 วัน
(กรณีไม่ผ่าน)

- ผู้ อ านวยการเขต (1-10) พิ จ ารณาโครงการ และ
ผอ.เขต
นาเสนอต่อ รปก. (1-5) เพื่อนาเสนอต่อ ผวก. ต่อไป
กปภ.ข.1-10

7 วัน
(กรณีที่ผ่าน)
10-15 วัน
(กรณีไม่ผ่าน)

- รปก. (1-5) พิจารณาโครงการ และนาเสนอต่อ ผวก.
เพื่อขออนุมัติโครงการ

10 วัน
(กรณีที่ผ่าน)
15-20 วัน
(กรณีไม่ผ่าน)

- ผวก. พิจารณาโครงการ
และเป็นผู้มีอานาจอนุมัติโครงการ

45-60วัน

มาตรฐานกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา

- จัดทา TOR
- ดาเนินการประกวดราคาเพื่อหาผู้รับจ้าง

รปก. (1-5)

ผวก.

กบร.
- ระเบียบสานันายกรัฐมนตรี
กปภ.ข.1-10 - พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
การประปาส่วนภูมิภาค
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ตารางที่ 2-4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบประปา (กรณีโครงการมูลค่า 100 - 200 ล้านบาท)
ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

แผนงานโครงการ

สารวจ

45-60 วัน

รายละเอียดงาน / Control Point (CP)
- แผนงานโครงการที่ ผวก.เห็นชอบ (จากตารางที่ 21(6)) โดยพิจารณาเลือกโครงการที่มีความพร้อม (ด้าน
ที่ดิน, แหล่งน้า ฯลฯ) มาดาเนินการ
ลงพื้นที่เพื่อสารวจและรวบรวมข้อมูลทีจ่ าเป็นสาหรับ
การออกแบบ ประกอบด้วยข้อมูลด้าน
- งานสถาปัตยกรรม
- งานวิศวกรรมโครงสร้าง
- งานระบบไฟฟ้า
- งานระบบเครือ่ งกล
- งานระบบสุขาภิบาล - งานระบบท่อส่ง-จ่ายน้า

ผู้รับผิดชอบ

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

ออกแบบ

60 วัน

- ออกแบบระบบสูบน้าดิบ, ระบบผลิตน้า และออกแบบ
ระบบท่อส่ง-จ่ายน้าประปา โดยปฏิบัติตามข้อกาหนด
การออกแบบระบบประปา

ประมาณราคา

45-60 วัน

- ประมาณราคาค่าก่อสร้างจากแบบ โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการประมาณราคา

ฝวศ. โดย
- กปร.

- เปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างที่ประมาณการได้ เทียบ
กับผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (CP)

ฝวศ. โดย
- กจค. (1,2)

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

ฝวศ. โดย
- กจค. (1,2)

สานัก
งบประมาณ

เกิน

วงเงินงบประมาณ
ไม่เกิน

7 วัน
(กรณีที่ผ่าน)
15-30 วัน
(กรณีไม่ผ่าน)

แบบรายละเอียด
ปร.4, ปร.5

7 วัน

สานักงบประมาณ

12 เดือน

- สานักงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบ

7-14 วัน

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

แบบรายละเอียด
ปร.4, ปร.5

มาตรฐานกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

- แผนงานโครงการ
- คู่มือปฏิบัติงาน
- แผนงานโครงการ
- คู่มือปฏิบัติงาน
- องค์ความรู้เรื่อง
การออกแบบระบบ
ส่งจ่ายน้าประปา
- คู่มือปฏิบัติงาน
- องค์ความรู้เรื่อง
การประมาณราคา
- ผลการศึกษาความ
เหมาะสมโครงการ
- พรบ.งบประมาณ

ฝวศ. โดย
- กจค. (1,2)
- กปร.

การประปาส่วนภูมิภาค
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ตารางที่ 2-4 (ต่อ)
ผังกระบวนการ

ตรวจแบบและ
เอกสาร

ระยะเวลา

ไม่ถูกต้อง

30-60วัน
(กรณีไม่ถูกต้อง)

ถูกต้อง

7 วัน

เอกสารประกวดราคา

7 วัน
(กรณีที่ผ่าน)

ขัดแย้ง

ตรวจสอบแบบ
เทียบกับ BOQ

15-30 วัน
(กรณีไม่ผ่าน)

ไม่ขัดแย้ง

พิจารณา
โครงการ

15-30 วัน
(กรณีที่ถูกต้อง)

ไม่อนุมัติ

อนุมตั ิ

ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง

7 วัน
(กรณีที่ผ่าน)
15-30วัน
(กรณีไม่ผ่าน)

60-90วัน

มาตรฐานกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา

รายละเอียดงาน / Control Point (CP)

- ตรวจสอบแบบแปลนและเอกสารที่ เ คยท าไว้ โดย
ตรวจสอบเที ย บกั บ สภาพพื้ น ที่ ณ ปั จ จุ บั น และ
ตรวจสอบราคาค่าก่อสร้างโดยใช้ราคาปัจจุบันโดยยึด
ตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จัดเตรียมเอกสาร สาหรับการประกวดราคา ได้แก่
- แบบก่อสร้าง
- ข้อกาหนดต่างๆ
- เอกสารประกอบสัญญา
- อื่นๆ
- ตรวจสอบแบบแปลนและเอกสารชุดทีจ่ ะใช้ประกวด
ราคา โดยเทียบกับรายการตามที่ระบุไว้ในบัญชีแสดง
ปริมาณวัสดุ(พัสดุ)และราคาค่าก่อสร้าง (BOQ.) ว่ามี
รายการใดที่ขัดแย้งกันหรือไม่

- ผวก. พิจารณาโครงการ
และเป็นผู้มีอานาจอนุมัติโครงการ

- จัดทา TOR
- ดาเนินการประกวดราคาเพื่อหาผู้รับจ้าง

-

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

ฝวศ. โดย
กจค. (1,2)
กอว.
กมว.
กปร.

- แผนงานโครงการ
- บัญชีแสดง
ปริมาณวัสดุและ
ราคาค่าก่อสร้าง
(BOQ.)

ฝวศ. โดย
- กจค. (1,2)
- กอว.
- กมว.

-

ฝวศ. โดย
กจค. (1,2)
กอว.
กมว.
กปร.

- บัญชีแสดง
ปริมาณวัสดุและ
ราคาค่าก่อสร้าง
(BOQ.)
- เอกสารประกวด
ราคา

ผวก.

กจห.

- ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี
- พรบ.จัดซื้อจัด
จ้าง

การประปาส่วนภูมิภาค
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ตารางที่ 2-5 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบประปา (กรณีโครงการมูลค่าเกิน 200 ล้านบาท)
ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน / Control Point (CP)

ผู้รับผิดชอบ

45-60 วัน

ลงพื้นที่เพื่อสารวจและรวบรวมข้อมูลทีจ่ าเป็นสาหรับการ
ออกแบบ ประกอบด้วยข้อมูลด้าน
- งานสถาปัตยกรรม
- งานวิศวกรรมโครงสร้าง
- งานระบบไฟฟ้า
- งานระบบเครือ่ งกล
- งานระบบสุขาภิบาล - งานระบบท่อส่ง-จ่ายน้า

ฝวศ. โดย
- กจค. (1,2)
- กอว.
- กมว.

ออกแบบ

60 วัน

- ออกแบบระบบสูบน้าดิบ , ระบบผลิตน้า และระบบท่อ
ส่ง-จ่ายน้าประปา โดยปฏิบัติตามข้อกาหนดการออกแบบ
ระบบประปา

ฝวศ. โดย
- กจค. (1,2)
- กอว.
- กมว.

ประมาณราคา

45-60 วัน

แผนงานโครงการ

สารวจ

ผลศึกษา
ความเหมาะสม

7 วัน
(กรณีที่ผ่าน)
15-30 วัน
(กรณีไม่ผ่าน)

ผ่าน
แบบรายละเอียด ปร.4, ปร.5

ไม่ได้งบ

- ประมาณราคาค่ า ก่ อ สร้ า งจากแบบ โดยปฏิ บั ติ ต าม ฝวศ. โดย
ขั้นตอนการประมาณราคา
- กปร.

- เปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างที่คิดได้ เทียบกับ
งบประมาณโครงการที่ได้รับ (CP)

ฝวศ. โดย
- กจค. (1,2)

- จัดเตรียมแบบรายละเอียด (Detail Design) พร้อมบัญชี
แสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4) และบัญชีสรุป ฝวศ. โดย
ราคาค่า ก่อ สร้า ง (ปร.5) เพื่อ ใช้ประกอบการยื่นขอรับ - กจค. (1,2)
จัดสรรงบประมาณ

ปร.4, ปร.5

7 วัน

พิจารณา
โครงการ

12 เดือน

- สานักงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบ

7-14 วัน

- จัดเตรียมแบบรายละเอียด (Detail Design) พร้อมบัญชี ฝวศ. โดย
แสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4) และบัญชีสรุป - กจค. (1,2)
ราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5) เพื่อใช้ตรวจสอบ/ทบทวนโครงการ - กปร.

อนุมตั ิ
แบบรายละเอียด ปร.4, ปร.5
ปร.4, ปร.5

อนุมตั ิ

มาตรฐานกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา

ฝวศ. โดย
- กจค. (1,2)

การประปาส่วนภูมิภาค
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ตารางที่ 2-5 (ต่อ)
ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

ไม่ถูกต้อง
ตรวจแบบ
และเอกสาร

15-30 วัน
(กรณีที่ถูกต้อง)
30-60วัน
(กรณีไม่ถูกต้อง)

รายละเอียดงาน / Control Point (CP)

- ตรวจสอบแบบแปลนและเอกสารที่เคยทาไว้ โดย
ตรวจสอบเทียบกับสภาพพื้นที่ ณ ปัจจุบัน และ
ตรวจสอบราคาค่าก่อสร้างโดยใช้ราคาปัจจุบัน
โดยยึดตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ถูกต้อง
ไม่อนุมัติ

7 วัน
(กรณีที่ผ่าน)
30-45 วัน
(กรณีไม่ผ่าน)

พิจารณา
โครงการ
อนุมตั ิ

ขัดแย้ง

- นาเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรเพื่อพิจารณา
โครงการ

จัดเตรียมเอกสาร สาหรับการประกวดราคา ได้แก่
- แบบก่อสร้าง
- ข้อกาหนดต่างๆ
- เอกสารประกอบสัญญา
- อื่นๆ

เอกสารประกวดราคา

7 วัน

ตรวจสอบแบบ
เทียบกับ BOQ

7 วัน
(กรณีที่ผ่าน)
15-30 วัน
(กรณีไม่ผ่าน)

- ตรวจสอบแบบแปลนและเอกสารชุดทีจ่ ะใช้ประกวด
ราคา โดยเทียบกับรายการตามที่ระบุไว้ในบัญชีแสดง
ปริมาณวัสดุ(พัสดุ)และราคาค่าก่อสร้าง (BOQ.) ว่ามี
รายการใดที่ขัดแย้งกันหรือไม่

7 วัน
(กรณีที่ผ่าน)
15-30วัน
(กรณีไม่ผ่าน)

- ผวก. พิจารณาโครงการ
และเป็นผู้มีอานาจอนุมัติโครงการ

ไม่ขัดแย้ง

พิจารณา
โครงการ

ไม่อนุมัติ

ผู้รับผิดชอบ

-

ฝวศ. โดย
กจค. (1,2)
กอว.
กมว.
กปร.

คณะอนุกรรมการ
พัฒนาองค์กร

ฝวศ. โดย
- กจค. (1,2)
- กอว.
- กมว.

-

ฝวศ. โดย
กจค. (1,2)
กอว.
กมว.
กปร.

ผวก.

อนุมตั ิ

ดาเนินการจัดซือ้ /จัดจ้าง

60-90วัน

มาตรฐานกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา

- จัดทา TOR
- ดาเนินการประกวดราคาเพื่อหาผู้รับจ้าง

กจห.
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3.3 ควบคุมการก่อสร้างระบบประปา
การควบคุมการก่อสร้างระบบประปา เป็นกระบวนการทางานย่อยขั้นสุดท้ายที่มีความสาคัญอย่าง
ยิ่ง เนื่องจากเป็นกระบวนการที่จะต้องส่งมอบทรัพย์สินถาวรที่ได้มาจากงานโครงการหรือสิ่งก่อสร้างที่ดาเนินการ
แล้วเสร็จ ให้แก่ผู้ขอรับบริการ ซึ่งจะต้องเป็นสินทรัพย์ที่มีความสมบูรณ์และพร้อมที่จะให้ผู้ขอรับบริการ นาไปใช้
งานได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง ถาวรและสามารถเสริมสร้างรายได้ให้แก่ กปภ. ต่อไปได้ในระยะยาวมี
หน่ ว ยงานภายในที่เกี่ ย วข้องและจะต้องประสานงานทั้งส านักงานใหญ่และ กปภ.เขต ได้แก่ ฝ่ ายแผนงาน
โครงการ ฝ่ายวิศวกรรม กองแผนและวิ ชาการ กปภ.เขต 1-10 และ กปภ.สาขารายละเอียดตามแผนผัง ขั้นตอน
การปฎิบัติงานของการควบคุมการก่อสร้างระบบประปา ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ขั้นตอนการปฎิบัติงานของการควบคุมการก่อสร้างระบบประปา
ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

ศึกษาแบบรูป สัญญา และเตรียมงาน

39 วันทาการ

เสนอ
เสนอ

ติดตาม ตรวจสอบ

ผู้รบั จ้าง เสนอแผนงาน แผนเบิกจ่าย
และแต่งตั้งบุคลากรประจาโครงการ
พิจารณา

3 วันทาการ
หลังจากได้รับ
คาเสนอ

อนุมัต/ิ แก้ไข
ผู้รบั จ้าง เสนอขอใช้วัสดุ/วิธีการ
และแบบ Shop Drawing

พิจารณา
วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์
อนุมัต/ิ แก้ไข
วิธีการและขั้นตอนงาน
แบบ Shop Drawing

ผู้ควบคุมงาน
ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง
- ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างจริง
- ติดตามผลการขออนุญาต
- ขอขยายเขตระบบไฟฟ้า
- ตรวจสอบและทดสอบ
คุณสมบัติ
- ติดตามเอกสารกากับพัสดุ
ครุภัณฑ์ ผลทดสอบต่างๆ
แบบ As-built Drawing
เอกสารรับรอง ที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจความถูกต้องการส่งงาน
- ประเมินผลงานผู้รับจ้าง
(ระหว่างการก่อสร้าง)

ก

ข

ก

ก

6 วันทาการ
(อนุมัติวัสดุ)
(9 วันทาการ
ถ้ามีการแก้ไขวัสดุ)
ให้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานควบคุม
งานเป็นระยะ
และต่อเนื่อง
ภายใน3 วัน
ทาการหลังจาก
ปฏิบัติงานหรือ
เมื่อครบกาหนด

มาตรฐานกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา

รายละเอียดงาน / Control Point (CP)
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแบบรูป สัญญาและเตรียมงาน
1) ศึกษารายละเอียดสัญญา แบบรูป ข้อกาหนด
2) เตรียมเอกสารและการประชุมเปิดงานโครงการ (ผู้ว่าจ้าง
และผู้รับจ้าง)
ขั้นตอนที่ 2 ติดตาม ตรวจสอบ พิจารณา เสนอความเห็น
ให้สายงานอนุมัติและแจ้งผลผู้รับจ้าง
1) แผนงานก่อสร้าง(ลาดับ ขั้นตอนงานและสายงานวิกฤติ)
(ถ้ามีการปรับปรุงระบบเดิม จะต้องไม่มีผลกระทบการจ่ายน้า)
2) แผนเบิกจ่ายเงิน (สอดคล้องกับแผนงบประมาณ กปภ.)
3) บุคลากรประจาโครงการของผู้รับจ้าง (ตามสัญญา) และ
ตัวแทนผู้รับมอบอานาจ (หนังสือมอบอานาจ)
ขั้นตอนที่ 3 ควบคุมงาน ตรวจสอบ อนุมัติ (ถูกต้อง ตามแบบรูป
ข้ อก าหนดสั ญญาและระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้ อง) แจ้ ง ผู้ รั บ จ้ า งและ
รายงานผล
ตรวจสอบ พิจารณาและอนุมัติวัสดุ แบบ Shop Drawing
1) วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรและความปลอดภัย
2) ให้มีการขอใช้ตามกาหนดสัญญา ให้ครบถ้วน
แบบ Shop Drawing
3) วิธีการและขั้นตอนงาน (Method Stagement)
ปฏิบัติงานควบคุมงาน
1) ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง ร่วมกับผู้รับจ้าง กปภ.สาขา
2) ติดตามผลการขออนุญาตและขออนุญาตเพิ่มเติม(ถ้ามี)
3) ขออนุมัติขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟ้า (ถ้ามี) ติดตามและรายงานผล
4) กากับดูแลควบคุมงาน ตรวจสอบและทดสอบคุณสมบัติวัสดุ
ให้ถูกต้องตามกาหนดสัญญา
5) ติดตามและตรวจสอบเอกสารกากับพัสดุ ครุภัณฑ์ รายงาน
ผลทดสอบ แบบ As-Built Drawing และเอกสารรับรองต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน(CP)
6) ติดตามแผนที่แนวท่อ GIS และรายงานสินทรัพย์
7) ตรวจสอบความถูกต้อง การส่งผลงานจ้าง
8) เร่งรัดงานก่อสร้างล่าช้าและรายงานผล
9) ประเมินผลผู้รับจ้าง ระหว่างก่อสร้างและรายงานผล

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ควบคุมงาน
/สายงานกากับ
ดูแลงานก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงาน
/สายงานกากับ
ดูแลงานก่อสร้าง
/กรรมการ
ตรวจการจ้าง

ผู้ควบคุมงาน
/สายงานกากับ
ดูแลงานก่อสร้าง
/กรรมการ
ตรวจการจ้าง
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ผังกระบวนการ

ก

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน / Control Point (CP)

ผู้รับผิดชอบ

ก

ผู้ควบคุมงาน รายงาน
ผลงาน ปัญหา
อุปสรรคเสนอขออนุมัติ
แก้ไข (ถ้ามี)
สายงานกากับดูแลงานก่อสร้าง

ข้อ 1-4 และ 7
3 วันทาการ
ข้อ 5
13 วันทาการ
และ
ข้อ 6 ให้รายงาน
เมื่อพบเหตุโดยเร็ว

ขั้นตอนที่ 4 รายงาน เสนอความเห็นและเสนอ
ขออนุมัติแก้ไข (ถ้ามี) (ระเบียบพัสดุฯ ข้อ 73)
1) รายงานวันเริ่มเข้าทางานของผู้รับจ้าง
2) รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์
แวดล้อมรายวัน
3) รายงานผลงานก่อสร้างประจาเดือน
4) รายงานการประชุม
5) รายงานการส่งผลงานของผู้รับจ้าง
6) รายงานปัญหา อุปสรรค ผลงานล่าช้าและแนวทางแก้ไข
(เสนอขออนุมัติแก้ไขงานและขยายระยะเวลา (ถ้ามี))
7) รายงานวันครบกาหนดงวดและวันสิ้นสุด สัญญา (เสนอ
ขอให้เรียกค่าปรับ ถ้างานไม่แล้วเสร็จ)

ผู้ควบคุมงาน
/สายงานกากับ
ดูแลงานก่อสร้าง
/กรรมการ
ตรวจการจ้าง

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

ก่อนการตรวจรับ
งานงวดสุดท้าย

ปิดโครงการ

รวม

ระยะเวลา
สัญญาจ้าง

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

ผู้ควบคุมงาน
/สายงานกากับ
ดูแลงานก่อสร้าง
/กรรมการ
ตรวจการจ้าง

5 ขั้นตอน
- ควบคุมระยะเวลางานตามขั้นตอนรายละเอียด

3.4 การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ
การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ มีขอบเขตกระบวนการทางานตั้งแต่ การศึกษาโครงการ
ก่อสร้างที่แล้วเสร็จ 5-10 ปี เก็บรวบรวมข้อมูลเกิดจริง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจสอบความถูกต้อง
เปรียบเทียบที่เกิดจริงและคาดการณ์ของแผนงานโครงการ จัดทารายงานการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ
ตลอดจนการนาเสนอสายงาน และ ผวก. เพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ย วข้องทราบ ได้แ ก่ สายงาน รปก. 1-5 ใน
ฐานะเจ้าของพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายแผนงานโครงการในฐานะผู้จัดทาโครงการ และฝ่ายประเมินผล
อ ง ค์ก ร ใ น ฐ า น ะ วิเ ค ร า ะ ห์โ ค ร ง ก า ร เ พื ่อ ร ว บ ร ว ม แ ล ะ จัด เ ก็บ แ ล ะ น า ล ง เ ว็บ ไ ซ ต์ ก ป ภ . ที่
http://evaluate.pwa.co.th เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ต่อไปรายละเอียดตามแผนผังขั้นตอนการปฎิบัติงานของ
การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ดังตารางที่ 4

มาตรฐานกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา
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12

ตารางที่ 4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา
ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน / Control Point(CP)

ผู้รับผิดชอบ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย
ระบบประปาทีแ่ ล้วเสร็จ (5-10 ปี)

1-2 สัปดาห์

- ศึกษาแผนงานโครงการก่อสร้าง ตามปีงบประมาณ
ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 5-10 ปี

กวป.

เก็บรวบรวม
ข้อมูลเกิดจริง

1-2 สัปดาห์

- เก็บรวบรวมข้อมูลเกิดจริง ตั้งแต่ปีฐานของโครงการ
ถึงปีปัจจุบัน
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลกับ กปภ.สาขาเจ้าของพื้นที่

กวป.

- วิเคราะห์ /เปรียบเทียบค่าเกิดจริง และคาดการณ์
ของแผนงานโครงการ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่เกิดจริง
ไม่เป็นไปตามแผน ทั้งด้านกาลังการผลิต ด้านความ
ต้องการใช้น้า และด้านการเงิน(CP)

กวป.

- รายงานผลการติ ดตามและประเมิน ผลโครงการ
ก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ขยายระบบประปาในรู ป แบบ
รายงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ

กวป.

- นาเสนอสายงานพิจ ารณา ทราบผลรายงานการ
ติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้า งปรับปรุง
ขยายระบบประปา

กวป.

ไตรมาสที่ 4

- รวบรวมรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา
- สรุปรายงานฯ ในภาพรวม

กวป.

ไตรมาสที่ 4

- น าเสนอสายงานพิ จ ารณา เพื่ อ น าเรีย นผู้ ว่า การ
ทราบผลรายงานสรุปและรายงานการติดตามและ
ประเมินผลโครงการก่อ สร้างปรับปรุงขยายระบบ
ประปา

กวป.

ไตรมาสที่ 4

- นาเสนอผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อทราบ
ผลรายงานสรุ ป และรายงานการติ ด ตามและ
ประเมิน ผลโครงการก่ อสร้ างปรั บปรุงขยายระบบ
ประปา

กวป.

วิเคราะห์/เปรียบเทียบ
ผลเกิดจริงและคาดการณ์
ของแผนงานโครงการ

จัดทารายงานการติดตาม
และประเมินผลโครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงขยาย
ระบบประปา
ไม่เห็นชอบ

รายงาน/
เสนอสายงาน

2-3 สัปดาห์

1 สัปดาห์

1 สัปดาห์

เห็นชอบ
รวบรวม/สรุป รายงานการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงขยาย
ระบบประปาในภาพรวม
ไม่เห็นชอบ
รายงาน/เสนอ
สายงาน
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

รายงาน/เสนอ
ผู้ว่าการ
เห็นชอบ

มาตรฐานกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ผังกระบวนการ

รายงานการติดตามและ
ประเมินผลโครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงขยายระบบประปา

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน / Control Point(CP)

ผู้รับผิดชอบ

ภายในวันที่
30 กันยายน

- แจ้ง ฝผค. เพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะใน
การจัดทาแผนงานโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับค่า
เกิดจริงและนโยบายของ กปภ.
- แจ้ง กปภ.เขต/กปภ.สาขารับทราบ พร้อมข้อเสนอแนะ
สาหรั บรายงานการประเมินผลโครงการ ในพื้นที่ ที่
รับผิดชอบ
- นาลงเว็บไซต์กปภ.ทีh่ ttp://evaluate.pwa.co.th
- ฝปอ. รวบรวม/จัดเก็บรายงาน

กวป.

----------------------------

มาตรฐานกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา

การประปาส่วนภูมิภาค

