มาตรฐานการปฏิบัติงานการจ่ายน้ําประปาและติดตั้งวางท่อ
ของการประปาส่วนภูมิภาค ปี 2561
กระบวนการทํางาน
1. การปฏิบัติงานของกระบวนการจ่ายน้ําประปาและบริหารจัดการน้ําสูญเสีย
1.1 ขอบเขตกระบวนการจ่ายน้ําประปาและบริหารจัดการน้ําสูญเสีย
กระบวนการจ่ายน้ําประปาและบริหารจัดการน้ําสูญเสีย เป็นกระบวนการทํางานที่สําคัญกระบวนการ
หนึ่ง ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า โดยการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย
สามารถช่วยในการนําทรัพยากรน้ําที่มีอยู่อย่างจํากัดมาใช้ในเกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มประสิทธิภาพในระบบจ่าย
น้ําประปา อีกทั้งยังลดต้นทุนในการจําหน่ายน้ําประปา และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ กปภ. อีกทางหนึ่งด้วย
1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(1) อ่านมาตรวัดน้ําหลัก
(2) วัดแรงดันน้ําในเส้นท่อหลัก
(3) เฝ้าระวังระบบ DMA
(4) นําข้อมูลเข้าจากการเฝ้าระวังระบบ DMA ในโปรแกรม GIS/Epanet
(5) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
(6) นําข้อมูลเสนอตามสายงาน
1.3 รายละเอียดตามแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ตารางที่ 1
2. การปฏิบัติงานของกระบวนการติดตั้งและวางท่อ
2.1 ขอบเขตกระบวนการติดตั้งและวางท่อ
การติดตั้งและวางท่อ จะดําเนินการเมื่อมีผู้ประสงค์จะใช้บริการน้ําประปาของ กปภ. โดยลูกค้าจะเข้า
มายื่นคําร้องติดตั้งวางท่อ เมื่องานอํานวยการรับคําร้องแล้วจะส่งเรื่องให้งานบริการและควบคุมน้ําสูญเสีย เพื่อสํารวจ
ออกแบบและประมาณราคา เมื่อประมาณราคาแล้วเสร็จ แจ้งให้ผู้ขอฯ มาชําระเงิน เมื่อชํ าระเงินแล้ วเสร็จ งาน
อํานวยการจะดําเนินการจัดจ้างวางท่อติดตั้ง งานบริการฯ มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและ
มาตรฐานของ กปภ. และเมื่อตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ส่งต่อให้งานบริการฯ บันทึกข้อมูลเป็นผู้ใช้น้ํารายใหม่และลง
ในระบบ GIS ต่อไป
ในกระบวนการนี้ เน้นให้ การทํางานด้านการออกแบบและประมาณราคาที่ถูกต้อง ตามระเบียบ กปภ.
และการควบคุมงานวางท่อติดตั้งต้องเป็นไปตามแบบแปลนและมาตรฐานของ กปภ. หากกระบวนการนี้ดําเนินการได้
อย่างถูกต้องจะส่งผลให้ กปภ. สามารถจัดเก็บรายได้ และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งถูกต้องตามระเบียบ และการควบคุม
งานที่เป็นไปตามระเบียบ มาตรฐาน กปภ. จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการจ่ายน้ําให้กับผู้ใช้น้ํา และอัตราน้ํา
สูญเสียในระบบจ่ายน้ําด้วย
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2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เมื่องานบริการฯ รับคําร้องจากงานอํานวยการ ตรวจสอบคําขอติดตั้งวางท่อ โดยแบ่งเป็น ดังนี้
(1) การขอขยายเขตประปา มี 2 กรณี
1.1 การขยายเขตดําเนินการเอง งานบริการฯ จะดําเนินการสํารวจ พื้นที่เบื้องต้น เขียน
แบบแปลนเบื้องต้นและส่งบันทึกเพื่อขออนุมัติ ไปยัง กปภ.เขต เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
ขยายเขตดําเนินการเอง ตามอํานาจอนุมัติ หากได้รับการอนุมัติ กปภ.เขต โดยกองแผน
และวิชาการ จะเป็นผู้ออกแบบและประมาณราคาแจ้งค่าใช้จ่ายในการดําเนินการไปยัง
ผู้ใช้น้ําเพื่อให้ไปชําระค่าแบบที่ กปภ.สาขา หรือ กปภ.เขต ตามที่ผู้ขอสะดวก และผู้ขอ
ขยายเขตได้ดําเนินการวางท่อขยายเขตดําเนินการเอง ซึ่งมีผู้ควบคุมงานเป็น พนักงาน
ของ กปภ. ผู้ ข อขยายเขตจะต้ อ งดํ า เนิ น การส่ ง มอบสิ น ทรั พ ย์ ใ ห้ กั บ กปภ. โดยมี
คณะกรรมการตรวจรับสินทรัพย์จากการบริจาค มาเป็นของ กปภ. จึงจะสามารถที่จะ
จ่ายน้ําประปาเข้าไปตามแนวท่อได้ และ กปภ.สาขาจึงจะสามารถติดตั้งมาตรวัดน้ํา
ให้กับผู้ใช้น้ําต่อไปได้
1.2 การขอขยายเขต กปภ.ดําเนินการ งานบริการฯ กปภ.สาขา (สามารถดําเนินการได้) จะ
ดําเนินการสํารวจประมาณราคาและเขียนแบบ ประมาณราคา (วงเงินไม่เกินอํานาจใน
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของ ผจก.กปภ.สาขา) แต่ ห าก กปภ.สาขาไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การ
ประมาณราคาได้ ให้จัดส่งไปขอให้ กปภ.เขต เป็นผู้ออกแบบและประมาณราคา และ
แจ้งผู้ใช้น้ํามาชําระเงินค่าขยายเขตที่ กปภ.สาขา หรือ กปภ.เขต เมื่อ กปภ.สาขา รับ
ชํ า ระค่ า วางท่ อขยายเขตจะดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งติ ด ตั้ งวางท่ อตามขั้ น ตอน และ
เมื่อได้ผู้รับจ้าง งานบริการฯ กปภ.สาขา เป็นผู้ควบคุมงาน ให้เป็นไปตามแบบ และ
รายงานการแล้วเสร็จ แจ้งกรรมการตรวจการจ้างให้ตรวจรับงานจ้าง เมื่อตรวจรับงาน
จ้างเรียบร้อย กปภ.สาขาจึงจะสามารถ จ่ายน้ําไปในท่อที่ขยายเขตได้
(2) ขั้นตอนการขอติดตั้งมาตรวัดน้ํา
ก) งานบริการ กปภ.สาขาจะดําเนินการ สํารวจพื้นที่ หากพื้นที่สามารถติดตั้งมาตรวัดน้ําได้
งานบริการจะดําเนินการ ออกแบบและประมาณราคา ตามระเบียบของ กปภ. และ
มาตรฐานของ กปภ. เพื่อแจ้งผู้ขอใช้น้ํา
ข) เมื่อผู้ขอใช้น้ําชําระเงินที่งานอํานวยการ ดําเนินจะมาถึงขั้นตอน งานบริการฯ อีกครั้ง
เมื่อ งานพัสดุมีการจัดจ้างติดตั้งวางท่อประปา งานบริการฯ จะต้องเป็นผู้ควบคุมงาน
ติ ด ตั้ ง และวางท่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามแบบแปลนที่ กํ า หนด (ตามระเบี ย บและมาตรฐาน
กปภ.) ในขั้นตอนนี้สําคัญมีผลกระทบต่อระบบจ่ายน้ําและอัตราน้ําสูญเสียของ กปภ.
ค) ผู้ รั บ จ้ า งติ ด ตั้ ง และวางท่ อ แล้ ว เสร็ จ ส่ ง มอบงาน ผู้ ค วบคุ ม งานต้ อ งรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจการจ้างให้ตรวจรับงาน เมื่องานอํานวยการดําเนินการขั้นตอนปิด
งานแล้วเสร็จจะส่ง รายงานให้งานติดตั้งปิดงานอีกครั้ง
ง) งานบริการฯ (ปิดงานติดตั้ง) ลงบันทึกข้อมูลในระบบ GIS เพื่อเป็นประวัติผู้ใช้น้ําและ
แนวท่อและมาตรวัดน้ําผู้ใช้น้ําให้เป็นปัจจุบันเป็นข้อมูลบริหารงานระบบจ่ายน้ําของ
กปภ.สาขา
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จ) สิ้ น เดื อ น งานบริ ก ารฯจะต้ อ งสรุ ป ยอดจํ า นวนคํ า ขอติ ด ตั้ ง ในแต่ ล ะเดื อ น จํ า นวน
ประมาณราคาที่แล้วเสร็จ และจํานวนผู้ใช้น้ําเพิ่ม(ปิดงานติดตั้ง)กระทบยอดให้ตรงกับ
ระบบรับจ่าย (งานอํานวยการ)
2.3 รายละเอียดตามแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ตารางที่ 2
3. การปฏิบัติงานของกระบวนการบํารุงรักษาระบบจ่ายน้ําประปา
3.1 ขอบเขตกระบวนการบํารุงรักษาระบบจ่ายน้ําประปา
กระบวนการบํารุงรักษาระบบจ่ายน้ําประปา จะต้องกระทําโดยต่อเนื่อง การวางรากฐานที่เป็นระบบ
จะช่วยให้ระบบจ่ายน้ําประปาได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง โดยวิธีที่ดีที่สุด คือ การแบ่งพื้นที่จ่ายน้ําประปาในลักษณะที่
สะดวกในการดูแลและดูแลให้เป็นประจําตามตารางการทํางานที่วางไว้ ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดนั้น ควรมีบ้าน
ประมาณ 500-2,000 หลัง หรือ ระยะความยาวท่อประมาณ 2.5 กม.
3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.2.1 การบันทึกข้อมูลในระบบจ่ายน้ํา
1) แผนที่แบ่งโซนจ่ายน้ําประปา
2) การกําหนดหมายเลขให้กับประตูน้ําและหัวดับเพลิง
3) บัตรบันทึกข้อมูล
4) แบบฟอร์มรายงานการรั่วของท่อจ่ายน้ํา
3.2.2 สํารวจแรงดัน
ผู้ปฏิบัติงานออกไปวัดความดันที่จุดต่างๆ หลายแห่งในระบบจ่ายน้ําวันละ 2 ครั้ง คือ เวลา
กลางคืนเมื่อมีการใช้น้ําน้อยที่สุด (Minimum Night Flow : 23.00-03.00 น.) และเวลาเช้าหรือเย็นในตอนกลางวัน
เมื่อมีการใช้น้ํามากสุด ค่าความดันที่อ่านได้นํามาบันทึกบนแผนผังแนวท่อและลากเส้นแสดงความสูงต่ําของความดัน
(Pressure Contour) ไว้บนแผนที่
3.2.3 สํารวจหารอยรั่ว
การสํารวจหารอยรั่วจะกระทําก็ต่อเมื่อพบว่ามีน้ําสูญเสียสูง หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) การสํารวจบนดินคร่าวๆ บันทึกตําแหน่งและซ่อมรอยรั่วที่พบ โดยการเดินตรวจให้ทั่วทั้ง
ระบบ โดยเจาะจงตรวจท่อประตูน้ํา ท่อน้ําสาธารณะและอื่นๆ ที่อยู่บนพื้นดิน รอยรั่วที่มีการรั่วมากกว่า 25 ลิตร/วัน
ควรทําการซ่อมแซมก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนการวัดอัตราการไหล
2) ตรวจสอบและซ่อมแซมประตูน้ําที่อยู่ใต้ดิน โดยการประตูน้ําและลองฟังเสียงน้ําไหล โดยใช้
เครื่องฟังหาเสียงน้ําสูญเสีย (Sounding Bar) ถ้าพบว่าประตูน้ํามีการรั่วให้ทําการขุดและซ่อมก่อนที่ทําการวัดอัตรา
การไหล
3) การวัดอัตราการไหล แบ่งพื้นที่ระบบจ่ายน้ําออกเป็นพื้นที่ย่อย ถ้าจําเป็นให้ติด Gate Valve
เพิ่ม เพื่อลดขนาดของพื้นที่ทดสอบให้เล็กลงจนมีจํานวนบ้านไม่เกิน 500-2,000 หลัง หรือระยะความยาวของท่อไม่
เกิน 2.5 กม. วัดอัตราการไหลที่เข้าไปในพื้นที่นั้นเป็นช่วงๆละ 1 ชั่วโมง โดยวัดเป็นระยะเวลา 72 ชั่วโมง บันทึกการ
ไหลของน้ําที่เข้าไปในพื้นที่นั้นและนําไปคํานวณเป็นเปอร์เซนต์ของค่าเฉลี่ยที่วัดได้จากการทดสอบอัตราการไหลต่ําสุด
ของวัน ถ้าเปอร์เซนต์ของน้ําที่ไหลในตอนกลางคืนของพื้นที่แห่งหนึ่งมีค่าสูงเมื่อเทียบกับค่าของพื้นที่อื่นๆ อาจมีการรั่ว
เกิดขึ้น หรือพื้นที่นั้นมีการใช้น้ํามากจริงเช่น โรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการทํางานในเวลากลางคืน
4) การค้นหารอยรั่วโดยละเอียด โดยใช้เครื่องมือหารอยรั่วสะท้อนเสียง
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3.2.4 การบํารุงรักษา
1) ท่อสายหลัก ควรล้างท่ออย่างน้อยทุก 6 เดือน เพื่อทําการล้างตะกอนและระบายน้ําที่ขังใน
ท่อออกไป โดยจะทําการเปิดหัวดับเพลิงหรือโบลวออฟ (Blow Off) ที่จุดปลายท่อหลัก และปล่อยให้น้ําไหลทิ้งไปโดย
ทําทางให้น้ําไหลลงสู่รางระบายน้ํา
2) ประตูน้ําสําหรับแยก ควรทําการทดสอบประตูน้ําทุกตัวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3) ประตูระบายอากาศ (Air Valve) ควรทําการตรวจสอบทุก 6 เดือน โดยตรวจหารอยรั่วซึมที่
รูระบายอากาศ
4) ประตูน้ํากันกลับ (Check Valve) ควรทําการตรวจสอบทุก 6 เดือน โดยตรวจหารั่วซึมที่จุด
ต่อต่างๆ และตรวจสอบการทํางานของกลไกปิดกั้นโดยการฟังเสียง
5) ประตูน้ําลิ้นปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve) ควรทําการตรวจสอบทุก 6 เดือน
6) หัวดับเพลิง ควรทําการตรวจสอบทุก 6 เดือน
7) ประตูน้ําควบคุมความดัน (Pressure Reducing Valve) ตรวจเช็ด Strainer อย่าให้อุดตัน
ควรถอดล้างประมาณ 4 เดือน/ครั้ง
8) เครื่องสูบน้ํา ควรปฏิบัติตามมาตรการดูแลรักษาให้เหมาะสมกับสภาพการทํางานจริง (ตาม
ตารางการดูแลเครื่องสูบน้ําในภาคผนวก 3)
9) มาตรวัดน้ํา ผู้ปฏิบัติงานควรติดตามตําแหน่งและสภาพมาตรวัดน้ํา โดยใช้วิธีบัตรบันทึก
ประวัติมาตรวัดน้ํา
- มาตรวัดน้ําที่มีขนาดไม่เกิน 25 มม. ควรถอดมาตรวัดน้ํามาตรวจสอบ อย่างน้อย 4 ครั้งปี
- มาตรวัดน้ําขนาดใหญ่กว่า 25 มม. ควรตรวจสอบมาตรอย่างน้อย 2 ปี/ครั้ง
10) หอถังสูง
- ตรวจสอบป้ายบอกระดับน้ําและอุปกรณ์ โดยการสังเกตป้ายบอกระดับน้ําจะต้องมีการ
ขยับขึ้นลงตามระดับน้ําในถัง (ตรวจสอบทุกสัปดาห์)
- ตรวจสอบการทํางานของสวิตช์ลูกลอย (ในกรณีที่มีการติดตั้งระบบควบคุม อัตโนมัติ) โดย
การยกลูกลอยขึ้น หากสวิตช์ลูกลอยทํางานปกติ เครื่องสูบน้ําจะหยุดทํางาน และเมื่อปล่อย ลูกลอยลง เครื่องสูบน้ํา
เริ่มทํางาน แสดงว่าสวิตช์ลูกลอยทํางานปกติ (ตรวจสอบทุกเดือน)
- ตรวจสอบประตูน้ํา/ซ่อมแซมหรอเปลี่ยนใหม่ โดยตรวจสอบการรั่วซึมของ ประตูน้ําทุกตัว
หากมีการรั่วไหลให้รีบทําการซ่อมแซม หรือหากชํารุดให้เปลี่ยนใหม่ (ตรวจสอบทุก 6 เดือน)
- ตรวจสอบสภาพสายล่อฟ้าและอุปกรณ์ โดยตรวจสอบสภาพสายล่อฟ้า ซึ่งจะต้องอยู่ใน
สภาพดี ไม่ขาด และไม่มีส่วนของสายทองแดงสัมผัสกับหอถังสูง(ตรวจสอบทุก 6 เดือน)
- ตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ โดยตรวจสภาพว่าชํารุดหรือไม่ (ตรวจสอบทุก 6 เดือน)
- ระบายตะกอนในหอถั ง สู ง โดยการเปิ ด ประตู น้ํ า ระบายตะกอนที่ ต กค้ า งในถั ง ออกไป
(ตรวจสอบประจําปี)
- ล้างทําความสะอาดถัง โดยขัดล้างทําความสะอาดพื้นและผนังถังด้วยแปรงลวดด้ามยาว
ขัดโคลนและตะไคร่น้ําที่เกาะตามผนัง แล้วล้างให้สะอาด (ตรวจสอบประจําปี)
- ตรวจสอบบันไดขึ้นลงหอถังสูงและระบบป้องกันความปลอดภัย โดยตรวจสภาพการใช้งาน
ว่าปลอดภัยหรอไม่ (ตรวจสอบประจําปี)
- ตรวจสอบรอยแตกราว/ซ่อมแซม-ทาสี โดยตรวจสอบสภาพโครงสร้างทั่วไป รอยแตกร้าว
รั่วซึม ถ้าพบให้ดําเนินการแก้ไข พร้อมกับทาสีใหม่หากจําเป็น (ตรวจสอบทุก 5 ปี)
มาตรฐานการปฏิบัติงานการจ่ายน้าํ ประปาและติดตั้งวางท่อ
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3.3 รายละเอียดตามแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ตารางที่ 3
3.4 แบบรายงาน ประกอบด้วย ดังนี้
ลําดับ 1. แบบการควบคุมการซ่อมท่อ
ลําดับ 2. รายงานการตรวจสอบเครื่องจักรประจําวัน
ลําดับ 3. รายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ําประจํา 6 เดือน
ลําดับ 4. รายงานการตรวจสอบมอเตอร์ประจํา 6 เดือน
ลําดับ 5. การตรวจสอบการบํารุงรักษาประจําปีของระบบจ่ายน้ํา
ลําดับ 6. การตรวจสอบการบํารุงรักษาที่ไม่ได้อยู่ในตารางการทํางาน

มาตรฐานการปฏิบัติงานการจ่ายน้าํ ประปาและติดตั้งวางท่อ
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ตารางที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการจ่ายน้ําประปาและบริหารจัดการน้ําสูญเสีย
ผังกระบวนการ
เริ่ม

ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point
(CP)
ทุกวัน
ตรวจสอบ อ่านมาตรวัดน้ําหลัก
เวลา 9.00
และบันทึกข้อมูล
น.

อ่านมาตรวัดน้ําหลัก

ทุกวัน

วัดแรงดันน้ํา
เดิน Leak
Step Test
เฝ้าระวัง DMA
ควบคุมแรงดัน

ทุกวัน

ซ่อมท่อ

GIS/Epanet

ทุกวัน

ไม่ผ่าน

ฐานข้อมูล
DMA

วัดแรงดันน้ําในเส้นท่อหลัก
ทําการเฝ้าระวัง DMA โดยการ
บันทึกข้อมูล
1. การเดิน Leak (ทุกอาทิตย์)
2. การทํา Step Test
(2ครั้ง/เดือน)
3. การควบคุมแรงดันในเส้นท่อ
(ทุกวัน)
4. การซ่อมท่อเมื่อมีท่อแตก
(ไม่เกิน 1 วัน)
นําเข้าข้อมูลจากการเฝ้าระวัง
DMA โดยโปรแกรม
GIS/Epanet

ตรวจสอบ
มาตรวัดน้ํา

งานบริการฯ
งานบริการฯ

งานบริการฯ

งานบริการฯ

ทุกวัน

ตรวจสอบความถูกต้องของ
ฐานข้อมูล DMA

งานบริการฯ

ทุกวัน

สุ่มอ่านมาตรและตรวจสอบ
ความถูกต้องของมาตรวัดน้ํา

งานบริการฯ
และงานจัดเก็บ
รายได้

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ผู้รับผิดชอบ

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ทุกสัปดาห์ ตรวจสอบแรงดันน้ําที่ปลายท่อ

ตรวจสอบ
แรงดันปลายท่อ

งานบริการฯ

ผ่าน
ไม่ผ่าน

ตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา

ทุกวัน

ตรวจสอบคุณภาพน้ําในระบบ
ผลิตและระบบจ่ายน้ํา

งานผลิต

ผ่าน
ไม่ผ่าน

รายงานส่งสายงาน

ผ่าน

จบ

มาตรฐานการปฏิบัติงานการจ่ายน้าํ ประปาและติดตั้งวางท่อ

ทุกอาทิตย์ นําเสนอข้อมูลตามสายงาน
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ตารางที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการติดตั้งและวางท่อ
ผังกระบวนการ

เริ่ม

ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point
(CP)

รับแบบคําขอติดตั้ง

ทุกวัน
เวลา 8.00 น.

ติดตั้ง
มาตรวัดน้ํา
ขยายเขต

ไม่ต้อง
ขยายเขต

ผู้ใช้น้ํา
ดําเนินการ

กปภ.
ดําเนินการ

ทุกวัน
สํารวจพื้นที่ ตามคําขอ
เพื่อออกแบบและ
ประมาณราคา

ส่งเอกสารให้ กปภ.ข.
พิจารณาอนุมัติ

สามารถ
ติดตั้ง

ไม่ได้
,jwfh

แจ้งผู้ขอใช้น้ําทราบ
(สาเหตุ)

ได้
,jwfh
สํารวจพื้นที่ที่ขอติดตั้ง
เพื่อออกแบบและประมาณราคา
โดยช่างโยธา (งานบริการฯ)
ออกแบบ และประมาณราคา
โดยมีการตรวจสอบ
โดยหัวหน้างานบริการฯ
แบบแปลน ประมาณราคา
และใบแจ้งราคาผู้ขอใช้น้ํา
ประมาณราคาการจ้าง

งานอํานวยการ รับเอกสารจาก
งานบริการ ส่งใบแจ้งราคาให้ผู้ใช้น้ํา
มาชําระเงินตามคําขอ

มาตรฐานการปฏิบัติงานการจ่ายน้าํ ประปาและติดตั้งวางท่อ

ภายใน 5
วัน
ทําการ
(นับจาก
วันที่
ขอติดตั้ง)

1. รับแบบคําขอติดตั้งและวางท่อ จาก
งานอํานวยการซึ่งผ่านการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานในการ ขอใช้น้ํามาแล้ว
นํามาแยก
2. พิจารณาการขอติดตั้ง เป็นกรณีใด
2.1 แบบขอติดตั้งมาตรวัดน้ํา
2.2 แบบขอขยายเขต (ไม่มีมาตรวัดน้ํา)
2.2.1 ขอขยายเขตดําเนินการเอง
2.2.2 ขอขยายเขต กปภ.
ดําเนินการ
3. เมื่อพิจารณาแล้ว
กรณีที่ 3.1 ขอติดตั้งมาตรวัดน้ํา/ขยาย
เขตจําหน่ายน้ํา กปภ.ดําเนินการ งาน
บริการฯ จะดําเนินการสํารวจพืน้ ที่ เพือ่
ออกแบบ และประมาณราคา
กรณีที่ 3.2 ผู้ใช้น้ําขอขยายเขต
จําหน่ายน้ํา ดําเนินการเอง กปภ.สาขา
จะต้องจัดส่งแบบคําขอและเอกสาร
ประกอบให้กับ กปภ.เขต พิจารณา
อนุมตั ิตามอํานาจการขอดําเนินการ
4. ช่างโยธา ออกสํารวจพื้นที่ตามคําขอ
ใช้น้ํา และออกแบบวางท่อและติดตั้ง
มาตรวัดน้ําตามมาตรฐานการ กปภ.
โดยใช้ราคากลางตามระเบียบของ กปภ.
5. ช่างโยธา ออกสํารวจพื้นที่ทขี่ อติดตั้ง
วางท่อ เพือ่ การออกแบบและประมาณ
ราคาเบื้องต้น ต้องตรวจสอบว่าสามารถ
ติดตั้ง/ขยายเขตไปได้หรือไม่
5.1 หากไม่สามารถติดตั้งวางท่อได้
ให้แจ้งผู้ใช้น้ําทราบและบอกถึงเหตุผล
5.2 กรณีที่สามารถดําเนินการได้
ให้ทําการออกแบบและประมาณราคา
ตามแนวทางปฏิบัติ ของ กปภ.
6. ดําเนินการจัดทําแบบแปลน ประมาณ
ราคาและใบแจ้งราคาผูข้ อใช้น้ํา ประมาณ
การราคาจ้าง
6.1 ตรวจสอบโดยหัวหน้างานบริการฯ
6.2 ต้องผ่านการอนุมัติจาก ผจก.
กปภ.สาขา
7. นําเอกสารส่งให้งานอํานวยการ
8. งานอํานวยการ นําเอกสารทั้งชุด
ส่งหนังสือแจ้งราคาประมาณการติดตั้ง
ให้ผู้ขอใช้น้ํา (โทรศัพท์/หนังสือแจ้ง)

ผู้รับผิดชอบ

งานบริการและ
ควบคุมน้ําสูญเสีย

งานบริการและ
ควบคุมน้ําสูญเสีย

งานบริการและ
ควบคุมน้ําสูญเสีย

งานอํานวยการ
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ผังกระบวนการ

ผู้ขอใช้น้ํา ชําระเงินตามคําขอ
(งานอํานวยการ)
ดําเนินการติดตั้ง กปภ. ดําเนินการ/
จัดจ้างเหมาติดตั้งวางท่อ

ควบคุมงาน ติดตั้งวางท่อให้เป็นไปตาม
แบบและมาตรฐาน กปภ.

เมื่อติดตั้งวางท่อแล้วเสร็จ กรรมการ
ตรวจการจ้างตรวจสอบและรายงาน

งานอํานวยการ รับรายงานงานแล้วเสร็จ
เบิกจ่ายค่าจ้าง/ปิดงาน ส่งเอกสารให้
งานบริการ ปิดงาน/งานจัดเก็บฯเพื่อ
ตรวจสอบประวัติในระบบจัดเก็บรายได้

งานบริการรับใบปิดคําสั่งงานบันทึก
ปิดงาน บันทึก GIS แผนผังแนวท่อ
ประวัติมาตร แล้วเสร็จนําเสนอ ผจก.
กปภ.สาขา ทราบ

เอกสารประมาณราคา สัญญา
เอกสารแนบ หลักฐาน ผู้ใช้น้ําเก็บไว้
เป็นเอกสาร

จบ

มาตรฐานการปฏิบัติงานการจ่ายน้าํ ประปาและติดตั้งวางท่อ

ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point
(CP)
ภายใน 60
วัน
(นับจากใบ
แจ้ง
ค่าใช้จ่าย)

ผู้รับผิดชอบ

9. ผู้ขอใช้น้ํามาชําระเงินตามใบแจ้ง
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและวางท่อ
10. งานอํานวยการ ดําเนินการขั้นตอน
การจัดจ้างเหมาติดตั้ง/กปภ.สาขา
ดําเนินการเอง จะต้องเบิกมาตรวัดน้ําและ
วัสดุในการติดตั้ง

งานอํานวยการ

11. ผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานติดตั้งและ
วางท่อให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐาน
กปภ.
12. เมื่อติดตั้งวางท่อแล้วเสร็จ ผู้ควบคุม
งานตรวจสอบและเสนอกรรมการตรวจ
การจ้างตรวจรับงานจ้าง
13. รายงานงานแล้วเสร็จต่องาน
อํานวยการเพื่อทําการเบิกจ่ายค่าจ้าง

งานอํานวยการ

14. งานอํานวยการรับรายงานแล้วเสร็จ
จาก งานบริการ ดําเนินการ เบิกจ่าย
ค่าจ้างให้แก่ผรู้ ับจ้างและดําเนินการปิด
งานในระบบ ติดตั้ง โอน ผู้ใช้น้ําในระบบ
ให้งานจัดเก็บรายได้ดูแลต่อไป

งานอํานวยการ

15. เมื่องานอํานวยการปิดงาน เอกสาร
ชุดประมาณราคาและแผนผังต่างๆ จะถูก
จัดส่งให้งานบริการอีกครั้ง เพื่อปิดคําสั่ง
งานติดตั้ง
16. นําแผนผังและชุดปิดคําสั่งงานมา
บันทึก ข้อมูลในระบบ GIS ผู้ใช้น้ําต่อไป
17. เอกสารชุดปิดงานจะต้องเก็บเข้า
แฟ้มเป็นหลักฐานสําคัญของ กปภ. ไม่มี
การทําลายชุดเอกสารยกเว้น ผู้ใช้น้ําเลิก
ใช้ถาวร

งานบริการและ
ควบคุมน้ําสูญเสีย
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ตารางที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการบํารุงรักษาระบบจ่ายน้ําประปา
ผังกระบวนการ
เริ่ม

ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point
(CP)

บันทึกข้อมูลระบบจ่ายน้ํา

สํารวจความดันน้ํา

ทุกสัปดาห์

แผนที่แสดงเส้นความสูง
ต่ําของความดัน
(Pressure Contour)

ทุกวัน

สํารวจหารอยรั่ว

การสํารวจบนดินคร่าวๆ

ตรวจสอบและซ่อมแซมประตูน้ําใต้ดิน

ทุกวัน

การวัดอัตราการไหลขั้นต้น

ค้นหารอยรั่วโดยละเอียด

แผนที่แสดงรอยรั่วของท่อ

การบํารุงรักษา
1. ท่อสายหลัก
2. ประตูน้ําสําหรับแยก (Gate Valve)
3. ประตูระบายอากาศ (Air Valve)
4. ประตูน้ํากันกลับ (Check Valve)
5. ประตูน้ําลิ้นปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve)
6. หัวดับเพลิง
7. ประตูน้ําควบคุมแรงดัน (Pressure
Reducing Valve)
8. เครื่องสูบน้ํา
8. มาตรวัดน้ํา
9. หอถังสูง

มาตรฐานการปฏิบัติงานการจ่ายน้าํ ประปาและติดตั้งวางท่อ

จบ

ตาม
คําแนะนํา
ของผู้ผลิต

1. จัดทําแผนที่แบ่งโซนการจ่ายน้ําประปา
2. กําหนดหมายเลขให้กับประตูน้ําและหัวดับเพลิง
3. จัดทําบัตรบันทึกข้อมูลประตูน้ํา หัวดับเพลิง
4. จัดทําแบบฟอร์มรายงานการรั่วของท่อจ่ายน้ํา
1. ผู้ปฏิบัติงานออกไปวัดความดันที่จุดต่างๆ ใน
ระบบจ่ายน้ํา วันละ 2 ครั้ง คือเวลาตอน
กลางคืนเมื่อมีการใช้น้ําน้อยที่สุด (Minimum
Night Flow : 13.00-03.00น.) และเวลาเช้า
หรือเย็นในตอนกลางวันเมื่อมีการใช้น้ํามาก (On
peak : 06.00-08.00, 16.30-19.00น.)
2. นําค่าความดันที่อ่านได้มาบันทึกบนแผนผัง
แนวท่อ พร้อมลากเส้นความสูงต่ําของความดัน
(Pressure Contour)
1. สํารวจบนดินคร่าวๆ บันทึกตําแหน่งและ
ซ่อมแซมรอยรั่วที่พบ โดยเฉพาะตรวจท่อ
ประตูน้ํา ท่อสาธารณะ หัวดับแพลิงและอื่นๆ ที่
อยู่บนพื้นดิน กรณีที่รอยรั่วมีการรั่วมากกว่า 25
ลิตร/วัน ควรทําการซ่อมแซมก่อนที่จะเริ่ม
ขั้นตอนการวัดอัตราการไหล
2. ตรวจสอบและซ่อมแซมประตูน้ํา ใต้ดิน โดย
การปิดประตูน้ําใช้เครื่องฟังหาน้ําสูญเสีย
(Sounding Bar)
3. ทําการวัดอัตราการไหลในขั้นต้น แบ่งระบบ
จ่ายน้ําออกเป็นพื้นที่ย่อย เพื่อทําการทดสอบ
และวัดอัตราการไหลในทุกส่วน หาค่าอัตราการ
ไหลที่วัดได้ในแต่ละพื้นที่มาเปรียบเทียบกัน เมื่อ
มีการใช้น้ํามากผิดปกติ
4. ในพื้นที่ที่มีการรั่วสูง จะต้องทําการค้นหารอย
รั่วโดยละเอียด ใช้เครื่องมือหารอยรั่วสะท้อน
เสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ และทําการซ่อมแซม
(ลําดับ 1. แบบการควบคุมการซ่อมท่อ)
1. ท่อสายหลัก ควรล้างท่ออย่างน้อยทุก 6
เดือน เพื่อทําการล้างตะกอนและระบายน้ําที่ขัง
ในท่อออกไป โดยจะทําการเปิดหัวดับเพลิงหรือ
โบลวออฟ (Blow Off) ที่จุดปลายท่อหลัก และ
ปล่อยให้น้ําไหลทิ้งไปโดยทําทางให้น้ําไหลลงสู่
รางระบายน้ํา
2. ประตูน้ําสําหรับแยก ควรทําการทดสอบ
ประตูน้ําทุกตัวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. ประตูระบายอากาศ (Air Valve) ควรทําการ
ตรวจสอบทุก 6 เดือน โดยตรวจหารอยรั่วซึมที่
รูระบายอากาศ
4. ประตูน้ํากันกลับ (Check Valve) ควรทําการ
ตรวจสอบทุก 6 เดือน โดยตรวจหารั่วซึมที่จุด
ต่อต่างๆ และตรวจสอบการทํางานของกลไกปิด
กั้นโดยการฟังเสียง
5. ประตูน้ําลิ้นปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve) ควร
ทําการตรวจสอบทุก 6 เดือน
6. หัวดับเพลิง ควรทําการตรวจสอบทุก 6 เดือน
7. ประตูน้ําควบคุมความดัน (Pressure
Reducing Valve) ตรวจเช็ด Strainer อย่าให้อุด
ตัน ควรถอดล้างประมาณ 4 เดือน/ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ
งานบริการฯ

งานบริการฯ

งานบริการฯ

งานบริการฯ
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ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน/Control
Point (CP)

ผู้รับผิดชอบ

8. เครื่องสูบน้ํา ควรปฏิบัติตามมาตรการดูแล
รักษาให้เหมาะสมกับสภาพการทํางานจริง
9. มาตรวัดน้ํา ผู้ปฏิบัติงานควรติดตามตําแหน่ง
และสภาพมาตรวัดน้ํา โดยใช้วิธีบัตรบันทึก
ประวัติมาตรวัดน้ํา
- มาตรวัดน้ําที่มีขนาดไม่เกิน 25 มม. ควรถอด
มาตรวัดน้ํามาตรวจสอบ อย่างน้อย 4 ครั้งปี
- มาตรวัดน้ําขนาดใหญ่กว่า 25 มม. ควร
ตรวจสอบมาตรอย่างน้อย 2 ปี/ครั้ง
10. หอถังสูง
- ตรวจสอบป้ายบอกระดับน้ําและอุปกรณ์
โดยการสังเกตป้ายบอกระดับน้ําจะต้องมีการ
ขยับขึ้นลงตามระดับน้ําในถัง (ตรวจสอบทุก
สัปดาห์)
- ตรวจสอบการทํางานของสวิตช์ลูกลอย (ใน
กรณีที่มีการติดตั้งระบบควบคุม อัตโนมัติ) โดย
การยกลูกลอยขึ้น หากสวิตช์ลูกลอยทํางานปกติ
เครื่องสูบน้ําจะหยุดทํางาน และเมื่อปล่อย ลูก
ลอยลง เครื่องสูบน้ําเริ่มทํางาน แสดงว่าสวิตช์
ลูกลอยทํางานปกติ (ตรวจสอบทุกเดือน)
- ตรวจสอบประตูน้ํา/ซ่อมแซมหรอเปลี่ยนใหม่
โดยตรวจสอบการรั่วซึมของ ประตูน้ําทุกตัว
หากมีการรั่วไหลให้รีบทําการซ่อมแซม หรือหาก
ชํารุดให้เปลี่ยนใหม่ (ตรวจสอบทุก 6 เดือน)
- ตรวจสอบสภาพสายล่อฟ้าและอุปกรณ์ โดย
ตรวจสอบสภาพสายล่อฟ้า ซึ่งจะต้องอยู่ในสภาพ
ดี ไม่ขาด และไม่มีส่วนของสายทองแดงสัมผัสกับ
หอถังสูง(ตรวจสอบทุก 6 เดือน)
- ตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ โดยตรวจสภาพว่า
ชํารุดหรือไม่ (ตรวจสอบทุก 6 เดือน)
- ระบายตะกอนในหอถังสูง โดยการเปิด
ประตูน้ําระบายตะกอนที่ตกค้างในถังออกไป
(ตรวจสอบประจําปี)
- ล้างทําความสะอาดถัง โดยขัดล้างทําความ
สะอาดพื้นและผนังถังด้วยแปรงลวดด้ามยาว ขัด
โคลนและตะไคร้น้ําที่เกาะตามผนัง แล้วล้างให้
สะอาด (ตรวจสอบประจําปี)
- ตรวจสอบบันไดขึ้นลงหอถังสูงและระบบ
ป้องกันความปลอดภัย โดยตรวจสภาพการใช้
งานว่าปลอดภัยหรอไม่ (ตรวจสอบประจําปี)
- ตรวจสอบรอยแตกร้าว /ซ่อมแซม-ทาสี
โดยตรวจสอบสภาพโครงสร้างทั่วไปรอย
แตกร้าว รั่วซึม ถ้าพบให้ดําเนินการแก้ไข พร้อม
กับทาสีใหม่หากจําเป็น (ตรวจสอบทุก 5 ปี)
(ลําดับ 2. รายงานการตรวจสอบเครื่องจักร
ประจําวัน
ลําดับ 3. รายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ํา
ประจํา 6 เดือน
ลําดับ 4. รายงานการตรวจสอบมอเตอร์
ประจํา 6 เดือน
ลําดับ 5. รายงานการตรวจสอบการ
บํารุงรักษาประจําปีชองระบบจ่ายน้ํา
ลําดับ 6. การตรวจสอบการบํารุงรักษาที่ไม่ได้
อยู่ในตารางทํางาน )

มาตรฐานการปฏิบัติงานการจ่ายน้าํ ประปาและติดตั้งวางท่อ
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