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ค าน า 

Water Safety Plan : WSP เป็นแนวทางเพ่ือการจัดการคุณภาพน้ าดื่มที่ปลอดภัย  ขององค์การอนามัย
โลก (World Health Organization; WHO) ซึ่งได้ให้ความส าคัญในกระบวนการติดตาม ตรวจสอบการผลิต
น้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างเข้มงวด และมีความปลอดภัยด้านสุขภาพ   

 Water Safety Plan : WSP จึงเป็นการจัดท าแผนการจัดการระบบประปาที่มีประสิทธิภาพ ช่วย
เสริมสร้างความมั่นใจ ด้านความสะอาดและปลอดภัยของน้ าประปา โดยแผนการดังกล่าวให้ความส าคัญด้านการ
ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับ แหล่งน้ าดิบตั้งแต่ต้นน้ า กระบวนการผลิตน้ า ไปจนเป็นน้ าประปาที่ส่งถึง
ผู้บริโภค โดยเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทุกขั้นตอน   

วัตถุประสงค์หลักของ  Water Safety Plan : WSP คือการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ในการ
อุปโภคบริโภคน้ าประปา และมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการผลิตน้ าประปาที่ดี โดยก าหนดแผนการควบคุมครอบคลุม
ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตน้ าประปา ตั้งแต่การจัดการให้แหล่งน้ ามีการปนเปื้อนน้อยที่สุด ระบบผลิตต้อง
สามารถลดหรือก าจัดสิ่งปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการป้องกันการปนเปื้อนซ้ าในระบบสูบส่งและสูบ
จ่ายน้ าให้กับประชาชน เพ่ือให้ได้น้ าประปาที่สะอาดส่งถึงผู้บริโภค             

วิธีการในการด าเนินการ Water Safety Plan : WSP เน้นการด าเนินการเป็นขั้นเป็นตอน โดยเริ่มจาก
การประเมินความเสี่ยงด้านปริมาณและคุณภาพน้ า ตั้งแต่แหล่งน้ าจากต้นน้ า จนถึงบ้านผู้ใช้น้ า มีมาตรการในการ
ควบคุม ให้สามารถลดหรือขจัดความเสี่ยงด้านคุณภาพน้ า รวมถึงการตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของมาตรการ
เหล่านั้น 

Water Safety Plan : WSP มีการด าเนินการในประเทศต่างๆทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาคเอเชียมีการ
ด าเนินการในประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และในประเทศไทยมีการ
เริ่มด าเนินการในการประปาส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวง               

จากการประเมินเบื้องต้น พบว่าการด าเนินการที่มีอยู่ใน กปภ. เกี่ยวกับเรื่องการควบคุมระบบผลิตน้ า  
การควบคุมคุณภาพน้ า โครงการน้ าประปาดื่มได้ โครงการประปาดีเด่น การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน การประเมินผลการปฏิบัติงาน SEPA ฯลฯ รวมความแล้ว ล้วนเป็นไปตามรูปแบบของ  Water Safety 
Plan : WSP ทั้งสิ้น เพียงแต่จะต้องมีการบูรณาการให้เป็นขั้นเป็นตอนและสอดคล้องกัน และปรับเปลี่ยนวิธีการ
ท างาน  ให้สามารถตรวจสอบได้ 

กปภ. ได้น าหลักการของ Water Safety Plan : WSP มาด าเนินการโดยได้จัดท าเอกสารแนวทางการ
ด าเนินการโครงการจัดการน้ าสะอาดของ กปภ. เมื่อเดือนธันวาคม 2555 เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินการเรื่อยมา 
และ กปภ.เขต 3 ก็ได้มีการจัดท าคู่มือการด าเนินงาน WSP ขึ้นมาใช้งานในปี 2557 การด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนาระบบประปาในระดับสูง แต่ยังมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นบ้างจึงได้มีการปรับปรุงเป็น 
คู่มือการด าเนินงานแผนจัดการน้ าสะอาดของ กปภ. PWA Water Safety Plan : WSP ฉบับนี้ โดยบูรณาการ
แนวทาง “WSP ของ WHO” เข้ากับ “วงจร PDCA” หลักการ“5W1H” “5ส” และ“ISO9001”  เข้ากับคู่มือ
และแนวทาง ที่กปภ. ด าเนินการอยู่ และปรับปรุงจากประสบการณ์และปัญหาที่พบจากการด าเนินการ และ
ก าหนดRoad Map การด าเนินการ WSP เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมในการท างานของ
พนักงาน กปภ. เพ่ีอใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการเพ่ือความยั่งยืนต่อไป                                            
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 ตารางที่ 5-18 ตัวอย่างการพัฒนาปรับปรุงมาตรการควบคุมต่างๆ 28 
 ตารางที่ 5-19 ตัวอย่างมาตรการในการบริหารจัดการ 29 
 ตารางที่ 5-20 ตัวอย่างแผนงานสนับสนุน 30 
 ตารางที่ 5-21 ตัวอย่างมาตรการควบคุมต่างๆ 31 
 ตารางที่ 5-22 ตัวอย่าง มาตรการควบคุมและการตรวจสอบ 33 

เอกสารแนบ 
 เอกสารแนบ 1 ตัวอย่าง แผนการส ารวจวินิจฉัย WSP ของ กปภ.สาขา 37 
 เอกสารแนบ 2 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญ WSP ของ กปภ.สาขา 38 
 เอกสารแนบ 3 ตัวอย่าง รายการคู่มือปฏิบัติงาน (SOP) และการตรวจสอบ ของ กปภ.สาขา 39 
 เอกสารแนบ 4  ตัวอย่างแผนการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ าในระบบจ าหน่าย 40 
 เอกสารแนบ 5  ตัวอย่าง แผนการระบายตะกอนในเส้นท่อ (Blow off) 41
 เอกสารแนบ 6 ตัวอย่าง แผนปฏิบัติการ WSP ของ กปภ.สาขา 42
 เอกสารแนบ 7 ตัวอย่าง แผนการขอรับการสนับสนุน WSP ของ กปภ.สาขา 43 
 เอกสารแนบ 8 สรุปขั้นตอนการด าเนินงานโครงการจัดการน้ าสะอาด (WSP) ของ กปภ. 44  
 เอกสารแนบ 9 ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติงาน (SOP) 45 
 เอกสารแนบ 10 ตัวอย่างการส ารวจวินิจฉัยและการวิเคราะห์ความเสี่ยง กปภ.สาขานครราชสีมา 50 
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  บทท่ี 1 
Water Safety Plan : WSP คืออะไร? 

WSP คือแนวทางเพ่ือการจัดการคุณภาพน้ าดื่มที่ปลอดภัย ขององค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization; WHO) ซึ่งได้ให้ความส าคัญในกระบวนการติดตาม ตรวจสอบการผลิตน้ าประปาให้ได้มาตรฐาน
อย่างเข้มงวด และมีความปลอดภัยด้านสุขภาพ ซึ่งได้ก าหนดแนวทางด าเนินงานที่เรียกว่า Water Safety Plan : 
WSP ซึ่งเป็นการจัดท าแผนการจัดการระบบประปาที่มีประสิทธิภาพ ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ ด้ านความ
สะอาดและปลอดภัยของน้ าประปา โดยแผนการดังกล่าวให้ความส าคัญด้านการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิด
ขึ้นกับแหล่งน้ าดิบตั้งแต่ต้นน้ า กระบวนการผลิตน้ า ไปจนน้ าประปาที่ส่งถึงผู้บริโภค โดยเน้นการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจะท่ีเกิดข้ึนทุกข้ันตอน  

1.1 วัตถุประสงค์ ของ Water Safety Plan : WSP  เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ในการ
อุปโภคบริโภคน้ าประปา และม่ันใจได้ว่ามีกระบวนการผลิตน้ าประปาที่ดี โดยก าหนดแผนการควบคุมครอบคลุม
ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตน้ าประปา ตั้งแต่การจัดการแหล่งน้ า ให้มีการปนเปื้อนน้อยที่สุด ระบบผลิตต้อง
สามารถลดหรือก าจัดสิ่งปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปูองกันการปนเปื้อนซ้ าในระบบสูบส่งและสูบ
จ่ายน้ าให้กับประชาชน เพ่ือให้ได้น้ าประปาที่สะอาดส่งถึงผู้บริโภค ดังแสดงในรูปที่ 1-1 

รูปที่ 1-1 ภาพแสดงการบริหารจัดการ WSP ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงบ้านผู้ใช้น้ า 

 

1.2 วิธีในการด าเนินการ Water Safety Plan : WSP เน้นการด าเนินการเป็นขั้นเป็นตอน โดยเริ่ม
จากการประเมินความเสี่ยงด้านปริมาณและคุณภาพน้ า ตั้งแต่แหล่งน้ า จากต้นน้ าจนถึงบ้านผู้ใช้น้ า มีมาตรการ
ในการควบคุมให้สามารถลดหรือขจัดความเสี่ยงด้านคุณภาพน้ า รวมถึงการตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของ
มาตรการเหล่านั้น 

1.3 ประโยชน์จากการด าเนินการ Water Safety Plan : WSP พบว่าผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนล้วน
ได้รับประโยชน์จากการด าเนินการทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งสิ้น อาทิเช่น 

 ผู้ใช้น้ า ได้รับบริการน้ าประปาที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย และเพียงพอ 
 กปภ. สามารถจัดการระบบผลิตจ่ายน้ าและการให้บริการเป็นเลิศ สร้างความเชื่อม่ันในการ

ให้บริการน้ าประปา ลดภาระและความเสี่ยงจากการถูกฟูองร้องจากการให้บริการ  
 รัฐบาล/ประเทศ/สังคม ลดภาระและความเสี่ยงทางด้านสุขอนามัย การเจ็บปุวยจากโรคภัยทางน้ า 
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Water Safety Plan : WSP มีการด าเนินการในประเทศต่างๆทั่วโลก เฉพาะในภูมิภาคเอเชียมีการ
ด าเนินการในประเทศญี่ปุุน เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และในประเทศไทยมี
การเริ่มด าเนินการในการประปาส่วนภูมิภาค และการประปานครหลวง               

จากการประเมินเบื้องต้นพบว่า การด าเนินการที่มีอยู่ใน กปภ. เกี่ยวกับเรื่องการควบคุมระบบผลิต
น้ า การควบคุมคุณภาพน้ า โครงการน้ าประปาดื่มได้ โครงการประปาดีเด่น การบริหารจัดการความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน การประเมินผลการปฏิบัติงาน SEPA ฯลฯ รวมความแล้ว ล้วนเป็นไปตามรูปแบบของ  
Water Safety Plan : WSP ทั้งสิ้น เพียงแต่จะต้องมีการบูรณาการให้เป็นขั้นเป็นตอนและสอดคล้องกัน ให้
สามารถตรวจสอบได้ 
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บทท่ี 2 
ทฤษฎีของ Water Safety Plan : WSP 

Water Safety Plan : WSP เน้นการด าเนินการเป็นขั้นเป็นตอนอย่างมีเหตุมีผล โดยเริ่มจากการ
ประเมินความเสี่ยงทางด้านต่างๆ  ตั้งแต่แหล่งน้ า จากต้นน้ าไปจนถึงบ้านผู้ใช้น้ า มีมาตรการในการควบคุม ให้
สามารถลดหรือขจัดความเสี่ยงด้านต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของมาตรการเหล่านั้น แบ่ง
การด าเนินการออกเป็น 5 ระยะ 11 ขั้นตอน (11 Step) โดยมีคู่มือ Water Safety Plan Manual  ดังแสดงใน
รูปที่ 2-1 และ 2-2  และมีทฤษฎีการด าเนินการ WSP 5 ระยะ 11 ขั้นตอน (11 Step) ดังแสดงในตารางที่ 2-1    
สรุปได้ ดังนี้  

รูปที่ 2-1 Water Safety Plan Manual 

       

รูปที่ 2-2 ผังแสดงการด าเนินการ WSP 5 ระยะ 11 ขั้นตอน (11 Step)   
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ตารางที่ 2-1 ทฤษฎีการด าเนินการ WSP 5 ระยะ 11 ขั้นตอน (11 Step)    

ระยะ การด าเนินการ Water Safety Plan : WSP 5 ระยะ 11 ขั้นตอน (11 Step) 
I.P

re
pa

ra
tio

n 
   

กา
รเต

รีย
มก

าร
 

1.Assemble the WSP team (การจัดตั้งทีมงานเพื่อด าเนินงาน WSP) เนื่องจาก WSP จะส าเร็จ
ได้ต้องมีการท างานเป็นทีม เละจะต้องมีความเชื่อมโยงกนัในส่วนต่างๆ จึงต้องมีทีมงานในระดบัต่างๆ 
ทั้งระดับนโยบาย ระดับก ากบัดแูล และระดบัปฏิบตัิการ  

II.S
ys

te
m

 A
ss

es
sm

en
t  

กา
รป

ระ
เม

ินร
ะบ

บ 

2.Describe the water supply system (การส ารวจวินิจฉัยระบบประปา) เพื่อส ารวจตรวจสอบ 
โดยใช้หลักวิชาการเพื่อให้ทราบถึงสภาพที่แท้จริงของส่วนต่างๆของระบบประปา  

3.Identify hazards and hazardous events and assess the risk  
  (การค้นหาปัญหา สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาและประเมินความเสี่ยง) เพื่อค้นหาสภาพของปัญหา 

ซึ่งต้องมีการก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา การค้นหาทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุดและ
ก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง และต้องมีการประเมินความเสี่ยงของปัญหาทางด้านต่างๆ 

4.Determine and Validate control measures, reassess and prioritize the risks         
(การตรวจสอบ ตรวจประเมินมาตรการควบคุม และจัดล าดับความส าคัญความเสี่ยง )  เพื่อ
ตรวจสอบประเมินมาตรการที่ก าหนดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง มีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน 
(SOP)ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน และต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆ ให้สอดคล้องกับ SOP ที่ก าหนดขึ้น  มีการก าหนด
มาตรการควบคุม และต้องมีการจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่มี
ความส าคัญล าดับต้นๆก่อน ได้อย่างตรงจุดโดยวิธีการที่เหมาะสม 

5.Develop, implement and maintain an improvement/upgrade plan 
(การปรับปรุงพัฒนา การก าหนดแผนการปรับปรุงและแผนบ ารุงรักษา)  โดยการปรับปรุงพัฒนา
ในส่วนที่มีปัญหาวิกฤต ของกระบวนการปฏิบัติงานและการก าหนดแผนด าเนินการปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาในขั้นตอนต่างๆ    

III.
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6.define monitoring of the control measures  
 (การก าหนดวิธีการควบคุมและติดตามผล) เพื่อควบคุมปฏิบตัิงานในแต่ละขัน้ตอน และการติดตาม

ผลการปฏบิัติงานในแตล่ะขั้นตอน เป็นระยะๆ ในแต่ละช่วงเวลา    
7.Verify the effectiveness of the WSP  

(การตรวจสอบประสิทธิผลของการด าเนินการ WSP)  โดยประเมินผลการด าเนินการที่เกิดข้ึนใน
ทุกส่วน วา่เป็นไปตามที่ก าหนดและมีความสอดคล้องกนัหรือไม่ และยังมีข้อบกพร่องใดหลงเหลืออยู่
อีกบ้าง หรือจะสร้างปญัหาใดเพิ่มข้ึนมาใหม่หรือไม่ รวมทั้งต้องประเมินถึงภาวะวิกฤติต่างๆที่อาจจะ
เกิดขึ้น 
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ตารางที่ 2-1 ทฤษฎีการด าเนินการ WSP 5 ระยะ 11 ขั้นตอน (11 Step) ต่อ 

ระยะ การด าเนินการ Water Safety Plan : WSP 5 ระยะ 11 ขั้นตอน (11 Step) 
IV
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8.Prepare management procedures  
 (การจัดเตรียมขั้นตอนการบริหารจัดการ) โดยก าหนดเป็นกรอบทั้งระยะเวลาด าเนินการ และการ
ก าหนด  ตัวบุคคลรับผิดชอบในภารกิจต่างๆ ทั้งในช่วงภาวะปรกติและในช่วงฉุกเฉินที่อาจจะเกิดภาวะ
วิกฤตขิึ้น 

9.Develop supporting programs 
 (การก าหนดแผนการปรับปรุงพัฒนาและแผนการสนับสนุน) โดยแบ่งการปรับปรุงพัฒนาระบบ
ประปาเป็นระยะๆ ตามล าดับความส าคัญก่อนหลัง และก าหนดแนวทางสนับสนุนทางด้านต่างๆ เช่น
ทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร การเงิน กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
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10.Plan and carry out periodic review of the WSP  
 (การทบทวนแผนการด าเนินงาน WSP) โดยด าเนินการเป็นระยะๆ โดยเฉพาะเมื่อมีสถานการณ์หรือ
สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป หรือเมื่อเกิดปัญหาที่กระบวนการควบคุมที่ก าหนดไว้ไม่สามารถขจัดได้ 

11.Revise the WSP following an incident 
  (การปรับปรุงแผนงาน WSP) เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 

ซึ่งการด าเนินการ Water Safety Plan : WSP เป็นการด าเนินการที่ต่อเนื่องไม่มีวันจบสิ้น แต่
จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ เพ่ือก าจัดปัญหาที่เคยเกิดขึ้นและปูองกันมิ
ให้เกิดขึ้นอีก   รวมทั้งต้องเตรียมการรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและ
วิธีการท างานจากเดิมท่ีเคยปฏิบัติมา เพราะเห็นได้ชัดว่า หากวิธีที่ผ่านมาได้ผล จะต้องไม่มีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น
อีก และหากยังใช้วิธีเดิมๆ ก็จะเกิดปัญหาเดิมๆข้ึนมาอีก 
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บทท่ี 3 
การด าเนินการโครงการจัดการน้ าสะอาด : WSP ของ กปภ.ที่ผ่านมา 

กปภ.ได้เริ่มด าเนินการ Water Safety Plan : WSP ภายใต้ชื่อ “โครงการจัดการน้ าสะอาด” ซึ่งมีการ
ด าเนินงานร่วมกับ USAID/ECO-Asia และ WHO และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานต่างๆในอีก
หลายโครงการ มีการด าเนินการในช่วงเวลาต่างๆ  สรุปได้ดังนี้  

3.1  WSP phase I ณ กปภ.สาขานครนายก  ในปีงบประมาณ 2551-2552 โดยเป็นความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่าง กปภ.และ USAID/ECO-Asia/Ranhill (ประเทศมาเลเซีย) มีเปูาหมายในการให้บริการน้ าประปา
ที่ไม่ขุ่น และมีคลอรีนปลายท่อที่เหมาะสม โดยมีการด าเนินการปรับปรุงระบบประปาของ กปภ.สาขานครนายก 
และ กปภ.สาขาบ้านนาซึ่งรับน้ าประปาไปจ่ายด้วย เน้นการปรับปรุงในระบบจ่ายสารเคมี การตรวจสอบคุณภาพ
น้ า มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน(SOP) และมีการจัดการฝึกอบรม เพ่ืออธิบายขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ
จัดการน้ าสะอาด รวมทั้งให้ข้อแนะน าในการปรับปรุงระบบผลิตแก่ผู้บริหาร วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ของ 
กปภ.รวม 9 หลักสูตร รวมผู้เข้ารับการอบรม 143 คน  

ในการฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ประกอบการด้านน้ าที่มี
ประสบการณ์ เพ่ือให้ผู้รับการอบรมน าความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมกลับมาถ่ายทอดขยายผล  และต่อมา 
USAID/ECO/Asia ได้ตกลงที่จะขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก 3 ปี (พ.ศ.2553-2555) 

3.2  WSP phase II ณ กปภ.สาขาขอนแก่น ในปีงบประมาณ 2553 โดยเป็นความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างUSAID/ECO-Asia/K-Water (ประเทศเกาหลี) มีเปูาหมาย ให้บริการน้ าประปาที่ไม่ขุ่น มีคลอรีน
ปลายท่อที่เหมาะสม  และการพัฒนาระบบ SCADA เพ่ือควบคุมระบบประปา มีการปรับปรุงระบบประปาทั้ง
ระบบ การติดตั้งระบบSCADA ใหม่ มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน(SOP) และมีการจัดการฝึกอบรม เพ่ืออธิบาย
ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการจัดการน้ าสะอาด รวมทั้งให้ข้อแนะน าในการปรับปรุงระบบผลิตแก่ผู้บริหาร 
วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ของ กปภ. ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 7 หลักสูตร รวมผู้เข้ารับการอบรม 92 คน 

3.3 การขยายผล WSP ของ กปภ.ใน ปี 2555 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลโครงการ
จัดการน้ าสะอาดของ กปภ. (WSP.) ซึ่งได้มีมติให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ให้ด าเนินการ Pilot Project 10 แห่ง (เขตละ 1 แห่ง) โดยด าเนินการตาม WSP ครบทั้ง 11 
Step (กปภ.สาขาปากน้ าประแสร์ อ่างทอง ท่ามะกา สุราษฎร์ธานี พัทลุง ขอนแก่น สกลนคร 
พิบูลมังสาหาร แม่แตง พิจิตร) แต่เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณจึงได้ทบทวนและเลื่อนโครงการ
เป็นปี 2556 

(2) ให้เริ่มด าเนินการ WSP ในกปภ.สาขาทั้ง 233 แห่ง โดยด าเนินการตาม WSP Step 1-4 และ
ให้มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน(SOP) เบื้องต้นในทุกแห่งแล้ว 

3.4 ความร่วมมือระหว่าง กปภ.กับ K-Water (ประเทศเกาหลี) โดย K-Water ได้ส่งเจ้าหน้าที่ทีม
เทคนิค เช่น วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ มาช่วยด าเนินการส ารวจวินิจฉัยระบบประปา ณ กปภ .สาขาสุราษฎร์ธานี 
และกปภ.สาขานครราชสีมา รวมถึงการให้ความรู้กับพนักงานของ กปภ.ที่เข้าร่วมในการปฏิบัติงานด้วย 
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3.5 แผนปรับปรุงระบบประปา WSP ปี 2556 ได้รับงบประมาณในการด าเนินการโครงการ Pilot 
Project ปี 2556 จ านวน 10 แห่ง (เขตละ 1 แห่ง) โดยด าเนินการตาม WSP ครบทั้ง 10 Step ได้รับ
งบประมาณรวม 138.449 ล้านบาท ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3-1  

ตารางที่ 3-1 สรุปโครงการ WSP Pilot Project ปี2556 

เขต กปภ.สาขา สรุปกิจกรรมที่ด าเนินการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 

1 ชลบุร ี ติดตั้งช่องรับน้ าดิบผิวน้ า แอร์เรเตอร์ ปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี ตดิตั้งระบบ Online 
ปรับปรุงเครื่องกวาดตะกอน ปรับปรุงโรงกรอง เพิ่มจุดจ่ายคลอรีนกลางทาง 

14.843 

2 อยุธยา ติดตั้งระบบ Online (บางไทร อยุธยา 1-2) 13.110 

3 เพชรบุร ี ติดตั้งระบบ Online 2.460 

4 สุราษฎร์ธาน ี ติดตั้งระบบ Online ซ่อมเครื่องกวาดตะกอน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 1.502 

5 หาดใหญ ่ ก่อสร้างโรงจ่ายสารเคมี ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ปรบัปรุงระบบจ่ายสารเคมี ปรบัปรุง
เครื่องกวาดตะกอน เปลี่ยนทรายกรอง ก่อสร้างรั้ว 

40.770 

6 บ้านไผ ่ ติดตั้งระบบ Online ปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี ติดตั้งระบบจ่ายแกส๊คลอรีนสถานีจ่ายน้ า 19.150 

7 อุดรธาน ี ปรับปรุงแรงต่ า ปรับปรุงโรงกรองน้ าและการก าจัดตะกอน ปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี 
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 

13.228 

8 อุบลราชธาน ี ติดตั้งระบบ Online ติดตั้งระบบเติมคลอรีนในน้ าดิบ ปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี จัดหา
เครื่องมือวิเคราะห์น้ า 

15.511 

9 เชียงใหม ่ ติดตั้งเครื่องตรวจจับคลอรีนรั่ว ซอ่มเครื่องกวาดตะกอน ปรับปรุงหอ้งปฏิบัติการ 16.325 

10 พิจิตร ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ จัดหาคอมพิวเตอร์ตดิตั้งระบบ Online 1.550 

รวม 138.449 

3.6 แผนปรับปรุงระบบประปา WSP ปี 2557 ได้รับงบประมาณในการด าเนินการโครงการปรับปรุง
ระบบประปาเพ่ือเตรียมการเข้าสู่ WSP ปี 2557 ดังนี้ 

 โครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อเตรียมการเข้าสู่ WSP ปี 2557  เพ่ือปรับปรุงระบบ
ประปาในส่วนที่เป็นปัญหาส าคัญในระดับต้นๆ ของ กปภ. สาขาแต่ละแห่งสังกัด กปภ.เขต    
1-10 ให้สมบูรณ์เพ่ือเตรียมการเข้าสู่ WSP รวมจ านวน 69 โครงการ ได้รับงบประมาณรวม 
177.552 ล้านบาท ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3-2 

 โครงการปรับปรุงเร่งด่วน WSP ปี 2557 โดยเน้นปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่มีความส าคัญเร่งด่วน 
ของ กปภ. สาขา แต่ละแห่งสังกัด กปภ.เขต 1-10 รวมจ านวน 57 แห่ง ได้รับงบประมาณรวม 
41.793 ล้านบาท ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3-3  
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ตารางที่ 3-2 สรุปโครงการปรับปรุงระบบประปาเพ่ือเตรียมการเข้าสู่ WSP ปี 2557 

เขต กปภ.สาขา (หน่วยบริการ) โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
1 สระแก้ว 1 20.000 

2 มวกเหล็ก  ปักธงชัย 2 20.273 

3 ด่านช้าง  เลาขวัญ  พนมทวน  เพชรบุรี บ้านโปุง  สวนผึ้ง  ปากท่อ สมุทรสงคราม  
สมุทรสาคร  อ้อมน้อย  สามพราน  บางสะพาน 

12 18.648 

4  ตะกั่วปุา  ขนอม  บ้านนาสาร  หลังสวน  ไชยา 5 12.610 

5 นราธิวาส  สะเดา  สงขลา  นาทวี  พัทลุง  เขาชัยสน  ตรัง  กันตัง  ห้วยยอด        
ย่านตาขาว  สตลู  เบตง  สายบุรี  รือเสาะ  สุไหงโกลก  หาดใหญ่  พังลา    

25 11.451 

6 พยัคฆภูมิพสิัย  บ าเหน็จณรงค์  ขอนแก่น 3 18.017 

7 หนองคาย  สกลนคร 2 20.000 

8 มุกดาหาร  ยโสธร  สุรินทร ์ 3 9.040 

9 เชียงใหม่  แม่สาย  เชียงราย  แมส่าย(แม่จัน)  เด่นชัย น่าน(น.เวียงสา)  แม่สาย(น.
เชียงแสน)  แม่สาย(น.ห้วยไคร)้  แม่ขะจาน(น.วังเหนือ) 

9 20.643 

10 ลาดยาว  ก าแพงเพชร  ขาณุวรลกัษณ์บุรี  ตาก  แมส่อด  พิษณุโลก  ตะพานหิน 7 19.450 

รวม 69 170.132 

ตารางที่ 3-3 สรุปโครงการ ปรับปรุงเร่งด่วน WSP  ปี2557 

เขต กปภ. สาขา (หน่วยบริการ) โครงการ 
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
1 พนมสารคาม  พัทยา (ห้วยชากนอก)  พัทยา (หนองกลางดง)  แหลมฉบัง 4 5.460 

2 ท่าเรือ  ลพบุรี  ผักไห่  ครบรุี  ชุมพวง  หนองแค 6 5.000 

3 อู่ทอง 3 5.000 

4 สุราษฏร์ธานี  พังงา  จันดี  อ่าวลึก (ปลายพระยา)  คลองท่อม  ท่าแซะ (มาบอ ามฤต)  
ท่าแซะ(ปะทิว)  กระบี่  กระบี่ (หนองทะเล)  บ้านตาขุน   บ้านตาขนุ (เชี่ยวหลาน)  
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช(สระแก้ว) เกาะสมยุ (หินลาด) เกาะสมยุ (หน้าเมือง) 

15 5.695 

5 เขาชัยสน  พังลา  กันตัง(ปากเม็ง)  กันตัง(ควนกุน)  สตูล  สุไหงโก-ลก  พัทลุง(ทะเล
น้อย)  สุไหงโก-ลก 

14 0.233 

6 ภูเขียว 1 5.000 

7 พังโคน  บ้านแพง  ศรีสงคราม 3 5.650 

8 บุรีรัมย์  นางรอง  สังขะ  ละหานทราย  พิบูลมังสาหาร  กันทรลักษ์  อ านาจเจริญ 7 4.967 

9  เทิง  แม่สาย  จอมทอง 3 5.260 

10  เพชรบูรณ ์ 1 4.988 

รวม 57 47.253 
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3.7 แผนปรับปรุงระบบประปา WSP ปี 2558 ได้รับงบประมาณในการด าเนินโครงการปรับปรุงระบบ
ประปาเพ่ือเตรียมการเข้าสู่ WSP ปี 2558 ดังนี้ 

 โครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อเตรียมการเข้าสู่ WSP ปี 2558 เพ่ือปรับปรุงระบบประปาในส่วนที่
เป็นปัญหาส าคัญในระดับต้นๆ โดยเน้นการปรับปรุงระบบประปาให้สมบูรณ์เพ่ือเตรียมการเข้าสู่ WSP 
ได้รับงบประมาณปรับปรุงระบบประปา ของ กปภ. สาขา แต่ละแห่งสังกัด กปภ.เขต 1-10  รวมจ านวน 
67 โครงการ  งบประมาณรวม 207.959 ล้านบาท ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3-4  

 โครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ WSP ปี 2558  เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์มาตรฐานให้
ครบถ้วนทั้ง กปภ. สาขาและหน่วยบริการ สังกัด กปภ.เขต 1-10 รวมจ านวน 908 รายการ ได้รับ
งบประมาณรวม 33.991 ล้านบาท ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3-5  

ตารางที่ 3-4 สรุปโครงการปรับปรุงระบบประปาเพ่ือเตรียมการเข้าสู่ WSP ปี 2558 

เขต กปภ. สาขา (หน่วยบริการ) โครง 

การ 

วงเงิน 

(ล้านบาท) 
1 จันทบุรี  ตราด 2 28.127 

2 อยุธยา   บ้านหมี่  บ้านหมอ  ชุมพวง  ครบุรี  ท่าเรือ  หนองแค  มวกเหล็ก   ท่าเรือ  ผักไห ่ 10 22.930 

3 กุยบุรี  ประจวบครีีขันธ์  กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  เดิมบางนางบวช  สวนผึ้ง  เพชรบุร ี 7 22.441 

4 พังงา  ชุมพร  ภูเก็ต  จันดี  อ่าวลึก  กาญจนดิษฐ ์ คลองท่อม  ท่าแซะ  กระบี่  บ้านตาขุน  
นครศรีธรรมราช  เกาะสมุย  สรุาษฎร์ธานี (พุนพิน)  บ้านนาสาร   ท้ายเหมือง  ทุ่งสง 

16 12.385 

5 สงขลา  กันตัง  ย่านตาขาว สตูล  ละง ู 5 17.079 

6 ชนบท  กระนวน  สมเด็จ  มหาสารคาม  กาฬสินธุ ์ 5 21.140 

7 เลย  นครพนม 2 20.000 

8 อ านาจเจรญิ  ศรีสะเกษ  บุรีรมัย ์ 3 20.182 

9 ฮอด  จุน  ล าพูน  ล าปาง  พะเยา  แม่ฮ่องสอน  เถิน  ท่าวังผา 8 24.125 

10 นครสวรรค์ ท่าตะโก พยุหะครีี ชัยนาท อุทัยธาน ีอุตรดิตถ์ นครไทย บางมูลนาก ตะพานหิน 9 19.550 

รวม 67 207.959 

ตารางที่ 3-5 สรุปโครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ WSP ปี 2558 
เขต ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร ์จ านวน (รายการ) วงเงิน (ล้านบาท) 

1 82 3.122 

2 74 3.156 

3 110 3.058 

4 54 2.763 

5 66 2.299 

6 79 3.310 

7 151 5.139 

8 131 4.400 

9 95 3.365 

10 66 3.378 

รวม 908 33.991 
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3.8 ผลด าเนินการตามตัวชี้วัดการด าเนินการ WSP ปี 2557 กปภ.สาขาส่วนใหญ่มีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
มีผลการประเมินโดยเฉลี่ยของ กปภ. 87.07% โดยมีผลการประเมินของ กปภ.เขต ต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 3-6 

ตารางที่ 3-6 ผลด าเนินการตามตัวชี้วัดการด าเนินงาน WSP  ปี 2557 

 

3.9 ตัวช้ีวัดการด าเนินการ WSP ปี 2558  กปภ. ได้ก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการด าเนินงาน 
WSP ทั้งในระดับ กปภ.สาขา หน่วยบริการ กปภ.เขต และส่วนกลางไว้  ดังแสดงในตารางที่ 3-7 ถึง 3-10 
      ตารางที่ 3-7 ตัวช้ีวัดการด าเนินการ WSP  ปี 2558                   ตารางที่ 3-8 ตัวช้ีวัดการด าเนินการ WSP ปี 2558 
                          ระดับ กปภ.สาขา                                                          ระดับหน่วยบริการ                                                                           

  

 

       ตารางที่ 3-9 ตัวช้ีวัดการด าเนินการ WSP  ปี 2558              ตารางที่ 3-10 ตัวช้ีวัดการด าเนินการ WSP  ปี 2558 
ระดับ กปภ.เขต                                                         ระดับส่วนกลาง 
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บทท่ี 4 
แนวคิดเพื่อเข้าสู่โครงการจัดการน้ าสะอาด : WSP ของ กปภ.  

เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของการประปาส่วนภูมิภาค ปี 2555-2559 ซึ่งมีเปูาหมาย
การเป็นองค์กรที่มีการจัดการระบบผลิตจ่ายน้ าและการให้บริการเป็นเลิศ นั้น กปภ.ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
เป็นล าดับ ดังนี้ 

 คณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับองค์กร 
 คณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ด้านระบบผลิต) 
 คณะท างานชุดย่อยก าหนดแนวทางและจัดท าแผนพัฒนาระบบประปาเข้าสู่รูปแบบ Water Safety Plan 

ซึ่งคณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับองค์กร และระดบัยุทธศาสตร์ ได้มีแนวคิดและก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการไว้ดังนี ้

4.1 คณะท างานชุดย่อยก าหนดแนวทางและจัดท าแผนพัฒนาระบบประปาเข้าสู่รูปแบบ Water 
Safety Plan มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

4.1.1 ก าหนดแนวทางและจัดท าแผนพัฒนาระบบประปาเข้าสู่รูปแบบ Water Safety Plan 
4.1.2 เสนอรายชื่อโครงการ WATER SAFETY PLAN ส าหรับโครงการปีงบประมาณ 2557-2559 
4.1.3 ติดตามความก้าวหน้า โครงการจัดการน้ าสะอาด  
4.1.4 ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร ยุทธศาสตร์ที่ 

2 (ด้านระบบผลิต) 
ซึ่งคณะท างานได้มีการประชุมหารือกันเป็นประจ า เพ่ือก าหนดแนวทางและจัดท าแผนพัฒนาระบบ

ประปาเข้าสู่ Water Safety Plan ในรูปแบบที่เหมาะสมกับ กปภ. 
4.2 ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน โครงการจัดการน้ าสะอาด : WSP ที่ผ่านมาพบว่าการ

ด าเนินงานมีปัญหาและอุปสรรคดังนี้ 
1) ขาดนโยบายและเปูาหมายที่ชัดเจนในการด าเนินงาน WSP 
2) ขาดการส ารวจวินิจฉัยระบบประปาอย่างมีวิชาการ 
3) พนักงานในระดับต่างๆ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน WSP   
4) ขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุงระบบประปาในส่วนที่จ าเป็นส าหรับ WSP 
5) ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตน้ า 
6) SOP ที่จัดท าข้ึนยังไม่มีการน ามาใช้ปฏิบัติงานจริง และยังขาดระบบการตรวจสอบและติดตามผล 

4.3 นโยบายในการด าเนินการโครงการจัดการน้ าสะอาด : WSP     
4.3.1 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บริการน้ าประปาที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการผลิตจ่ายน้ า

ที่มีมาตรฐานตรวจสอบได้ทุก กปภ.สาขาภายในปี 2559 และเตรียมเข้าสู่มาตรฐานสากล 
4.3.2 เป้าหมาย ก าหนดเปูาหมายการด าเนินการในด้านต่างๆ เป็นระยะๆ ดังนี้  

(1.) เชิงคุณภาพน้ าประปา - ปี 2557 ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ความขุ่น คลอรีนปลายท่อ)  
                                - ปี 2559 ได้มาตรฐานทั้งคุณภาพ แรงดัน ความต่อเนื่องของการให้บริการ          

และสามารถตรวจสอบได้ 
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                   - ปี 2565 เข้าสู่มาตรฐาน  ISO9001 และ ISO14000 
           (2.) เปูาหมายเชิงพ้ืนที่  - ปี 2556 Pilot Project II กปภ.สาขาละ 1 แห่งรวม 10 แห่ง 
                                        - ปี 2557-2559 ปรับปรุงเร่งด่วนและปรับปรุงเตรียมการเข้าสู่ WSP ทุกสาขา 
                                      - ปี 2559-2562 ด าเนินการตาม WSP Master Plan ทุกสาขา 
           (3.) เปูาหมายการด าเนินการ ของ กปภ. สาขาที่เข้าร่วมโครงการ 

                                  - ปี 2556-2557 ต้องมีการส ารวจวินิจฉัยระบบประปาอย่างถูกต้องทาง
วิชาการ และมี SOP เบื้องต้น และฉบับย่อในสถานที่ปฏิบัติงาน เช่น ปูาย
แนะน า ปูายเตือน ปูายสถิติ Check-list ใบสั่งการ ใบรายงานผล 

                                        - ปี 2558-2559 ด าเนินโครงการและเอกสาร WSP เต็มระบบ 
                                        - ปี 2559-2562 เข้าสู่ระบบ ISO9001 และ ISO14000  

4.4 แนวทางการสนับสนุนการด าเนินการ โครงการ Water Safety Plan   
4.4.1 การใช้จ่ายงบประมาณ   ให้ด าเนินการ ดังนี้                                    

(1.) ไม่ต้องใช้งบประมาณ ให้ด าเนินการได้ทันที 
                    (2.) ต้องใช้งบประมาณ แบ่งออกเป็น    

 งบเร่งด่วน (ไม่มี) เช่นโครงการปรับปรุงเร่งด่วน WSP การจัดสรรงบประมาณหรือ
เครื่องมือให้ เช่น ส่วนกลางจัดหาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ สารเคมี แจกจ่ายให้กับ 
กปภ.สาขาที่เข้าร่วมโครงการ 

 งบไม่เร่งด่วน (ไม่ดี) เสนอของบประจ าปีปรกติ หรือรวมเข้า WSP Pilot Project หรือ
โครงการปรับปรุงเตรียมการเข้าสู่ WSP 

 ระยะยาว (ไม่พอ) รวมเข้าแผนปรับปรุงขยาย ปรับปรุงหลังรับโอน พัฒนาแหล่งน้ า 
4.4.2 การสนับสนุนทางวิชาการ จัดทีมนักวิชาการและทีมเทคนิคในระดับต่างๆ สนับสนุนการ

ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ โครงการ ประกอบด้วย วิศวกร 
นักวิทยาศาสตร์ แผน การเงิน IT กฎหมาย เป็นต้น แล้วแต่สภาพปัญหาของแต่ละแห่ง 
และด าเนินการขยายผลวิทยากรที่ได้รับการอบรม WSP มาแล้ว 

  4.4.3  สนับสนุนทรัพยากรบุคคลหรือเทคโนโลยี  ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
  4.4.4 จัดท าระบบฐานข้อมูลเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ประปา (PM) เพ่ือให้ กปภ.สาขา

ต่างๆ สามารถเลือกหา/แลกเปลี่ยน ให้เหมาะสมกับแต่ละแห่งได้ หน่วยงานที่ได้รับ
ของใหม่ ต้องโอนของเดิมไปให้หน่วยงานที่ต้องการใช้ 

4.4.5 ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนการผลิต-จ่ายน้ า ใบสั่งงานและใบรายงานผลเพ่ือให้                           
สามารถตรวจสอบได้และอาจให้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลพนักงาน/หน่วยงาน 

  4.4.6 สร้างแนวทางจูงใจ เช่น การจัดประกวดโครงการ WSP จัดประกวดต้นแบบ SOP 
  4.4.7 สร้างระบบประเมินผล/ลงโทษ 
  4.4.8 ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการท างาน 
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 4.5 การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ WSP ในระดับต่างๆ 
 จากเดิมที่มีแนวคิดที่จะก าหนดให้ งานผลิตรับผิดชอบ ณ กปภ .สาขา และกองระบบผลิตและ
ควบคุมคุณภาพน้ ารับผิดชอบ ณ กปภ.เขต แต่จากการปฏิบัติงานพบว่าไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากมี
ปัญหาอุปสรรคที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากส่วนงานอ่ืน เนื่องจากการด าเนินงาน WSP จ าเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน จึงมีแนวคิดในการก าหนดโครงสร้างการก ากับดูแล แบ่งเป็นหน่วยงานหลักและ
หน่วยงานสนับสนุนในระดับต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 4-1 ถึง รูปที่ 4-4  

รูปที่ 4-1 แนวคิดโครงสร้างการก ากับดูแลโครงการ Water Safety Plan ระดับองค์กร 

 

รูปที่ 4-2 โครงสร้างการก ากับดูแลโครงการ Water Safety Plan ระดับส่วนกลาง 

 
 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการด าเนินงานแผนจัดการน้ าสะอาดของการประปาสว่นภูมภิาค  PWA.Water Safety Plan : WSP ปรับปรุงครั้งที่ 1. มกราคม 2558 

14 
 

รูปที่ 4-3 โครงสร้างการก ากับดูแลโครงการ Water Safety Plan ระดับ กปภ.เขต 

 
 

รูปที่ 4-4 โครงสร้างการก ากับดูแลโครงการ Water Safety Plan ระดับ กปภ.สาขา 
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บทท่ี 5 
การด าเนินงานแผนจัดการน้ าสะอาดของการประปาส่วนภูมิภาค   

Provincial Waterworks Authority Water Safety Plan : PWSP 

 เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของการประปาส่วนภูมิภาค ปี 2555-2559 สามารถไปสู่
เปูาหมาย การเป็นองค์กรที่มีการจัดการระบบผลิตจ่ายน้ าเป็นเลิศ  และจากการประเมินผลการด าเนินการ WSP 
ที่ผ่านมา จึงได้มีการปรับปรุงทบทวน โดยการบูรณาการทฤษฎีการด าเนินการ WSP 5 ระยะ 11 ขั้นตอน (11 
Step) ของ WHO ดังแสดงในรูปที่ 5-1 ร่วมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น วงจร “PDCA” หลักการ“5W1H”      
“5 ส.” และ “ISO9001” ดังแสดงในรูปที่ 5-2 ร่วมกับคู่มือและแนวทาง ที่กปภ. ด าเนินการอยู่ โดยปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมในการท างานของพนักงาน กปภ . เพ่ีอใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการเพ่ือความยั่งยืนต่อไป  จึงได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการแผนจัดการน้ าสะอาดของการประปา
ส่วนภูมิภาค (Provincial Waterworks Authority Water Safety Plan : PWSP) ดังแสดงในตารางที่ 5-1   

รูปที่ 5-1 ทฤษฎีการด าเนินการ WSP 5 ระยะ 11 ขั้นตอน (11 Step) ของ WHO 

 

รูปที่ 5-2 วงจร PDCA หลักการ“5W1H” “5 ส.” และ “ISO9001” 
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ตารางที่ 5-1 ผังแสดงขั้นตอนการด าเนินการ แผนจัดการน้ าสะอาดของ กปภ.  : WSP) 

แผนจัดการน้ าสะอาดของ กปภ. (PWA. Water Safety Plan : PWSP) 

จาก วงจร PDCA จาก Water Safety Plan 11 step 

P = PLAN   
การวางแผน 

  1.การจัดตั้งทีมงาน 

2. การส ารวจวินิจฉัยระบบประปา 

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

4. จัดล าดับความเสี่ยงและการแก้ไข 

D = DO   
การน าไปปฏิบัติ 

  5. การปรับปรุงและการบ ารุงรักษา 

8. จัดเตรียมขั้นตอนการบริหารจัดการ 

9. แผนการปรับปรุงพัฒนาและสนับสนุน 

C = CHECK   
การติดตามตรวจสอบ 

  6. การควบคุมและติดตามผล 

7. ตรวจสอบประสิทธิผลการด าเนินงาน WSP 

A = ACT   
การปรับปรุง 

  10. ทบทวนแผนด าเนินงาน WSP 

11. ปรับปรุงแผนงาน WSP 

Road Map การด าเนินการ WSP ของ กปภ. เพ่ือให้สามารถด าเนินการ WSP ได้ทั่วทั้งองค์กร โดยให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความพร้อมของกปภ.สาขาต่างๆซึ่งแตกต่างกันไป จึงได้ก าหนดให้แบ่งกลุ่มความ
พร้อมของกปภ.สาขาต่างๆ เป็นกลุ่ม A B C และก าหนดแนวทางในการด าเนินการของกลุ่มต่างๆ  ดังแสดงในรูป
ที่ 5-3 

รูปที่ 5-3 Road Map การด าเนินการ WSP ของ กปภ. 
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โดยแนวทางในการด าเนินการแผนจัดการน้ าสะอาดของการประปาส่วนภูมิภาค (Provincial 
Waterworks Authority Water Safety Plan : WSP) มีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้ 

5.1 การจัดตั้งทีมงานก ากับดูแลแผนการจัดการน้ าสะอาด : WSP ของ กปภ.ในแต่ละระดับ โดยมีทั้ง
ในระดับผู้บริหาร ทีมเทคนิค และผู้ปฏิบัติงาน โดย กปภ. ได้จัดตั้งทีมงานในระดับต่างๆ ดังนี้ 

  5.1.1 การก ากับดูแลระดับองค์กร โครงสร้างการก ากับดูแลแผนการจัดการน้ าสะอาด : 
PWSP ได้มีการรวมการบ ารุงรักษาเชิงปูองกันเข้าไปด้วย เพ่ือให้การท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 
(ด้านระบบผลิต) บรรลุตามวัตถุประสงค์  โดยมีโครงสร้างการก ากับดูแล ดังแสดงในรูปที่ 5-4 และมี
การก ากับดูแลเป็นระดับต่างๆ ดังนี้  

รูปที่ 5-4 ผังแสดงการก ากับดูแลแผนการจัดการน้ าสะอาด PWSP และ PM ของ กปภ. 

 

5.1.2 คณะท างานก ากับดูแลแผนจัดการน้ าสะอาดและการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันระดับ 
กปภ.เขต โดยมีโครงสร้างคณะท างานและอ านาจหน้าที่ ดังแสดงในตารางที่ 5-2   

ตารางที่ 5-2 ผังแสดงการก ากับดูแลโครงการ  WSP และ PM ของ กปภ.เขต 

คณะท างานก ากับดูแลโครงการจัดการน้ าสะอาดและการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน ระดับ กปภ.เขต 

ผอ.กปภ.ข.                   เป็นประธานคณะท างาน ผช.กปภ.ข.                           เป็นรองประธาน 

ผอ.กองระบบจ าหนา่ย               เป็นคณะท างาน ผอ.กองแผนและวิชาการ            เป็นคณะท างาน 

ผอ.กองบริหารทั่วไป                 เป็นคณะท างาน ผอ. กองเทคโนยีสารสนเทศ        เป็นคณะท างาน 

ผอ.กองบัญชีและการเงิน            เป็นคณะท างาน ผอ.กองระบบผลิตและควบคุมคณุภาพน้ า  
     เป็นคณะท างานและเลขานุการ 

มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1)  ด าเนินการก ากับดูแล WSP และ PM ควบคุมการด าเนินการตาม SOP ของ กปภ.สาขา ให้เป็นไปตาม

ยุทธศาสตร์ และรายงานผลการด าเนินการ 

2)  สนับสนุน เทคนคิ ความรู้  วิชาการ ฝึกอบรม   
3)  แต่งตั้งชุดเทคนิคระดับเขตเพือ่สนับสนุนการด าเนินการ WSP และ PM และการปรับปรุง SOP ของ กปภ.สาขา  
4)  ด าเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
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5.1.3 คณะท างานก ากับดูแลโครงการจัดการน้ าสะอาดและการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันระดับ 
กปภ.สาขา โดยมีโครงสร้างคณะท างานและอ านาจหน้าที่ ดังแสดงในตารางที่ 5-3   

ตารางที่ 5-3 ผังแสดงการก ากับดูแลโครงการ  WSP และ PM ของ กปภ.สาขา 

คณะท างานก ากับดูแลโครงการจัดการน้ าสะอาดและการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันระดับ กปภ.สาขา 

ผจก.กปภ. สาขา              เป็นหัวหน้าคณะท างาน ผช.ผจก.กปภ.สาขา(ถ้าม)ี เป็นรองหัวหน้าคณะท างาน 

หนง.บริการและควบคมุน้ าสญูเสยี  เป็นคณะท างาน หนง. อ านวยการ                       เป็นคณะท างาน 

หนง.จัดเก็บรายได(้ถ้าม)ี              เป็นคณะท างาน หนง. ลูกค้าสัมพันธ(์ถ้ามี)             เป็นคณะท างาน 

หนง.ผลิต  เป็นคณะท างานและเลขานุการ 

มีอ านาจหน้าที่ ดังนี ้
1) ด าเนินการ WSP และ PM ตามแผนยุทธศาสตร์และรายงานความก้าวหน้าต่อระดับเขต  
2) ปรับปรุง SOP และก ากับผูเ้กี่ยวข้องในการปฏิบัติตามคู่มือ    
3) ด าเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   

5.1.4 ทีมเทคนิคระดับ กปภ.เขต  และระดับ กปภ.สาขา โดยมีหลักการจัดตั้งทีมงาน PWSP 
เปูาหมายการด าเนินงานของทีมเทคนิค และทักษะความสามารถที่ต้องมี ดังแสดงในตารางที่ 5-4  และ
มีตัวอย่างในการจัดตั้งทีมงานทั้งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย ดังแสดงในตารางที่ 5-5 ถึง 
5-7 ตัวอย่างที่กล่าวมานี้เป็นตัวอย่างบุคลากรที่ควรมีในการจัดตั้งทีมเทคนิคในระดับต่างๆโดยเฉพาะใน
แต่ละเขตซึ่งจะต้องลงไปก ากับดูแลกระบวนการต่างๆในแต่ละ กปภ .สาขาที่ตนรับผิดชอบ โดยท างาน
ร่วมกับ กปภ.สาขาในการประเมินระบบผลิตฯให้ทราบถึงอันตราย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
มาตรการในการควบคุม ปูองกัน และแก้ไขปัญหา และสิ่งส าคัญคือต้องประเมินผลความส าเร็จของ
มาตรการต่างๆเหล่านั้นด้วย ตัวอย่างการด าเนินการที่แนะน า คือการแต่งตั้งคณะท างานเป็นกลุ่มและ
ระดับต่างๆ เช่นระดับภาคีเครือข่ายในแต่ละจังหวัด เพ่ือรวมกลุ่ม กปภ.สาขาในจังหวัดนั้นๆ  โดยมี ผอ.
กปภ.ข. มอบหมายให้ ผช.ผอ.กปภ.ข.  มาก ากับดูแลตลอดจนให้ผู้บริหารระดับ ผอ.กองทุกสายงาน  มา
เป็นประธานในการก ากับดูแลภาคีเครือข่ายต่างๆ โดยมีหัวหน้างานในกองระบบผลิตฯเป็นเลขานุการ 
และมีการประชุมร่วมกันทุกเดือน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันในการพัฒนา
ประปาของตนเองอย่างต่อเนื่อง     
ตารางที่ 5-4  หลักการจัดตั้งทีมงาน เปูาหมายของทีมเทคนิคและทักษะความสามารถที่ต้องมี 

หลักการจัดตั้งทีมงาน PWSP เป้าหมายการด าเนินงานของทีมเทคนิค 

1. ให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมทั้งด้านการสนับสนุน
งบประมาณและทรัพยากร 

1. ต้องทราบความรู้ความสามารถที่เชี่ยวชาญ
ของคนในทีม 

2. ขนาดของทีมงานต้องไม่มากเกินไปจนให้การด าเนินงาน
ไม่สะดวก 

2. จัดสรรและแบ่งงานให้เหมาะสมและตรง
กับความเชี่ยวชาญ 

3. แสวงหาผู้น าทีมท่ีเหมาะสม 3. ต้องสร้างแรงจูงใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

4. ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกให้ชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษร 

4. ต้องสร้างทีมงานที่ยั่งยืน 

5. การก าหนดช่วงระยะเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจน  
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Checklist ทักษะความสามารถที่ต้องมีในการด าเนินงานในทีม PWSP 

√ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์กับระบบผลิตน้ า 

√ ความสามารถและความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ PWSP การน าไปใช้และการบ ารุงรักษา 

√ การจัดแบ่งทีมงานในองค์กรให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร 

√ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการและมาตรการฉุกเฉินต่างๆ 

√ ความเข้าใจในกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลในการติดตามต่างๆและการรายงานผล 

√ ความเข้าใจในมาตรฐานคุณภาพน้ า 

√ การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้น้ า 

√ ความเข้าใจในลักษณะความเป็นจริงของกระบวนการภายในองค์กรในการท าโครงการฯ 

√ ความเข้าใจถึงผลกระทบของคุณภาพน้ าต่อสิ่งแวดล้อม 

√ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และการฝึกอบรมต่อผู้ปฏิบัติได้ 

ตารางที่ 5-5 ตัวอย่างที่ 1 การแบ่งหน้าที่ในทีม WSP ตามทักษะความรู้และความสามารถ 
ต าแหน่ง ทีมงาน ความเชี่ยวชาญ 

ผช.ผอ.กปภ.ข. กปภ.เขต ก ากับดูแลกระบวนการท างานทั้งหมด 

วิศวกรเครื่องกล กปภ.สาขา การใช้งานและการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลในระบบผลิต 

วิศวกรไฟฟูา กปภ.เขต การใช้งานและการบ ารุงรักษาระบบไฟฟูาในระบบผลิต 

นักวิทยาศาสตร์ กปภ.เขต ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า และให้ค าแนะน าการจ่ายสารเคมี 
หัวหน้างานผลิต กปภ.สาขา ก ากับดูแลกระบวนการท างานในระบบผลิต 

หัวหน้างานบริการฯ กปภ.สาขา ก ากับดูแลกระบวนการท างานในระบบจ่ายน้ าประปา 

พนักงานผลิต กปภ.สาขา การปฏิบัติงานจริงในระบบผลิต ประสบการณ์ในการท างานจริง 

ตารางที่ 5-6 ตัวอย่างที่ 2 การจัดท ารายละเอียดของบุคลากรในทีม WSP เพ่ือประโยชน์ในการประสานงาน 
ชื่อ ต าแหน่ง หน้าที ่ เบอร์ติดต่อ 

นายไทย เข้มแข็ง ผจก.กปภ.สาขา บริหาร กปภ.สาขา AAAAAAA 

นายน้ า สะอาด หัวหน้างานผลติ ก ากับดูแลระบบผลิต BBBBBBBB 

นายหนึ่ง สะอาดดี วิศวกรเครื่องกล บ ารุงรักษา (PM) เครื่องจักร CCCCCCC 

นายสอง สะอาดจัง นักวิทยาศาสตร ์ วิเคราะหค์ุณภาพน้ าฯ DDDDDDD 

นายสาม ดีจัง พนักงานผลิต เข้าเวรผลิตน้ า EEEEEEEE 

บริษัทดีจัง บริษัทเอกชนซ่อมท่อ ซ่อมท่อในระบบจ่าย FFFFFFFF 

 
ตารางที่ 5-7  ตัวอย่างที่ 3 การก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในระบบผลิต 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลกระทบต่อระบบผลิต เป้าหมาย ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

โรงงานอุตสาหกรรม 
ใกล้แหล่งน้ าดิบ 

การปล่อยน้ าเสียจากกระบวนการผลิต น้ าเสียทีล่งสู่แหล่งน้ าดิบต้อง
ได้มาตรฐานฯ 

ผู้จัดการโรงงาน/เจ้าหน้าท่ี
รัฐบาล 

การท าเกษตรกรรม สารเป็นพิษเช่นยาฆ่าแมลงปนเปื้อนใน
แหล่งน้ าดิบ 

ลดปรมิาณการใช้/ใช้เกษตร
ชีวภาพ 

เจ้าของกิจการ/เจ้าหน้าท่ี
รัฐบาล 

อุตสาหกรรมจังหวัด บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานคุณภาพน้ าท้ิงอุตสาหกรรม 

ความร่วมมือในการปฏิบตัิงาน
ระหว่างองค์กร 

ความเข้มงวดในการใช้
กฎหมาย 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ข้อจ ากัดในการใช้และบริหารจดัการ
แหล่งน้ าดิบ 

ความร่วมมือร่วมใจในการ
บริหารจดัการแหล่งน้ าดิบ 

การประสานงานระหว่าง
ผู้บริหารขององค์กร 
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 ดังนั้นในส่วนของ กปภ. ทีมเทคนิคควรจะประกอบด้วยพนักงานหรือผู้บริหารที่มีประสบการณ์ความรู้
ความสามารถที่ทุกคนในองค์กรยอมรับตามต าแหน่งต่างๆ ดังแสดงตัวอย่างภาระหน้าที่ของพนักงานในสาขา
อาชีพต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 5-8   

ตารางที่ 5-8 ตัวอย่างหน้าที่ทีมเทคนิคในสาขาวิชาชีพต่างๆ 
ตัวอย่างหน้าที่ทีมเทคนิคในสาขาวิชาชีพต่างๆ 

1.วิศวกรโยธา 

มีหน้าที่ส ารวจ ออกแบบระบบผลิตน้ าประปาให้เหมาะสมกับก าลังการผลิต และคุณภาพของ
แหล่งน้ าดิบ ซึ่งต้องเข้าใจในทิศทางความต้องการของปริมาณน้ าที่มากข้ึนในอนาคต ตลอดจน
ออกแบบระบบผลิตในการสนับสนุนให้สามารถรับมือกับความเสี่ยงของคุณภาพน้ าดิบที่เสื่อม
โทรมลง โดยต้องประสานงานกับนักวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.วิศวกร
เครื่องกล 

มีหน้าที่หลักในการออกแบบ ให้ค าแนะน าในการใช้งาน การบ ารุงรักษา (PM) เครื่องจักรกลทุก
ชิ้นในระบบผลิตให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 

3.วิศวกรไฟฟ้า 
มีหน้าที่หลักในการออกแบบระบบไฟฟูา การบ ารุงรักษาระบบไฟฟูา ตลอดจนค าแนะน าในการ
ใช้งานในระบบผลิต 

4.วิศวกร
สิ่งแวดล้อม 

มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลภาพรวมของระบบผลิตให้เหมาะสมตามค่าการออกแบบ เช่น 
ปริมาณน้ าดิบที่สูบ อัตราการกรอง ระยะเวลาที่คลอรีนท าปฏิกิริยากับน้ าดิบ (Pre-chlorine) 
ระยะเวลาที่คลอรีนท าปฏิกิริยากับน้ าก่อนเข้าถังน้ าใส (Post-Chlorine) ความถี่ที่เหมาะสมใน
การระบายตะกอน การค านวณปริมาตรสระพักตะกอนที่เหมาะสม เป็นต้น 

5.นักวิทยา 
ศาสตร์ 

มีหน้าที่ในการหาชนิดและปริมาณสารเคมีที่เหมาะสมกับคุณภาพน้ าดิบในระบบผลิต ได้แก่ 
ปริมาณในการหมักสารส้ม/PACl อัตราการจ่ายปั๊มจ่ายสารเคมี ปริมาณคลอรีนที่เหมาะสมใน
การเติมลงในน้ าดิบและน้ าในถังน้ าใส การควบคุมคุณภาพน้ าในระบบผลิตเป็นต้น 

5.1.5 ทีมเทคนิคระดับส่วนกลาง มีหน้าที่รวบรวมปัญหาที่มาจากแต่ละเขต ตลอดจนหา
มาตรการสนับสนุนต่างๆ การด าเนินการของเขตต่างๆ เช่น ความรู้ด้านวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์และประสานงานกับทีมเทคนิคของเขตอย่างใกล้ชิด 

 5.2 การส ารวจวินิจฉัยระบบประปา โดยด าเนินการตรวจสอบสภาพ และปัญหาที่แท้จริงในด้านต่างๆ 
ของระบบประปาซึ่งจะต้องด าเนินการในทุกจุดปฏิบัติงานของ กปภ. สาขารวมถึงหน่วยบริการต่างๆด้วย โดยจะ
ด าเนินการโดยทีมเทคนิคซึ่งได้รับมอบหมาย ซึ่งอาจเป็นทีมเทคนิคของ กปภ . สาขาเอง หรือได้รับการสนับสนุน
จาก กปภ.เขต ส่วนกลาง รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศกรณีเป็นการประปาขนาดใหญ่ หรือมีปัญหาซับซ้อน 
โดยมีแนวทางในการส ารวจวินิจฉัยดังแสดงไว้ใน เอกสารแนบ 1 และใน เอกสารแนบ 10 ตัวอย่างการส ารวจ
วินิจฉัยและการวิเคราะห์ความเสี่ยง กปภ.สาขานครราชสีมา 

5.2.1 พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่ต้องพิจารณาในการเริ่มการส ารวจวินิจฉัยระบบประปาโดย
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกของการประเมินระบบ โดยหลักการส าคัญต้องระบุตั้งแต่แหล่งน้ าดิบไปจนถึง
บ้านผู้ใช้น้ า และต้องอธิบายถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบบผลิตด้วย โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ 
ดังแสดงตัวอย่างในตารางที ่5-9     
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ตารางที่ 5-9  ตัวอย่างปัจจัยต่างๆ ที่ต้องพิจารณาในการเริ่มการส ารวจวินิจฉัยระบบประปา 

ตัวอย่างปัจจัยต่างๆ ที่ต้องพิจารณา ในการเริ่มการส ารวจวินิจฉัยระบบประปา 

- มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานน้ าดิบ สวล.๒๕๓๗, มาตรฐานน้ าประปา กปภ. ซึ่งรวมถึงข้อ
กฎหมายต่างๆ 

- แหล่งน้ าดิบ  ปริมาณ ชนิดและที่มาของแหล่งน้ า รวมถึงการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 

- คุณภาพน้ า และปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ า 

- การใช้ประโยชน์ จากที่ดินโดยรอบแหล่งน้ า 

- ข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบผลิตน้ าประปา และสารเคมีต่างๆที่ใช้ 
- ข้อมูลเกี่ยวกับระบบจ่ายน้ าประปา และสถานีเก็บกักต่างๆเช่น สถานีจ่ายน้ าที่มีถังน้ าใส 

- ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของผู้ใช้น้ า เช่น ผู้ใช้น้ าทั่วไป  โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ 

5.2.2 การเขียน Flow diagram ที่ดีควรประกอบด้วยอะไรบ้าง ควรจะต้องระบุถึงอันตราย 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และมาตรการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้เราเห็นภาพได้ง่ายขึ้นว่าจุดไหนที่
เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยอาจใช้สัญลักษณ์ต่างๆในการอธิบาย โดยถ้าเป็นระบบใหญ่ๆ ไม่จ าเป็น
จะต้องมารวมเป็นแผ่นเดียวกัน โดยอาจแยกย่อยเขียนเป็นส่วนๆได้  การอธิบายส่วนประกอบต่างๆและ
ต้องท าการตรวจสอบกับระบบผลิตของจริงด้วย โดยมีระบบพื้นฐานที่ต้องมี ดังแสดงในรูปที่ 5-5 และ 
ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 5-6    

รูปที่ 5-5 ระบบพ้ืนฐานที่ต้องมีในการเขียน Flow diagram  
 
 
 
 
 รูปที่ 5-14 ตัวอย่างการเขียน Flow diagram  

 
 

รูปที่ 5-6 ตัวอย่างการเขียน Flow diagram กปภ.สาขานครราชสีมา 

 

 

พ้ืนที่รับน้ า  

(Catchment) 

ระบบผลิต 

(Treatment) 

ระบบจ่ายน้ า 

(Distribution) 

ผู้ใช้น้ า 

(Consumer) 
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5.3 การค้นหาปัญหา สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาและการประเมินความเสี่ยง โดยการค้นหาสภาพ

ของปัญหา ซึ่งต้องมีการก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา การค้นหาทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุด  และ
ก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง และต้องมีการประเมินความเสี่ยงของปัญหาทางด้านต่างๆ   โดยค านึงถึง
สาเหตุต่างๆ เช่น  ปัจจัยทางกายภาพ เคมี และชีวภาพที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต เหตุการณ์ที่อาจเป็น
อันตรายต่างๆ การปนเปื้อนในกระบวนการผลิต หรือท าให้การผลิตน้ าต้องหยุดลงในส่วนของระบบต่างๆ ดัง
แสดงในตารางที่ 5-10 ถึง 5-12  และท าการประเมินความเสี่ยงลงไปในแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยง  รวมถึง
ระบุไว้ใน Flow diagram  ในส่วนของการประเมินความเสี่ยงโดยใช้ตารางเมทริกซ์ ดังแสดงในตารางที่ 5-13 
เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดล าดับเพ่ือที่จะได้ทราบว่าอะไรควรท าก่อนหลัง 

ตารางที ่5-10  ตัวอย่างอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ า 
แหล่งที่เกิดอันตราย เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 

ลักษณะภูมิอากาศ น้ าท่วม และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ ากะทันหัน เช่น น้ าดิบมีความขุ่นสูงฉับพลัน 

การเปลี่ยนแปลงฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าในแหล่งน้ า เช่น สาหร่ายในฤดูร้อน 

ลักษณะธรณีวิทยา สารหนู, ตะกั่ว, ฟลูออไรด์, ธาตุกัมมันตรังสี ที่ปะปนในชั้นดินและหิน 

เกษตรกรรม การปนเปื้อนของเชื้อโรค, ยาฆ่าแมลง, ไนเตรท ขยะและมูลสัตว์ ซากสัตว์ 
การท าปุาไม้ ยาฆ่าแมลง, PAHs- Polyaromatic hydrocarbons (จากไฟปุา) 
อุตสาหกรรม การปนเปื้อนสารเคมีและเชื้อโรค, แหล่งน้ าดิบเสื่อมโทรม 

การท าเหมือง การปนเปื้อนของสารเคมี 
บ่อเกรอะตามบ้านเรือน การปนเปื้อนเชื้อโรค 

โรงฆ่าสัตว์ การปนเปื้อนเชื้อโรคและสารอินทรีย์ เช่น เลือด เนื้อเยื่อ กระดูก ฯลฯ 

เขื่อน อ่างเก็บน้ า การเจริญของสาหร่ายที่เป็นพิษ 

ตารางที ่5-11  ตัวอย่างอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อระบบผลิต 
แหล่งที่เกิดอันตราย เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 

ระบบไฟฟูา การผลิตหยุดลง, น้ าประปาไม่มีคลอรีนเพ่ือฆ่าเชื้อโรค 

ประสิทธิภาพระบบผลิต การผลิตที่เกินก าลังการผลิต (Overloading) 
กระบวนการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน การเกิด Disinfection by-products (รูปไตรคลอรามีนที่เป็น

อันตราย),ค่าระยะเวลากักเก็บและปริมาณคลอรีนไม่เหมาะสม 

การจ่ายสารเคมีที่ไม่ถูกต้อง คุณภาพน้ าที่ไม่ได้มาตรฐานปนเปื้อนไปในระบบจ่ายน้ า 

กรวดและทรายกรองเสื่อมสภาพ ประสิทธิภาพในการกรองลดลง 

ภัยธรรมชาติต่างๆ ระบบผลิตหยุดชะงัก 

การปนเปื้อนสารเคมีอันตรายลงในแหล่งน้ าดิบ คุณภาพน้ าประปาไม่ได้มาตรฐาน 

ตารางที ่5-12  ตัวอย่างอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อระบบจ่ายน้ า 
แหล่งที่เกิดอันตราย เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 

ท่อส่งน้ าแตก รั่ว ระเบิด การปนเปื้อนในน้ าประปา 

การใช้วัสดุท่อท่ีไม่ได้มาตรฐาน การปนเปื้อนของสารก่อมะเร็งในน้ าประปา 

ปลายท่อส่งน้ าที่ไม่ได้รับการ Blow off เป็นเวลานาน น้ าขุ่น เหลือง การปนเปื้อนแบคทีเรีย 

งานซ่อมท่อที่ไม่ได้มาตรฐาน การแตกรั่ว และการปนเปื้อน 
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ตารางที ่5-13  การประเมินความเสี่ยงโดยใช้ตารางเมทริกซ์ 

ความถี่ของเหตุการณ์ 

ระดับความรุนแรงและผลกระทบ  
น้อยมาก :1  

(ไม่มี
ร้องเรียน)  

น้อย:2  
(ก่อนให้เกิด เสียง

บ่น ร าคาญ)  

ปานกลาง :3  
(เกิดเรื่อง 

ร้องเรียน มาก)  

มาก:4  
(ส่งผลกระทบ 
ต่อชุมชนมาก)  

มากที่สุด :5  
(รุนแรงทั้ง ชุมชน
และก่อให้เกิดโรค)  

มากที่สุด/เกิดขึ้นทุกวัน :5  5  10  15  20  25  
มาก/เกิดขึ้นสัปดาห์ละครั้ง :4  4  8  12  16  20  

ปานกลาง/เกิดขึ้นเดือนละครั้ง :3  3  6  9  12  15  
น้อย/เกิดขึ้น 1 ครั้งในรอบปี :2  2  4  6  8  10  

น้อยมาก/เกิดขึ้น 1 ครั้งทุกๆ 5 ปี
หรือ นานกว่า :1  

1 2 3 4 5 

การใหค้ะแนนความเสีย่ง  
ระดับความเสี่ยง  

<6 = ต่ า 6-9 = ปานกลาง 10-15 = สูง >15 = สูงมาก 

   
5.4 การตรวจสอบ ตรวจประเมินมาตรการควบคุม และจัดล าดับความส าคัญความเสี่ยง   โดย

การตรวจสอบประเมินมาตรการที่ก าหนดขึ้นเพ่ือลดความเสี่ยง    มีการก าหนดมาตรการควบคุม และต้องมีการ
จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความส าคัญล าดับต้นๆก่อนได้อย่างตรงจุดโดย
วิธีการที่เหมาะสม การจัดล าดับความส าคัญความเสี่ยง เพ่ือแก้ไขปัญหาที่มีความส าคัญ  ดังแสดงไว้ใน เอกสาร
แนบ 2  และต้องมีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP)ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง เพ่ือใช้เป็น
บรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน ดังตัวอย่างรายการ SOP ดังแสดงในเอกสารแนบ 3  

 
การก าหนดมาตรการควบคุมมีความส าคัญมากในการก าหนดมาตรการที่จะลดหรือก าจัดความเสี่ยง

ต่างๆที่อาจเกิดข้ึนในระบบประปาโดยจะต้องครอบคลุมครบถ้วนในระบบต่างๆ เช่น    ตัวอย่างแสดงในตารางที่ 
5-14 ถึง 5-16 ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะทีมเทคนิค โดยอาศัยข้อมูล
หลายๆส่วนมาประกอบกันไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะเครื่องมือ การปฏิบัติงานภาคสนาม หรือการใช้ข้อมูลต่างๆที่
เกี่ยวข้อง และก าหนดมาตรการต่างๆที่เป็นไปได้ท้ังระยะสั้นที่ท าได้ทันที หรือที่ต้องรองบประมาณระหว่างปี หรือ
งบประมาณข้ามปี  

การก าหนดมาตรการควบคุมจ าเป็นต้องมีการทวนสอบ (Validation)  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพใน 
มาตรการควบคุมต่างๆโดยอาจก าหนดเป็นแผนงานระยะยาวหรือการเฝูาระวังก็ได้ เพ่ือให้แน่ใจว่ามาตรการ
ควบคุมต่างๆเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังแสดงตัวอย่างในตารางที่ 5-17   แหล่งที่มาอาจใช้
การศึกษาจากการวิเคราะห์ข้อมูล หรืองานวิจัยต่างๆที่เป็นที่ยอมรับ ดังนั้นกระบวนการนี้จึงเกี่ยวเนื่องกันหลายๆ
ส่วน เช่น การหาระยะที่เหมาะสมที่จะท าก าแพงกั้นระหว่างชุมชนที่ปล่อยน้ าเสียที่ไม่ผ่านการบ าบัดกับแหล่งน้ า
ดิบเพ่ือลดการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ า หรือการตรวจสอบแหล่งพลังงานส ารอง (Generator) หากไฟดับจริงมัน
ยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือตัวอย่างการเติมคลอรีนลงในน้ าดิบเพ่ือก าจัดสาหร่ายจ าเป็นต้องใช้ความ
เข้มข้นต่ าสุดเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่ก่อให้เกิดสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่เกิน 2.5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร เป็นต้น  
 การประเมินความเสี่ยงซ้ า โดยเฉพาะในประเด็นที่ส่งผลกระทบมากต่อระบบผลิต จ าเป็นที่จะต้องแน่ใจ
ว่าจะไม่มีเหตุการณ์ท่ีท าให้มาตรการควบคุมล้มเหลวทั้งในระยะสั้น และระยะยาวจนกว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้  
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 การจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงนับเป็นสิ่งจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาต่างๆตามล าดับความส าคัญ
ก่อนหลัง ปัญหาบางอย่างอาจแก้ไขได้ง่ายๆหากใช้วิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเหมาะสม ต้องจัดการมาตรการ
เหล่านี้ โดยจะเน้นแผนงานเพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างข้ันตอนการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้เพ่ือให้เกิด
ผลลัพธ์ที่ต้องการ  ซึ่งประกอบด้วย 

1) การก าหนดมาตรการควบคุมต่างๆ 
2) การก าหนดมาตรการทวนสอบมาตรการควบคุมต่างๆ 
3) การจัดล าดับความส าคัญของมาตรการควบคุมที่ไม่เพียงพอและอาจเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 

ตารางที ่5-14  ตัวอย่างมาตรการควบคุม ณ แหล่งน้ าดิบ 
ตัวอย่างมาตรการควบคุม ณ แหล่งน้ าดิบ 

 การก าหนดเขตหวงห้ามในการเข้าถึงแหล่งน้ าดิบ 

 การสังเกต และตรวจวัดคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าดิบอย่างต่อเนื่อง 

 การก าหนดและวางแผนการใช้น้ าร่วมกับชุมชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆในแหล่งน้ านั้นๆ 

 การก าหนดมาตรการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรมในการปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ าดิบ 

 สร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการรักษาแหล่งน้ าดิบกับชุมชน 

 การมีแหล่งน้ าส ารองกรณีเกิดภาวะวิกฤติ 
 การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรมชลประทาน ในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า 

 ระบบแจ้งเตือนในกรณีน้ าดิบมีปริมาณน้อยหรือคุณภาพไม่เหมาะสม 

ตารางที ่5-15 ตัวอย่างมาตรการควบคุม ณ ระบบผลิต 
ตัวอย่างมาตรการควบคุม ณ ระบบผลิต 

 ก าหนดมาตรการตรวจสอบประสิทธิภาพระบบผลิต เช่น น้ าก่อนกรองความขุ่นไม่เกิน 1 NTU เป็นต้น 

 มีระบบแจ้งเตือนกรณีพบความผิดปรกติในระบบผลิต เช่น ความขุ่นน้ าก่อนกรองเกิน  1 NTU 

 มีเครื่องก าเนิดไฟฟูาส ารองระบบผลิตที่มีความเสี่ยงไฟดับบ่อยและนาน จนส่งผลต่อระบบผลิต 

 การมีระบบปิดอัตโนมัติกรณีหยุดผลิตน้ าหรือการปนเปื้อนของสารอันตรายเข้าสู่ระบบผลิต เช่น กากน้ าตาล 

 การติดตั้งเครื่องมือวัดคุณภาพน้ าแบบต่อเนื่อง 

 การฝึกอบรมพนักงานผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะความสามารถตรงตามหน้าที่รับผิดชอบ 

 การก าหนดเขตหวงห้ามบุคคลภายนอก 

 การมีคู่มือปฏิบัติงาน (SOP) ที่ถูกต้อง 

 การน าระบบ ISO 9001 มาช่วยตรวจสอบระบบผลิต 

 ก าหนดแผนบ ารุงรักษา ( PM) และมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวด 

 การใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆมาช่วยในการบริหารจัดการระบบผลิตจ่าย 

ตารางที ่5-16  ตัวอย่างมาตรการควบคุม ณ ระบบจ่ายน้ า 
ตัวอย่างมาตรการควบคุม ณ ระบบจ่ายน้ า 

 การมีแผนที่แนวท่อในระบบ GIS ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ 
 การรักษาแรงดันในเส้นท่อให้สม่ าเสมอและอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 

 การก าหนดมาตรการตรวจสอบ และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบจ่ายน้ าให้พร้อมใช้งาน 

 การก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เข้มงวดในการซ่อมท่อ 
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ตารางที่ 5-17  ตัวอย่างการก าหนดมาตรการควบคุมและการตรวจสอบ 
ตัวอย่างการก าหนดมาตรการควบคุมและการตรวจสอบ  

กระบวนการ  
(Process Step) 

อันตรายที่เกิดขึ้น  
(Hazard Events) 

มาตรการควบคุม  
(Control Measures) 

การตรวจสอบ  
(Validation) 

1.แหล่งน้ าดิบ  
1.1 แหล่งน้ านิ่ง เช่น น้ า
บาดาล อ่าง เก็บน้ า เขื่อน
(ก้น อ่าง) เป็นต้น  
1.2 แหล่งน้ าไหล เช่น แม่น้ า 
คลอง เป็นต้น  

-ปริมาณเหล็กและแมงกานีส
สูงเกินมาตรฐานฯ  
-คลอไรด,์ความกระดา้งและ
ค่าของแข็งละลาย (TDS) 
เกินมาตรฐาน  
-น้ ามีกลิ่นเหม็น  
-ฟลูออไรดส์ูงเกินมาตรฐาน  
-มีการปนเปื้อนสารพิษเช่น 
ยาฆ่าแมลง สารพิษ จาก
โรงงานอุตสาหกรรม  
-ปริมาณน้ าบาดาลไม่
เพียงพอ  
-ปัญหาสาหร่าย (Algae 
Bloom)  
-ปัญหาการจดัสรรปริมาณน้ า
กับหน่วยงาน ภายนอก  
-ปัญหาความขุ่นสูงในฤดูฝน  
-มีการปนเปื้อนสารพิษเช่น 
ยาฆ่าแมลง สารพิษ จาก
โรงงานอุตสาหกรรม  

-การ Pre-Chlorine / การ
เติมอากาศ  
-หาแหล่งน้ าท่ีมี คุณภาพ
ดีกว่า  
-การ Pre-Chlorine / การ
เติมอากาศ  
-หาแหล่งน้ าท่ีมี ณภาพดีกว่า  
-ประสานงานกับกรม 
ชลประทาน ฯลฯ/ท าแหล่ง
เก็บน้ าส ารอง  
-การ Pre-Chlorine  
-ประสานงานกับกรม 
ชลประทาน ฯลฯ/ท าแหล่ง
เก็บน้ าส ารอง  
-ปรับอัตราจ่าย สารเคมีให้
เหมาะสม/ ใช้สาร PACl 
และสาร โพลีเมอร์ช่วย 
ตกตะกอน  
-งดใช้แหล่งน้ าจนกว่า 
สถานการณ์จะดีขึ้น  

-ตรวจวัดค่าเหล็กและ 
แมงกานีสให้อยู่ใน เกณฑ์
มาตรฐานฯ  
-ทดสอบกลิ่นของน้ า  
-แผนการส่งน้ าจาก กรม
ชลประทาน/ แหล่งเก็บน้ า
ส ารอง  
-ปริมาณสาหร่าย ลดลง  
-แผนการส่งน้ าจาก กรม
ชลประทาน/ แหล่งเก็บน้ า
ส ารอง  
-ความขุ่นน้ าก่อน กรองน้อย
กว่า 10 NTU  
-ตรวจสอบสารพิษใน แหล่ง
น้ า  

2.โรงสูบน้ าดิบ  -เครื่องสูบน้ าช ารดุ  
-เครื่องสูบน้ าไม่เพียงพอ  
-ขยะหรือสาหร่ายอดุตันท่อ
ทางดูด  
 
 
 
 
 
-ระบบไฟฟูาช ารดุ 
 
 

-ซ่อมแซมให้เป็นปกติ  
-จัดท าแผนซ่อมบ ารุง  
-วางแผนการใช้งาน อย่าง
เหมาะสม  
-ขอจัดซื้อเครื่องสูบน้ าให้
เพียงพอ  
-น าสาหร่ายหรือขยะ ออกให้
ใช้งานได้  
-ติดตั้งตะแกรงดัก สาหร่าย/
ขยะ  
-ซ่อมแซมให้เป็นปกติ  
-จัดท าแผนซ่อมบ ารุง  

-ตรวจสอบการซ่อม/ เครื่อง
สูบใช้งานได้ ตามมาตรฐาน  
-เครื่องสูบน้ าใช้งาน ไม่หนัก
เกินไป  
-การไดร้ับจัดสรรงบ ซื้อ
เครื่องสูบน้ า  
-เครื่องสูบน้ าท างาน ไดป้กติ  
-ประสิทธิภาพการดัก ขยะ/
สาหร่าย  
-ตรวจสอบการซ่อม/ ระบบ
ไฟฟูาใช้งานได้ ตามมาตรฐาน  

3.โรงจ่ายสารเคมี  -ปั๊มจ่ายสารเคมีไม่เพียงพอ
หรือช ารุด  
-ที่เก็บสารส้ม/ปูนขาว/PACl 
ไม่ได้มาตรฐาน  
-อุปกรณ์วัดอัตราจ่ายช ารุด  
-รางระบายน้ าใช้งานไม่ได้  

-ซ่อมแซมให้เป็นปกติ  
-จัดท าแผนซ่อมบ ารุง  
-จัดท าแผนท าความ สะอาด/
ซ่อมแซมให้ใช้ งานได้ดี  
-ซ่อมแซมให้ใช้งานได้  
-ซ่อมแซมให้ใช้งานได้  

-ตรวจสอบการซ่อม/ ปั๊มจ่าย
สารเคมีใช้งาน ได้ตาม
มาตรฐาน  
-ตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ  
-การทดสอบการท างาน  
-ทดสอบระบายน้ าให้ปกต ิ
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ตารางที่ 5-17  ตัวอย่างการก าหนดมาตรการควบคุมและการตรวจสอบ (ต่อ) 
กระบวนการ  

(Process Step) 
อันตรายที่เกิดขึ้น  

(Hazard Events) 
มาตรการควบคุม  

(Control Measures) 
การตรวจสอบ  
(Validation) 

4.โรงจ่ายก๊าซ คลอรีน  -อุปกรณ์ปูองกันก๊าซคลอรีน
ช ารุด  
-อุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส
คลอรีนรั่วใช้งานไมไ่ด้  
-หลุมนิรภัยใช้งานไมไ่ด้  
-หัวจ่าย/ตัวปรับปรมิาณแกส๊
คลอรีนช ารดุ  
-แรงดันไมเ่พียงพอในการ
จ่ายก๊าซคลอรีน (Pre and 
Post Chlorine)  
-แก๊สคลอรีนรั่วโดยไม่ทราบ
สาเหตุ  

-จัดท าแผน บ ารุงรักษา/
ซ่อมแซม ให้ใช้งานได้
ตามปกติ  
-จัดหาอุปกรณ์ปูองกัน 
อันตรายส่วนบุคคล  
-วัดปริมาณคลอรีน จาก
คุณภาพน้ าใน ระบบผลิต  
-ปั๊มช่วยจ่ายคลอรีน  

-รายงานการซ่อม/ 
บ ารุงรักษา  
-ประสิทธิภาพการ ซ่อมแซม
เครื่องมือ ต่างๆจากการ
ทดลอง ใช้งาน 

5.ระบบสร้าง ตะกอน  -ไม่เกิดตะกอนในช่วงสร้าง
ตะกอน  
-เกิดสาหร่ายในช่วงสร้าง
ตะกอน  
-สิ่งสกปรกหรือสิ่ง
แปลกปลอม  
-ไม่มีราวกันตก  

-ปรับอัตราจ่าย สารเคมีให้
ถูกต้อง  
-การPre-chlorine/ การท า
ความสะอาด  
-จัดสรรงบประมาณ ติดตั้ง/
เพิ่มความ ระมัดระวังฯ  

-การเกิดตะกอนในระบบผลติ  
-ตรวจสอบความ สะอาด  

6.ระบบถัง ตกตะกอน  -ตะกอนลอยฟุูงในถัง
ตกตะกอน  
-ระบบระบายตะกอนช ารุด  
-รางระบายน้ าล้างตะกอน
ช ารุด/ใช้งานไม่ได้  
-สิ่งสกปรก เช่น มูลนก ฯลฯ  
-ไม่มีราวกันตก  

-ปรับอัตราจ่าย สารเคมีให้
ถูกต้อง/ลด ก าลังการผลิต  
-ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ 
ตามปกติ  
-ท าความสะอาด  
-จัดสรรงบประมาณ ติดตั้ง 

-มีตะกอนน้อยลง ก่อนเข้าถัง
กรอง  
-การตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงาน  

7.สระระบาย ตะกอน  -สระระบายตะกอนเต็ม/
ช ารุด  
-สระระบายตะกอนไม่พอ  

-ขุดลอกสระระบาย ตะกอน  
-สร้างสระระบาย ตะกอน
เพิ่มขึ้น  

-ตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน  

8.ระบบกรองน้ า -ทรายกรองเสื่อมสภาพ  
-หม้อกรองช ารุด/รั่ว  
-ประตูน้ าต่างๆช ารุด/ใช้งาน
ไม่ได้  
-อัตราการกรองลดลง
เนื่องจากความขุ่น/ สาหร่าย  
-สิ่งสกปรก เช่น มูลนก ฯลฯ  

-เปลี่ยนทรายกรอง ใหม่ตาม
มาตรฐานฯ  
-ซ่อมแซมให้เป็นปกติ  
-ปรับอัตราจ่าย สารเคมีให้
ถูกต้อง  
-ท าความสะอาดตาม แผนฯ  

-ตรวจสอบ ประสิทธิภาพการ 
กรองอย่างสม่ าเสมอ  
-ตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน  
-ตรวจวัดคณุภาพน้ าให้อยู่ใน
เกณฑ์ มาตรฐาน  
-ตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน  

9.ระบบเติมคลอรีน ใน
น้ าประปา  

-ไม่สามารถเติมคลอรีนใน
น้ าประปาได้เนื่องจาก มี
เหล็กและแมงกานสีสูง  
-หัวจ่ายก๊าซคลอรีนช ารุด  

- เฝูาระวังปรมิาณเหล็ก
แมงกานีส และแบคทีเรีย 

- ค่าเหล็ก แมงกานีส และ
แบคทีเรียในน้ าประปามี
คุณภาพตามมาตรฐาน กปภ. 
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ตารางที่ 5-17  ตัวอย่างการก าหนดมาตรการควบคุมและการตรวจสอบ (ต่อ) 

กระบวนการ  
(Process Step) 

อันตรายที่เกิดขึ้น  
(Hazard Events) 

มาตรการควบคุม  
(Control Measures) 

การตรวจสอบ  
(Validation) 

10.ถังน้ าใสและถังสูง  -มีถังน้ าใสใบเดียวท าให้การ
ล้างถังน้ าใสท าไดย้าก  
-ไม่มีเครื่องดูดตะกอน  
-พบทรายกรองและกรวดใน
ถังน้ าใส  
-คุณภาพน้ าไมไ่ด้มาตรฐาน 
เช่น ความขุ่น เหล็ก 
แมงกานีส ฟลูออไรด์  

-ของบฯสร้างเพิ่มเติม  
-ควบคุมความขุ่นน้ าก่อนเข้า
กรอง  
-ประสานงานกับเขต ในการ
จัดซื้อ/ยืมจาก สาขาอ่ืนๆ  
-ตรวจสอบหม้อกรอง/ ถังน้ า
ใส  
-ปรับการจ่ายสารเคมี ให้
ถูกต้อง  
-ปรึกษา กปภ.ข.  

-ตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน
ตามแผน  

11.ระบบตรวจวัด คุณภาพ
น้ า  

-เครื่องมือวัดคณุภาพน้ า
ช ารุด  
-ไม่มีมมุ หรือห้องตรวจวัด
คุณภาพน้ า  

-ซ่อมแซม/ขอ งบประมาณ
จัดซื้อจัด จ้าง/ปรึกษา 
กปภ.ข.  

-ตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน
ตามแผน  

12.ระบบจ่ายน้ า -ท่อแตกท่อรั่วบ่อยครั้ง  
-ปริมาณคลอรีนคงเหลือ
ปลายเส้นท่อไมม่ี  
-คุณภาพน้ าในเส้นท่อไมไ่ด้
มาตรฐาน เช่น ความขุ่น น้ า
มีสีด า ฯลฯ  

-ควบคุมแรงดันในเส้นท่อ  
-Blow ตะกอนในจุดที่มี
ปัญหา  
-ตรวจสอบคณุภาพน้ าตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  

-ท่อแตกน้อยลง/ไม่มี  
-พบปริมาณคงเหลือปลายท่อ  

 
5.5 การปรับปรุงพัฒนา การก าหนดแผนการปรับปรุงและแผนบ ารุงรักษา  โดยการปรับปรุง

พัฒนาในส่วนที่มีปัญหาวิกฤต ของกระบวนการปฏิบัติงานและการก าหนดแผนด าเนินการปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาในขั้นตอนต่างๆ   ของการปฏิบัติงานในแต่ละวัน-เดือน-ปี และต้องปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานใน
กระบวนการต่างๆ ให้สอดคล้องกับ SOP ที่ก าหนดขึ้น 
 ขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบมาตรการควบคุมต่างๆ เพ่ือเป็นการให้แน่ใจว่ามาตรการเหล่านั้นจะมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบเฉพาะด้านและงบประมาณที่ใช้ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยการ
ประเมินระบบ การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและมีแนวโน้มที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตเป็นส าคัญ หรือเราอาจพบปัญหาและความเสี่ยงใหม่ๆที่ซ่อนอยู่เพ่ือการปรับปรุงมาตรการ
ควบคุมต่างๆให้ได้ผลดีมากที่สุด ดังแสดงตัวอย่างในตารางที่ 5-18 โดยมีผลลัพธ์ที่ต้องการประกอบด้วย 

1) การพัฒนาของการจัดล าดับความส าคัญในการปรับปรุงมาตรการต่างๆท่ีไม่สามารถควบคุมได้หรือ
อยู่นอกเหนือการควบคุม 

2) การปรับปรุงแผนงานหรือมาตรการต่างๆทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว 
3) การติดตามผลการด าเนินงานของมาตรการต่างๆ 
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โดยมีตัวอย่าง Checklist หัวข้อที่ควรน ามาพิจารณาในการปรับปรุงแผนงานต่างๆ ประกอบด้วย 
 ทางเลือกของมาตรการลดผลกระทบต่างๆ 
 การก าหนดผู้รับผิดชอบในขั้นตอนต่างๆ 
 งบประมาณต่างๆที่ใช้ 
 การฝึกอบรมที่ต้องการ 
 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
 การปรึกษาในประเด็นต่างๆกับหน่วยงานภายนอกที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 การวิจัยและพัฒนา 
 การรายงานผล สรุปผล และช่องทางการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้อง 

ตารางที่ 5-18 ตัวอย่างการพัฒนาปรับปรุงมาตรการควบคุมต่างๆ 
ตัวอย่างการพัฒนาปรับปรุงมาตรการควบคุมต่างๆ 

แผนการปรับปรุงเดิม เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น แผนการปรับปรุงเฉพาะด้าน ผู้รับผิดชอบ/ ก าหนดเสร็จ 
การตรวจวดัคณุภาพน้ า
ด้าน สารเป็นพิษปีละ 1 
ครั้งโดย กคน.  

เกิดการปนเปื้อนสารเป็นพิษ 
ในน้ าประปาในช่วงที่ไม่ได้ 
ท าการเก็บตัวอย่าง  

ติดตั้งระบบจ่ายถ่านกมัมันต์
ชนิดผง/ ใช้แอนทราไซด์เป็น
สารกรอง และมี การตรวจสอบ
คุณภาพน้ าอยา่ง สม่ าเสมอ  

นักวิทยาศาสตร์ และ
พนักงานผลิต  

การตรวจวดัคณุภาพน้ าทุก 
เดือนโดย กปภ.ข.  

-คุณภาพน้ าดา้นแมงกานีส 
ไม่ได้มาตรฐาน  
-ความขุ่นน้ าดิบสูง การจ่าย 
สารส้มไม่สามารถ ตกตะกอน
น้ าได้  
-ฟลูออไรดเ์กินมาตรฐาน  

-ติดตั้งหอเตมิอากาศ ควบคู่กับ
การ Prechlorine และตดิตั้ง
ระบบจ่าย ถ่านกมัมันต์ชนิดผง/
ใช้แอนทราไซด์ เป็นสารกรอง  
-ใช้สาร PACl และติดตั้งชุดจ่าย
สาร โพลิเมอร์เข้าช่วยเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการตกตะกอน  
-ติดตั้งระบบก าจัดฟลูออไรด์  

นักวิทยาศาสตร์ และ
พนักงานผลิต  

การจ่ายสารเคมีโดย 
Metering pump และมี 
การค านวณการจ่ายสารเคม ี
ให้เหมาะกับสภาพน้ าดิบ  

-การจ่ายสารเคมีไม่ได้ค่า 
ความเข้มข้นท่ีต้องการ  

-จัดหาปั๊มจ่ายสารเคมีที่มีอัตรา
การ จ่ายสารเคมีแม่นย ามากขึ้น  

วิศวกร  

เพิ่มความถี่ในการเก็บ 
ตัวอย่างน้ าในระบบจ่าย  

ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  ให้บริษัทเอกชนติดตั้งระบบ 
Online มายัง กปภ.สาขา และ
เขต  

กปภ.เขตและ กปภ.สาขา 

 
5.6 การจัดเตรียมขั้นตอนการบริหารจัดการ โดยก าหนดเป็นกรอบทั้งระยะเวลาด าเนินการ และ

การก าหนดตัวบุคคลรับผิดชอบในภารกิจต่างๆ รวมถึงการติดต่อสื่อสาร ทั้งในช่วงภาวะปรกติและในช่วงฉุกเฉินที่
เกิดภาวะวิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้น ดังแสดงไว้ใน เอกสารแนบ 6  ซึ่งเป็นภาพรวมการบริหารจัดการต่างๆเป็นหลัก
ภายหลังจากที่เราท าการประเมินผลมาตรการควบคุมต่างๆเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการน าคู่มือปฏิบัติงาน (SOP) 
มาใช้ควบคุมในการท างาน รวมทั้งการก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหา (Corrective Action) ในกรณีเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉิน โดยอาศัยประสบการณ์ท างานที่เกิดจริงและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยมีมาตรการต่างๆ เช่นการน า
หลักการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 มาใช้ในการบริหารจัดการซึ่งจะมีมาตรการในการบริหารจัดการที่
ชัดเจนในประเด็นต่างๆ ดังแสดงตัวอย่างในตารางที่ 5-19 
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ตารางที่ 5-19 ตัวอย่างมาตรการในการบริหารจัดการ 

ตัวอย่างมาตรการในการบริหารจัดการ 

- การมีคู่มือคุณภาพ (Quality Manual) มาใช้ในการควบคุมการท างาน 

- มีระบบการควบคุมเอกสาร (Documentation Control) คอยก ากับดูแลการท างาน 

- มีก าหนดให้เขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานในระดับต่างๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- การมีส่วนร่วมของทุกคนในระบบในการพัฒนาระบบ โดยเฉพาะการประชุมทบทวนฝุายบริหาร 

- การด าเนินการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

- การด าเนินมาตรการปูองกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ า 

- การตรวจติดตามคุณภาพภายใน และภายนอก 

- การพัฒนา การวิจัยกระบวนการต่างๆ 

- การค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบบริหารงานทั้งหมด 

- ความพึงพอใจของลูกค้า  
- ช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าในกรณีเกิดปัญหาต่างๆ เป็นต้น 

โดยการจัดเตรียมข้ันตอนการบริหารจัดการ ควรจะมีผลลัพธ์ที่ได้ดังนี้ 
1) การตอบสนองต่อปัญหา หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดข้ึน 
2) การเฝูาระวังกระบวนการท างานต่างๆ 
3) ความรับผิดชอบต่อสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
4) การติดต่อสื่อสาร และขั้นตอนต่างๆในระบบ 
5) การทบทวนการบริหารจัดการและมาตรการต่างๆ 
6) การบริหารจัดการในสภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น 

มาตรการต่างๆที่กล่าวมาเป็นข้อก าหนดในระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 การน าระบบ
บริหารจัดการคุณภาพมาใช้จึงเป็นมาตรการที่ได้ผลดีในระดับที่น่าพอใจ 

5.7 การก าหนดแผนการปรับปรุงพัฒนาและแผนการสนับสนุน โดยแบ่งการปรับปรุงพัฒนาระบบ
ประปาเป็นระยะๆ ตามล าดับความส าคัญก่อนหลัง และก าหนดแนวทางสนับสนุนทางด้านต่างๆ เช่นทางด้าน
วิชาการ เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร การเงิน กฎระเบียบในการปฏิบัติงานเป็นต้น ดังแสดงไว้ในเอกสารแนบ 
7  ซึ่งรวมถึงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรในระบบผลิต เช่นการฝึกอบรม การศึกษาวิจัย
และการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เช่นการพัฒนาชุดทดสอบแบคทีเรียอย่างง่ายในการทดสอบหาแบคทีเรียที่
ปนเปื้อนในน้ าประปาเบื้องต้น การพัฒนาโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศในการก าหนดแผนที่แนวท่อและจุด
ระบายตะกอนต่างๆให้ใช้งานได้ง่ายและมีความถูกต้องสูง เป็นต้น ดังแสดงตัวอย่างในตารางที่ 5-20 ซึ่งจะต้องมี
การด าเนินการตั้งแต่ การบ่งชี้ (Identify) มาตรการสนับสนุนที่จ าเป็น การทบทวนและพัฒนามาตรการสนับสนุน 
การสนับสนุนทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารจัดการได้แก่ คน เครื่องมือ การเงิน มาตรการที่ใช้ เช่น ISO 
9001:2008 
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ตารางที่ 5-20 ตัวอย่างแผนงานสนับสนุน 
ตัวอย่างแผนงานสนับสนุน 

แผนงานสนับสนุน วัตถุประสงค์ ตัวอย่างแผนงาน 

การฝึกอบรมและสร้างความ
ตระหนัก ในการด าเนินโครงการ 
WSP  

เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจใน 
การจัดท า WSP ในทิศทางเดียวกัน 
และสร้างความตระหนักในการ 
ปฏิบัติงาน  

-การอบรม WSP  
-การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน  

การวิจัยและพัฒนา  เพ่ือความถูกต้อง และประสิทธิภาพ
ใน การจัดท าโครงการ WSP  

-การวิจัยเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดในการ
แก้ไข ปัญหาคุณภาพน้ า/เครื่องมือ
ต่างๆ  

การร้องเรียนจากลูกค้า  เพ่ือความพอใจในการใช้บริการ 
น้ าประปาของ กปภ.  

-การจัดตั้ง Call Center  
-การประสานงานในการแก้ปัญหา
ระหว่าง ผู้รับเรื่องร้องเรียนกับ
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น  

การจัดท า PM เครื่องจักรกล ระบบ
ไฟฟูาใน ระบบผลิต 

เพ่ือเพ่ิมอายุการใช้งาน ลดโอกาส
เสีย 

การใช้งานและบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
ระบบไฟฟูา โดยวิศวกร ผู้ผลติ ฯลฯ  

 
               5.8 การก าหนดวิธีการควบคุมและติดตามผล โดยการควบคุมปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอน และการ
ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอน เป็นระยะๆ  ซึ่งจะต้องมีระบุอยู่ใน SOP ของแต่ละเรื่อง 
เช่นการก าหนดแผนการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ าในระบบจ าหน่าย ดังแสดงในเอกสารแนบ 4 และ
แผนการระบายตะกอน (Blow off) ดังแสดงในเอกสารแนบ 5  ขั้นตอนนี้นับว่ามีความส าคัญมากในการยืนยันว่า
มาตรการต่างๆที่เรามีถูกน ามาใช้งานอย่างต่อเนื่อง โดยรูปแบบการติดตามและเฝูาระวังมีประเด็นต่างๆ โดยใช้
หลักการ “5W1H” ดังแสดงตัวอย่างตารางที่ 5-21  สรุปได้ ดังนี้ 

 Who ใครจะเป็นคนตรวจติดตาม   
 What เราจะตรวจติดตามอะไร 
 Where เราจะตรวจติดตามที่ไหน 
 When เราจะตรวจติดตามเมื่อไร 
 Why เราจะตรวจติดตามท าไม 
 How เราจะตรวจติดตามอย่างไร 

มาตรการควบคุม จะต้องสอดคล้องกับ คู่มือการควบคุมภายในด้านแหล่งน้ าและคุณภาพน้ า พ .ศ. 2552 
ที่ใช้ในการควบคุมด้านแหล่งน้ าและคุณภาพน้ า ซึ่งมีประเด็นที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับ กปภ.สาขา ระดับเขต และ
ส่วนกลาง และคู่มือหลักขององค์กร ด้านระบบผลิต ซึ่งจะใช้ก าหนดเป็นกรอบมาตรการควบคุม โดยจะมี
รายละเอียดอยู่ในขั้นตอนของคู่มือปฏิบัติงาน (SOP) นอกจากนั้นแล้วควรด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง 
(Corrective Action) ของมาตรการต่างๆโดยเนื้อหาหลักๆจะเน้นไปยังความเสี่ยงหลักๆ ที่มาตรการควบคุมที่
สามารถท าได้ในขณะนั้น เช่นมีโอกาสเกิดการปนเปื้อนในระบบจ่ายน้ า หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆ เช่นเกิด
การปนเปื้อนสารพิษสู่แหล่งน้ าดิบ เป็นต้น 
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ตารางที่ 5-21 ตัวอย่างมาตรการควบคุมต่างๆ 

ตัวอย่าง มาตรการควบคุมต่างๆ 

มาตรการ 
ควบคุม 

Why 
จุดวิกฤต ิ

What Where When How Who 

การติดตั้ง 
ระบบจ่าย 
ถ่านกัมมันต์ 
ชนิดผง  

ระมัดระวัง
สารเคมีหมดถัง
จ่าย/ให้ เตรียม
ความเข้มข้นไม่
มากกว่า 0.5%  

ลดสี กลิ่น 
สารพิษ  

โรงจ่าย 
สารเคมี  

คุณภาพ น้ าดบิ
มี ปัญหา  

จ่ายในเส้น ท่อ
พร้อม สาร
สร้าง ตะกอน  

วิศวกร,งาน
ผลิต ,
นักวิทยาศาสตร์  

-การใช้แอนท 
ราไซด์เป็น 
สารกรอง  

แรงดันช่วงล้าง
กรองอาจท าให้ 
แอนทราไซด์
หลุดออกมา   

ลดสี กลิ่น 
เหล็ก และ 
แมงกานีส  

หม้อ กรองใน 
ช้ันสาร กรอง  

ทุกวัน  ติดตั้งกับช้ัน 
ทรายกรอง/ 
ชนิดเดียว  

วิศวกร,งาน
ผลิต ,
นักวิทยาศาสตร์  

การติดตั้งหอ 
เติมอากาศ  

ควรท าความ
สะอาด
สม่ าเสมอ/ข้อ 
ก าหนดการ
ออกแบบ   

ลดสี กลิ่น 
เหล็ก และ 
แมงกานีส  

ก่อนเข้า ระบบ 
ผลิต  

ทุกวัน  ติดตั้ง หลังจาก
ท่อ รับน้ าดิบ  

วิศวกร,งาน
ผลิต ,
นักวิทยาศาสตร์  

-การติดตั้ง 
ระบบ Pre- 
Chlorine  

ตรวจวัด
ปริมาณคลอรีน
คงเหลือ ก่อน
เข้ากรองต้อง
มากกว่า 0.1 
มก./ล.  

ลดสี กลิ่น 
เหล็ก และ 
แมงกานีส  

เติมในน้ าดิบ
หรือ ช่วงกวน 
เร็ว/กวน ช้า  

คุณภาพ น้ าดบิ
มี ปัญหา  

ใช้แก๊ส คลอรีน
จ่าย ในน้ าดิบ  

วิศวกร,งาน
ผลิต ,
นักวิทยาศาสตร์  

การใช้สารโพ 
ลิเมอร์ช่วย 
ตกตะกอน  

ระมัดระวัง
สารเคมีหมดถัง
จ่าย/ให้ เตรียม
ความเข้มข้นไม่
มากกว่า 0.1%  

ตะกอนตก เร็ว
ขึ้นก่อน เข้า
หม้อ กรอง  

โรงจ่าย 
สารเคมี  

คุณภาพ น้ าดบิ
มี ปัญหา  

จ่ายในช่วง 
ตกตะกอน  

งานผลิต ,
นักวิทยาศาสตร์  

-การใช้สาร 
PACl ช่วย 
สร้างตะกอน  

น้ าในระบบ
ผลิตไม่
ตกตะกอน  

ช่วยให้น้ าดิบ
เกิด ตะกอนดี 
ขึ้น  

โรงจ่าย 
สารเคมี  

ทุกวัน/ น้ าดิบ
มี ความขุ่น สูง  

จ่ายในช่วง 
กวนเร็ว  

งานผลิต ,
นักวิทยาศาสตร์  

การติดตั้ง 
ระบบก าจดั 
ฟลูออไรด์  

บ ารุงรักษา
ตามคู่มือการ
ใช้งาน  

ก าจัด 
ฟลูออไรด์  

น้ าประป า
ก่อนเข้า ถังน้ า
ใส  

คุณภาพ น้ าดบิ
มี ปัญหา  

น้ าก่อน กรอง
ผ่านชุด ก าจัด 
ฟลูออไรด์  

วิศวกร,งาน
ผลิต ,
นักวิทยาศาสตร์  

-เพิ่มความถี่ 
ในการเก็บ 
ตัวอย่างน้ าใน 
ระบบจ่าย/ 
ติดตั้งระบบ 
Online  

คุณภาพน้ าใน
ระบบจ่ายไมไ่ด้ 
มาตรฐาน/
เครื่อง Online 
เสียหาย  

การแก้ไข 
ปัญหา 
คุณภาพน้ า
รวดเร็ว มาก
ขึ้น  

น้ าใน ระบบ 
จ่าย  

ตาม แผนงาน  ระบบ ควบคุม 
ระยะไกล  

วิศวกร,งาน
ผลิต ,
นักวิทยาศาสตร์  
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5.9 การตรวจสอบประสิทธิผลของการด าเนินการ WSP  โดยประเมินผลการด าเนินการที่เกิดขึ้นใน

ทุกส่วน ว่าเป็นไปตามที่ก าหนดและมีความสอดคล้องกันหรือไม่ และยังมีข้อบกพร่องใดหลงเหลืออยู่อีกบ้าง หรือ
จะสร้างปัญหาใดเพิ่มขึ้นมาใหม่หรือไม่ รวมทั้งต้องประเมินถึงภาวะวิกฤติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น ตัวอย่าง ดังแสดง
ในตารางที ่5-22 การตรวจติดตามโครงการ WSP ยืนยันถึงประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการ ประกอบด้วย 3 
ขั้นตอนที่ส าคัญ ซึ่งมีผลลัพธ์ และตัวอย่างกรณีต่างๆ ดังนี้ 

1) การตรวจติดตามมาตรการเฝูาระวังต่างๆ 
2) การตรวจติดตามคุณภาพภายในและภายนอกของกระบวนการต่างๆ 
3) ความพึงพอใจของลูกค้า 

ผลลัพธ์ที่ต้องการจากการตรวจสอบประสิทธิผลของการด าเนินการ WSP ประกอบด้วย 
1) โครงการ WSP สามารถด าเนินไปอย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นระบบ 
2) หลักฐานที่แสดงว่าโครงการ WSP สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) หลักฐานที่พิสูจน์ยืนยันว่าคุณภาพน้ าที่ผลิตเพียงพอและได้มาตรฐานที่ก าหนด 

     ตัวอย่างพารามิเตอร์ที่ส าคัญท่ีต้องมีการทวนสอบประจ าวัน 
1) การใช้ชุดทดสอบแบคทีเรียอย่างง่าย ในการตรวจสอบเบื้องต้นถึงการปนเปื้อนของ

แบคทีเรียในกลุ่ม Total Coliform 
2) การตรวจวัดคลอรีนในระบบผลิตและระบบจ่ายน้ าโดยเฉพาะปลายท่อต้องมีปริมาณคลอรีน

อิสระคงเหลืออย่างน้อย 0.2 มิลลิกรัมตอ่ลิตร 
3) การตรวจวัดค่า pH ของน้ าประปาหน้าโรงกรองและในระบบจ่ายควรมีค่าในช่วง 6.8-7.4 
4) การใช้ Checklist ในคู่มือ PM เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลในระบบผลิต 
5) การก าหนดค่ามาตรฐาน pH และความขุ่นในระบบผลิต 

ตัวอย่าง Checklist ของผู้ตรวจติดตาม (Auditor) ในโครงการ WSP 
1) อันตรายหรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นไปได้ทั้งหมดในระบบผลิตนั้นๆ 
2) มาตรการในการแก้ปัญหาความเสี่ยง และการตรวจติดตามได้ถูกจัดท าในขั้นตอนที่เหมาะสม 
3) เกณฑ์มาตรฐานในการควบคุมในแต่ละขั้นตอนหรือมาตรการต่างๆ 
4) มาตรการในการปูองและแก้ไขปัญหาในขั้นตอนต่างๆ 
5) ระบบของการทวนสอบ (Verification) 
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ตารางที่ 5-22 ตัวอย่าง มาตรการควบคุมและการตรวจสอบ 
ตัวอย่าง มาตรการควบคุมและการตรวจสอบ 

จุดควบคุม มาตรการควบคุม การตรวจสอบมาตรการควบคุม 

What When Who What When Who 

คุณภาพน้ า ใน
ระบบ ผลิต  

-คุณภาพน้ าดบิ 
pH ความขุ่น  
-การท าจาร์เทสต์  
-การจ่ายสารเคมี  
-คุณภาพ
น้ าประปา pH 
ความขุ่น คลอรีน  

รายวัน  
 

รายวัน  
รายวัน  
รายวัน  

พนักงานผลิต/ 
นักวิทยาศาสตร์  

-การลงข้อมูลใน 
ป.44 ผ./Data 
Center  
-แบคทีเรียอย่าง 
ง่าย  
-คุ ณภาพน้ า 
ประจ าเดือน  

ทุกวัน  
ทุกวัน  

 
รายเดือน 

 
รายเดือน 

งานผลิต  
 
 

งานผลิต  
 

งานผลิต/ 
กปภ.ข.3  

การติดตั้งระบบ
จ่าย ถ่านกัมมันต์
ชนิดผง  

ลดสี กลิ่น 
สารพิษ  

เมื่อน้ าดิบมี 
ปัญหา  

พนักงานผลิต/ 
นักวิทยาศาสตร์  

-ค่ า สี ก ลิ่ น 
สารพิษลดลงตาม  
ร า ย ง า น ผ ล 
คุณภาพน้ า 

เมื่อน้ าดิบมี 
ปัญหา  

พนักงาน
ผลิต/ 

นักวิทยาศาส
ตร์  

คุณภาพน้ า ใน
ระบบจ่าย  

คุณภาพ
น้ าประปาตาม
มาตรฐาน กปภ.  

-pH ความขุ่น 
แบคทีเรียอย่าง
ง่าย รายวัน  
-คุณภาพ 
น้ าประปา ตาม 
มาตรฐาน 
กปภ.ราย 
เดือน  

-งานผลิต  
 
 
 
-งานผลิตเก็บ 
ตัวอย่างน้ าดิบ, 
น้ าประปาส่ง
กปภ.ข.  

-การลงข้อมูลใน 
ป.44 ผ./Data 
Center  
-แบคทีเรียอย่าง
ง่าย 
-คุ ณ ภ า พ น้ า
ประจ าเดือน  

ทุกวัน  
 
 

ทุกวัน  
 

รายเดือน  

งานผลิต  
 
 

งานผลิต  
งานผลิต/ 
กปภ.ข.3  

การใช้แอนทรา
ไซด์ เป็นสารกรอง  

ลดสี กลิ่น 
สารพิษ  

เมื่อน้ า ดิบมี 
ปัญหา/ติดตั้ง 
ถาวร  

พนักงานผลิต/ 
นักวิทยาศาสตร์  

-ค่ า สี ก ลิ่ น 
สารพิษลดลงตาม
รายงานผล 
คุณภาพน้ า  

เมื่อน้ าดิบมี 
ปัญหา/

ติดตั้ง ถาวร  

พนักงาน
ผลิต/ 

นักวิทยาศาส
ตร์  

-การติดตั้งหอเติม 
อากาศ  

ลดสี กลิ่น 
สารพิษ เหล็ก
และ แมงกานีส  

เมื่อน้ า ดิบมี 
ปัญหา/ติดตั้ง 
ถาวร  

พนักงานผลิต/ 
นักวิทยาศาสตร์  

คุณภาพน้ าอยู่ใน 
เกณฑ์มาตรฐาน  

เมื่อน้ าดิบมี 
ปัญหา/

ติดตั้ง ถาวร  

พนักงาน
ผลิต/ 

นักวิทยาศาส
ตร์  

-การติดตั้งระบบ 
Pre- Chlorine  

ลดสี กลิ่น เหล็ก 
และแมงกานสี  

เมื่อน้ า ดิบมี 
ปัญหา/ติดตั้ง 
ถาวร  

พนักงานผลิต/ 
นักวิทยาศาสตร์  

คุณภาพน้ าอยู่ใน 
เกณฑ์มาตรฐาน  

เมื่อน้ าดิบมี 
ปัญหา/ 

รายวัน ราย 
เดือน  

พนักงาน
ผลิต/ 

นักวิทยาศาส
ตร์  

-การติดตั้งระบบ
ก าจัด ฟลูออไรด์  

ลดปรมิาณ 
ฟลูออไรด์น้ าดิบ/ 

น้ าบาดาล  

เมื่อน้ าดิบมี 
ปัญหา/ติดตั้ง 
ถาวร  

พนักงานผลิต/ 
นักวิทยาศาสตร์  

ปริมาณฟลูออไรด์
ในน้ าประปาอยู่ใน 
เกณฑ์มาตรฐาน  

เมื่อน้ าดิบมี 
ปัญหา/ 

รายวัน ราย 
เดือน  

พนักงาน
ผลิต/ 

นักวิทยาศาส
ตร์  

-เพิ่มความถี่ในการ
เก็บตัวอย่างน้ าใน
ระบบจ่าย/ติดตั้ง
ระบบ Online  

แก้ไขปัญหา 
คุณภาพน้ าได้ 
รวดเร็วมากขึ้น  

เมื่อน้ าดิบมี 
ปัญหา/ติดตั้ง 
ถาวร  

พนักงานผลิต/ 
นักวิทยาศาสตร์  

แก้ไขปัญหา
คุณภาพน้ าใน
ระบบผลิตได้
ทันท่วงที  

เมื่อน้ าดิบมี 
ปัญหา/ 

รายวัน ราย 
เดือน  

พนักงาน
ผลิต/ 

นักวิทยาศาส
ตร์  
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5.10 การทบทวนแผนการด าเนินงาน โดยด าเนินการเป็นระยะๆ โดยเฉพาะเมื่อมีสถานการณ์หรือ
สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป หรือเมื่อเกิดปัญหาที่กระบวนการควบคุมที่ก าหนดไว้ไม่สามารถขจัดได้ โดยทีมงาน  
WSP ควรมีการประชุมวางแผนเป็นระยะๆ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแผนงาน WSP ให้ดีขึ้น โดยต้องค านึงถึง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในการท า WSP ด้วย เช่นการประชุมทบทวนประจ าปี ซึ่งจะจัดตามจ านวน
ครั้งที่ระบบมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นและปรับปรุง WSP ให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยหัวข้อใน
การประชุมทบทวนเช่น 

1) สรุปผลการตรวจประเมินจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
2) สรุปมาตรการและแนวทางในการแก้ไขและปูองกันปัญหาที่เกิดข้ึน 
3) ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารกับตัวชี้วัดที่ได้ เป็นต้น 

เมื่อไรควรมีการประชุมทีม WSP ?  
1) เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจากการจัดท า WSP  
2) ควรมีการวิเคราะห์หาสาเหตุโดยละเอียด โดยอาจขอให้ กปภ.ข. เข้าร่วมให้การสนับสนุน

ด้าน วิชาการ  

เมื่อไรควรมีการทบทวนแผน WSP ?  
1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกในทีม WSP  
2) มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งน้ าดิบ การปรับปรุงโรงกรอง หรือการปรับปรุงเส้นท่อ  
3) มีการทบทวนข้อมูลจากการท า WSP เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้  
4) มีวิธีการตรวจสอบมาตรการควบคุมใหม่ที่อาจให้ผลดีกว่าเดิม  
5) มีรายงานการตรวจสอบการจัดท าโครงการ WSP  
6) การขยายเขตจ าหน่ายน้ า 

ตัวอย่างการทบทวนแผน WSP ? 
กปภ.สาขาเพชรบุรี ประสบปัญหาสาหร่ายปนมากับน้ าดิบ โดยก าหนดมาตรการใช้ Pre-Chlorine ผล

ปรากฏว่าสามารถก าจัดสาหร่ายที่ปะปะมากับน้ าดิบได้ดี ต่อมาพบว่าสาหร่ายมีความต้านทานต่อคลอรีนมากขึ้น 
ท าให้ต้องใช้คลอรีนปริมาณมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดสารเป็นพิษ และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากขึ้น  

การทบทวนแผนงานใหม่ส าหรับการก าจัดสาหร่ายในน้ าดิบ  
ได้มีการทบทวนแผนงานใหม่ โดยออกแบบตะแกรงดักสาหร่ายขนาดใหญ่บริเวณท่อทางดูดมากขึ้นเพ่ือ

ลดปริมาณสาหร่ายที่ปนมากับน้ าดิบ ท าให้ใช้คลอรีนน้อยลง และมีการใช้คลอรีนในปริมาณที่เหมาะสมเพ่ือลด 
ความต้านทานของสาหร่ายต่อคลอรีน มีการบ ารุงรักษาตะแกรงดักสาหร่าย และหัวจ่ายก๊าซคลอรีนให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ นอกจากนี้ควรมีการควบคุมคุณภาพน้ าอย่างสม่ าเสมอ 

5.11 การปรับปรุงแผนงาน WSP โดยการทบทวนแผนงาน WSP ที่ก าหนดขึ้น ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปโดยขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการท างานให้ลดน้อยลงหรือหมดไป รายละเอียด
แนวทางการด าเนินการโครงการจัดการน้ าสะอาด : WSP ของ กปภ.ใน 5 ระยะ 11 ขั้นตอน และความ
รับผิดชอบของทีมงานระดับต่างๆ ดังแสดงไว้ในเอกสารแนบ 8  การทบทวน WSP ในช่วงเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือ
การท า WSP ไม่เป็นผล การบ่งชี้สาเหตุของการเกิดเหตุการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที การ
ทบทวนมาตรการสนับสนุนต่างๆว่าเพียงพอหรือไม่ เรียนรู้การท างานอย่างเป็นระบบ และแก้ไข หามาตรการ ให้
มีความถูกต้อง พิจารณาจาก 

 



คู่มือการด าเนินงานแผนจัดการน้ าสะอาดของการประปาสว่นภูมภิาค  PWA.Water Safety Plan : WSP ปรับปรุงครั้งที่ 1. มกราคม 2558 

35 
 

1) สาเหตุของปัญหา  
2) สาเหตุของอันตรายที่เกิดอยู่ในการประเมินความเสี่ยงของ WSP หรือไม่  
3) ปัญหาที่พบเกิดข้ึนได้อย่างไร  
4) มาตรการที่จ าเป็นที่สุดในการแก้ปัญหาคืออะไร  
5) ควรจะท าเม่ือไร เพ่ือแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด  
6) ผลกระทบทั้งระยะสั้น และระยะยาวเป็นอย่างไร  

กล่าวโดยสรุปการท า WSP ต้องปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ และต้องอาศัยความร่วมมือในการวิเคราะห์  
สาเหตุในการด าเนินงาน หรือการสนับสนุนด้านวิชาการต่างๆ อย่างไรก็ตาม กปภ . สาขาควรจัดท าโครงการ 
WSP อย่างจริงจัง เป็นระบบ โดยระบบบริหาร ISO 9001:2008 สามารถน ามาใช้ร่วมกับ WSP ได้อย่างลงตัว
และเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจในการบริหารจัดการ 
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1 ระบบน่้าดิบ
ปัญหปรมิาณน่้า ไม่พียงพอในหน้าแล้ง ขุดลอกแหล่งน่้า/หาแหล่งน่้าส่ารอง/สรา้งฝาย 5 4 20 P P 2 P P

ท่าแผนการผลิตน่้าใหพ้้นหน้าแล้ง 5 4 20 P P 1 ทนัที
 น่้าทว่มโรงสูบแรงต่่า เตรยีมยกเครือ่งสูบน่้า 4 5 20 P P 1 ทนัที P P

ก่อสรา้งโรงสูบน่้าใหม่ 4 5 20 P P 2
ปัญหาคุณภาพน่้า รบัช้ันน่้าจากก้นอ่างเก็บน่้า ปรบัปรงุใหเ้ลือกช้ันน่้าได้ 4 5 20 P

สาหรา่ย/เน่าเสีย/มังกานีส เพ่ิมขนิดและปรมิาณสารเคมี 4 5 20 P P  ทนัที  P P
ความขุ่นสูง สระพักน่้า/ ติดต้ังplate Settler.ในถังตกตะกอน 3 5 15 P P 2 P P

ปรบัอัตราจา่ยสารเคมี P P 1 ทนัที
อัตราการสูบน่้า ไม่ทราบปรมิาณน่้าดิบ ทดสอบหาปรมิาณโดยจบัเวลาเทยีบกับระดับน่้า

ทีไ่หลเข้าถังตกตะกอน/เวยีร์
4 5 20

P P

1
ทนัที

P

ติดต้ังมาตรวดัน่้าดิบ 4 5 20 P P 2 P

2 ระบบผลิต
ถังกวนเรว็ ไม่มีระบบกวนเรว็ในทอ่กรณหีลายโรงกรองน่้า หาระบบกวนเรว็ทีเ่หมาะสม 5 4 20 P P P

ถังกวนช้า น่้าล้นถังกวนช้า ปรบัอัตราน่้าเข้าออกใหม่ 5 4 20 P P ทนัที P

3 ระบบจา่ยสารเคมี 
ทอ่จา่ยปูนขาวอุดตัน ปรบัปรงุระบบจา่ยใหม้ีระบบ Flushing หลัง

หยดุจา่ยปูนขาว/เปลีย่นชนิดสารเคมี 4 5 20 P P 1 ทนัที P

ปรบัอัตราจา่ยไม่ได้ ซ่อม/เตรยีมสารละลายโดยปรบัความเข้มข้น 4 5 20 P ทนัที P

  เครือ่งจา่ยช่ารดุ(สารส้ม คลอรนี) ซ่อมบ่ารงุ 5 5 25 P P 1 P P

ไม่มีเครือ่งจา่ยส่ารอง จดัหา/ติดต้ัง /ท่าแผนยมืฉุกเฉินจากใกล้เคียง 4 5 20 P P 2 P

การเติมสารเคมี ล่าดับการเติมไม่เหมาะสม ปรปัปรงุ 4 5 20 P P 2 P P

การจา่ยสารเคมี อุดตัน/น่้าดิบทว่มรางจา่ย ปรบัปรงุแบบรางจา่ย 3 5 15 P 1 ทนัที P

รางจา่ยสารเคมี ไม่มีการเติมคลอรนีในน่้าดิบ/ก่อนกรอง ติดต้ังเครือ่งจา่ยเพ่ิม 3 5 15 P P 1 P P

จดุจา่ยไม่เหมาะสม/ปรบัปรมิาณแยกจา่ยลง
ถังน่้าใสหลายใบไม่ได้

ปรบัปรงุ
4 5 20

P P 1 ทนัที P

4 ถังตกตะกอน ระบายตะกอนไม่ได้ ปรบัปรงุการระบายตะกอน 4 5 20 P P ทนัที P

เครือ่งกวาดตะกอน ช่ารดุ ซ่อมแซม/ติดต้ังเครือ่งกวาดตะกอน 4 5 20 P P 2 P

ล้างถังตกตะกอนบ่อยข้ึน 4 5 20 P P 1 ทนัที P

รางรบัน่้าเข้ากรอง น่้าทว่มรางรบัน่้าเข้ากรอง เพ่ิมความยาว รางรบัน่้าเข้ากรอง 4 5 20 P P 2 P

ยกระดับรางรบัน่้าเข้ากรอง 4 5 20 P P 1 ทนัที P

มีทอ่By pass ลงถังน่้าใส ยกเลิก 4 5 20 P P ทนัที  P P
สระระบายตะกอน สระระบายตะกอนเต็มล้น / ไม่มีสระระบาย

ตะกอน
ขุดลอกสระระบายตะกอน 5 4 20

P P 2 P P

ท่าแผนการจดัการตะกอน 5 4 20 P P 1 ทนัที P  
 ก่าลังผลิต ผลิตน่้าเกินก่าลังผลิต เรง่ขยายก่าลังผลิต 4 5 20 P P 2 P P

ท่าแผนแบ่งจา่ยน่้าเป็นโซน 4 5 20 P P 1 ทนัที  P P
5 ถังกรอง มีโคลนบนทรายหลังล้างกรอง ตักออกแล้วเติมทราย 5 4 20 P P 2 P P

คราดหน้าทรายก่อนล้างกรอง 5 4 20 P P 1 ทนัที P

ระบบฉีดล้างหน้าทรายกรองช่ารดุ ปรบัปรงุใหใ้ช้งานได้ดี 4 5 20 P P P P

ประตูน่้าเปิดน่้าเข้ากรองช่ารดุ ปรบัปรงุใหใ้ช้งานได้ดี 4 5 20 P P P P

ช่ัวโมงการกรองลดลง สูญเสียน่้าล้างกรองสูง เพ่ิมช้ันแอนทราไซต์ 4 5 20 P P 3 P P

ล้างกรองใหถ่ี้ข้ึน 4 5 20 P P 2 P

ควบคุมความขุ่นก่อนเข้ากรอง 4 5 20 P P 1 ทนัที P

รอยแตกบนหน้าทราย ครวจสอบระบบกรอง/ระบบล้างกรอง 4 5 20 P P 1 ทนัที P P

6 เครือ่งจกัร ประตูน่้า
เครือ่งมือ อุปกรณ์ ไม่มีเครือ่งสูบน่้าส่ารอง ติดต้ังเครือ่งสูบส่ารอง 4 5 20 P P 2 P

ส่ารวจจดัเตรยีมหาเครือ่งส่ารองจากข้างเคียง 4 5 20 P P 1 ทนัที P

ประตูน่้าช่ารดุ ซ่อมแซม 4 5 20 P P

7 ระบบจา่ยน่้า  
ในถังน่้าใส มีตะกอนสะสมมากในถังน่้าใส ล้างถังน่้าใส 4 5 20 P P P P

ถังน่้าใสมีระดับต่างกัน ควบคุมระดับน่้าในแต่ละถัง 3 5 15 P P P

ไม่พบคลอรนี/ความขุ่นสูง ตรวจสอบการจา่ยคลอรนี 4 5 20 P P ทนัที P

คุณภาพน่้าจา่ย ไม่พรอ้มเก็บตัวอยา่งและทดสอบคุณภาพน่้า เพ่ิม รถ/พนักงานเก็บตัวอยา่งน่้า 4 5 20 P P 2 P P

สรา้งเครือ่ข่ายพนักงานเก็บตัวอยา่งน่้า 4 5 20 P P 1 ทนัที P

8 อ่ืนๆ

เอกสารแนบ 1.ตัวอย่าง แผนการส่ารวจวินิจฉัย WSP ของ กปภ.สาขา.........วันที่ตรวจประเมิน............... โดย....................................
ล่า

ดับ
ที่

กระบวนการผลิตน่้า ปัญหาทีพ่บ แนวทางแก้ไข
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เอกสารแนบ 2 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ความเสีย่งและจัดล่าดับความส่าคัญ WSP ของ กปภ.สาขา.......
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แหล่งน่้า

1 การเฝ้าระวงัและควบคุมปรมิาณแหล่งน่้า
น่้าดิบไม่เพียงพอในหน้าแล้ง/เกิดน่้า
ท่วมในช่วงน่้าหลาก

P P P P

ระบบผลิตน่้า
2 การผลิตน่้า ระบบ Conventional P P P P P P

3 การผลิตน่้า ระบบ Solid Contact  แบบSludge Blanket น่้าดิบไม่ควรแปรเปลี่ยนมาก P P P P P P

4 การผลิตน่้าระบบ  Dissolved Air Floatation เหมาะกับน่้าดิบที่มีคะกอนเบา/สาหร่าย P P P P P P

5 การผลิตน่้า ระบบ Reverse Osmosis เหมาะกับน่้าทะเล P P P P P P

6 การล้างถังกรอง ระบบฉีดหน้าทรายช่ารุด P P  P P  

7 การล้างถังน่้าใส ควรมีแผนล้างถังน่้าใส P P  P  

8 การล้างถังตกตะกอน P P P P

9 การระบายตะกอน P P P P

10 การจดัการสระระบายตะกอน ควรก่าหนดที่ทิ้งตะกอน P P P

ระบบจา่ยน่้า
11 การเก็บและทดสอบตัวอยา่งน่้าในแหล่งน่้า ระบบผลิตและจ่ายน่้า ไม่มีการเก็บตัวอย่างจากระบบจ่าย สร้างเครือข่ายเก็บน่้าตัวอย่าง P P P P  

12 การใช้งานและการบ่ารงุรกัษาระบบทอ่จา่ยน่้า P P P P

13 การใช้งานและการบ่ารงุรกัษาประตูน่้า P P P  

14 การใช้งานและการบ่ารงุรกัษามาตรวดัน่้าหลัก P P P  

15 การระบายตะกอนในระบบจา่ยน่้า ควรมีแผนระบายตะกอน P P P  

ระบบจา่ยสารเคมี
16 การเตรียมจ่ายสารเคมีเช่น สารส้ม PACl ปูนขาว โซดาแอช โซดาไฟ P P P P P

17 การท่าจารเ์ทสต์และหาปรมิาณการจา่ยสารเคมี P P P P P P

18 การใช้งานและการบ่ารุงรักษา เครื่องทดสอบคุณภาพน่้า เช่น pH ความขุ่น คลอรีน ไม่มีเครื่องทดสอบ/ไม่ครบ P P P P  

19 คู่มือการใช้งานและการบ่ารุงรักษาเครือ่งทดสอบคุณภาพน่้า แบบ Online P P P P  

20 การทดสอบประสิทธิภาพเครือ่งทดสอบคุณภาพน่้า P P P P  

21 ความปลอดภัยในการใช้คลอรนีก๊าซ เครื่องตรวจจับก๊าซคลอรีนช่ารุด P P  

ระบบเครือ่งจกัรกล
22 การใช้งานและการบ่ารงุรกัษา อาคารโรงสูบ โรงกรอง P P P P  

23 การใช้งานและการบ่ารงุรกัษา เครือ่งสูบน่้าแรงต่่า -แรงสูง P P P P P

24 การใช้งานและบ่ารงุรกัษาระบบควบคุมไฟฟ้า P P P P P

25 การใช้งานและการบ่ารงุรกัษาเครือ่งกวาดตะกอน P P P  

26 การใช้งานและการบ่ารงุรกัษาระบบควบคุมอัตโนมัติ P P P P P

27 การทดสอบประสิทธิภาพเครือ่งจกัร P P P P  

อ่ืนๆ

เอกสารแนบ 3 ตัวอยา่ง รายการคู่มือปฏิบัติงาน (SOP) และการตรวจสอบ ของ กปภ.สาขา...........หน่วยบริการ......... 

ล่าดับ
ที่

การปฏิบัติงาน ปํญหาหลัก ข้อแนะน่า

คู่มือ
ปฏิบัติงาน
มาตรฐาน 

(SOP)

คู่มือปฏิบัติงาน 
ณ จุดใช้งาน
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ทัง้หมด ตัวแทน คิดเป็น % สัปดาห์ที่1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5 สัปดาหท์ี่1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5 สัปดาหท์ี่1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาหท์ี่5
1-2 (2วัน) 5-9 (5วนั) 12-16 (5วัน) 19-23 (5วัน) 26-30 (5วัน) 2-6 (5วนั) 9-11 (3วัน) 16-20 (5วัน) 23-27(5วัน) 30-31 (2วัน) 1-3 (3วนั) 6-10 (5วัน) 13-17(5วัน) 20-24 (5วัน) 27-1 ต.ค.(5วัน)

1 8 98 13 13
2 26&Exp. 30 6 20
3 18 40 4 10
4 15 35 8 23
5 19 78 9 12
6 7 44 6 14
7 11 31 4 13
8 12 57 7 12
9 1 81 8 10
10 13 71 10 14
11 14 43 12 28
12 16 16 11 69
13 10 79 17 22
14 9 43 11 26
15 6 68 15 22
16 2 130 34 26
17 3 26 6 23
18 4 73 18 25
19 21 21 7 33
20 22 10 3 30
21 17 23 9 39
22 20 41 6 15
23 29 25 11 44
24 23 22 8 36
25 24 42 13 31
26 27 14 8 57
27 28 27 7 26
28 25 45 13 29
29 5 21 8 38

รวม 1,334 292

สิงหาคม 2553 กันยายน 2553

เอกสารแนบ 5  ตัวอยา่ง แผนการระบายตะกอนในเสน้ทอ่ (Blow off) กปภ.สาขา.....

ล่าดับ DMA
จ่านวนหวัดับเพลิง กรกฏาคม  2553
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1 แต่งต้ังคณะกรรมการ / คณะท่างาน ดังน้ี                           

  คณะกรรมการ WSP โดยมีรอง ผวก .เป็นประธาน                       

  คณะท่างาน WSP ตามแผนยทุธ์ศาสตร์                     

  คณะท่างานWSP ระดับกปภ.ข.+ ระดับ กปภ.สาขา                      

  ทมีเทคนิค ระดับส่วนกลางและภูมิภาค                     

2
การส่ารวจ ประเมินปัญหาระบบประปา : แหล่งน่้า กระบวนการผลิต
เครือ่งจกัร เครือ่งมือ อุปกรณ ์ระบบไฟฟ้าและจดัล่าดับปัญหา 
(WSP-04-2)                 



3
การก่อสรา้งปรบัปรงุ และจดัหาเครือ่งมือตามโครงการWSP Pilot 
Project กปภ.สาขา 10 แหง่ตามงบประมาณทีจ่ดัสรร                       

4 การสนับสนุนการด่าเนินงาน WSP :                           
 -  ทบทวนการจดัท่าคู่มือปฏิบัติงาน-SOPใหใ้ช้งานได้จรงิ    
(WSP-04-3)                       

 -  การบ่ารงุรกัษาเชิงป้องกัน เครือ่งสูบน่้า เครือ่งจา่ย เครอืงมือฯ                       

   - การฝึกอบรม                         

   - การท่าความสะอาดถังตกตะกอน และถังน่้าใส                         

   - การปรบัเทยีบเครือ่งจกัร เครือ่งจา่ย เครือ่งมือ มาตรวดัน่้า ฯ                       

   - การจดัสรรบุคลากร  ทรพัยากรอ่ืนๆ                         

5 การปรบัเปลีย่นวธิีการด่าเนินงานตาม SOP                         

6 การทบทวนและประเมินผลทกุปี                     

7 แผนพัฒนาและปรบัปรงุทกุปี หรอืมีการเปลีย่นแปลง                         

8
ติดตามและรายงานผลการด่าเนินงานเป็นรายเดือน รายไตรมาส และ
รายปีพรอ้มน่าเสนอผู้บรหิาร         

          

เอกสารแนบ 6 ตัวอยา่ง แผนปฏิบัติการ WSP ของ กปภ.สาขา.........

ล่าดับ
ที่

ข้ันตอนการด่าเนินงาน ปี 2555 ปี 2556

ผู้รบัผิดชอบ
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1. งบประมาณ  
     1.1 ไม่ต้องใช้งบประมาณ / การปรบัปรงุการบรหิารจดัการ /  5 5 25

/ การปรบัปรงุเอกสาร WSP / /  4 5 20
/ การท่าแผนการผลิตน่้า การตรวจสอบ รายงานผล / /  4 5 20

     1.2 ต้องใช้งบประมาณ  
          1.2.1 งบเรง่ด่วน / วเิคราะหค์วามเสีย่งสูงสุดและเสนอของบประมาณ / /  5 5 25

/ สนับสนุนงบประมาณ ปี 2556/2557  ฝบง. 5 5 25
          1.2.2 งบไม่เรง่ด่วน / วเิคราะหค์วามเสีย่งระดับรองลงมา / 3 4 12

/ สนับสนุนงบลงทนุ/ท่าการประจ่าปีเป็นพิเศษ ฝบง. 4 4 16
          1.2.3 แผนระยะยาว / วเิคราะหค์วามเสีย่งทีไ่ม่สูงมากนัก / 3 3 9

/ พิจารณาเข้าแผนปรบัปรงุขยาย ฝผค. 2 5 10
2 การสนับสนุนทางวชิาการ ทมีเทคนิคจากต่างประเทศ ฝยอ. 4 4 16

ทมีเทคนิคส่วนกลาง ฝทน. 4 4 16
/ ทมีเทคนิค กปภ.เขต / 4 5 20
/ ขยายผล วทิยากร WSP / / ฝยอ. 4 5 20

แผนฝึกอบรมในประเทศ/ต่างประเทศ ฝพท. 4 4 16
บรรจ ุWSP ในการประชุม สัมมนา อบรม ต่างๆ ทกุหน่วย 4 4 16

3 การสนับบุคคลากรหรอืเทคโนโลยี่ / สนับสนุนบุคคลากร ฝพท. 4 5 20
/ สนับสนุนเทคโนโลย ี  IT ผชท. 3 3 9

                           ระบบอัติโนมัติ ฝวศ. 3 4 12
                           นวตักรรม / กก.นวตักรรม 4 5 20

4.ฐานข้อมูลเครือ่งมือเครือ่งจกัรอุปกรณป์ระปา เครือ่งมือ/เครือ่งจกัร / คณะ PM 4 5 20
/ อุปกรณประปา / คณะ PM 4 4 16

อุปกรณว์ทิยาศาสตร์ ฝทน. 3 4 12
5 ส่งเสรมิใหม้ีการจดัท่าแผนการผลิต-จา่ยน่้า ก่าหนดแผนการผลิตน่้า / 4 5 20

ใบสัง่งานและใบรายงานผล / / 4 5 20
/ คู่มือ ป้ายเตือน ป้ายแนะน่า ป้ายสถิติ / 5 5 25

ใช้ประเมินผลพนักงาน/หน่วยงาน / / 4 4 16
6 สรา้งแนวทางจงูใจ / จดัประกวดโครงการ WSP. กก.ป.ดีเด่น 4 5 20

จดัประกวดต้นแบบ SOP. กก.นวตักรรม 4 5 20
7 สรา้งระบบประเมินผล/ลงโทษ ใช้ WSP เป็นตัวช้ีวดั BSC ฝพท. 4 4 16

การตรวจสอบ/ควบคุมภายใน ฝบส. สตส. 4 4 16
8 ปรบัปรงุกฎระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง ปรบัปรงุคู่มือผลิตน่้า รวก. 4 4 16

ปรบัปรงุความเสีย่ง ควบคุมภายใน ตรวจสอบ ฝบส. สตส. 4 4 16
ประปาด่ืมได้ สผว. 4 4 16
เพ่ือน้องคนดี สผว. 4 4 16

9 ก่าหนดหน่วยงานรบัผิดชอบโครงการWSP. หน่วยงานทีม่ีอยูเ่ดิม กปภ. 5 4 20
ต้ังหน่วยงานใหม่ กปภ. 3 4 12

/ ต้ังหน่วยงานช่ัวคราว กปภ. 4 4 16
10 จดัท่าโครงการสนับสนุน / ก่าจดัสารหนู ฝทน. 4 5 20
 แบบ PACKAGE  / มังกานีส ฝทน. 4 4 16

เหล็ก ฝทน. 4 3 12
ขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ฝยอ. 3 3 9

11 อ่ืนๆ ผลักดันใหแ้นวทาง WSP แทรกอยูใ่นภารกิจปรกติ ทกุหน่วย 4 5 20

หมายเหตุ/รายละเอียดเพ่ิมเติม

เอกสารแนบ 7 ตัวอย่าง แผนการขอรับการสนับสนุน WSP ของ กปภ.สาขา…..
ผู้รบัผิดชอบ ความเสีย่ง

แนวทางสนับสนุน 

ทา
งเ

ลือ
ก

ภารกิจ

งบประมาณ
ระยะเวลา
ด่าเนินการ
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ขั้นตอนแผนการจัดการน้ าสะอาด การปฏบิัต ิ ผู้รับผิดชอบ 

Pl
an

 

1. จัดตัง้ทีมงาน 
เพื่อด าเนินโครงการ 

1.1 แต่งต้ังคณะท างานพัฒนาระบบประปาเข้าสู่รูปแบบ WSP (WSP-A) ยุทธศาสตร์ที2่ (ผลิต) 
1.2 แต่งต้ังคณะท างานWSP/PM ระดับ กปภ.เขต (WSP-B) (WSP-A) 
1.3 แต่งต้ังคณะท างาน WSP/PM ระดับ กปภ.สาขา (WSP-C) (WSP-A)  
1.4 จัดตั้งทีมเทคนิค กปภ.เขต/ส่วนกลาง (WSP-D/E) (WSP-A)/(WSP-B) 
1.5 ก าหนดแนวทางด าเนินการเข้าสู ่WSP (WSP-A)  
1.6 คัดเลือกและก ากบัดูแล การเข้าสู่ WSP (WSP-B)  
1.7 ควบคุมการด าเนินการโครงการ WSP (WSP-C)  

2. การส ารวจวินิจฉัย 
ระบบประปา 

2.1 ส ารวจวินิจฉัย ข้อมูลและปัญหาของประปา  (WSP-D/E) (WSP-C) 
2.2 จัดท า Flow Diagramของระบบประปา (WSP-C) 
2.3 จัดท าขั้นตอนการผลิตจ่ายและควบคุมคุณภาพน้ า (WSP-C) 
2.4 ระบุความรู้ ความสามารถของผู้ปฏบิัติงานที่เกี่ยวขอ้ง (WSP-D/E) (WSP-C) 

3. การค้นหาปญัหา  
สาเหต ุและประเมินความเสี่ยง 

3.1 รวบรวมข้อมูลปัญหา จุดอ่อน และสาเหตุที่เกิดขึ้นในระบบประปา (WSP-C) 
3.2 ประเมินความเส่ียงของแต่ละระบบตั้งแต่แหล่งน้ า ระบบน้ าดบิ ระบบผลิต ระบบจ่ายน้ า 
การบริหารจัดการ 

(WSP-D/E) (WSP-C) 

4. จัดล าดับความส าคญัความ
เสี่ยงและด าเนินงานตาม
ขั้นตอนการบริหารจัดการ 

4.1 จัดล าดับความส าคัญของความเส่ียง  ตามแผนประเมินความเส่ียงที่จัดท าขึน้ (WSP-D/E) (WSP-C) 
4.2 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ของตนเอง ด าเนินการตามแผนงานบริหารจัดการโครงการ
ที่ก าหนดไว้ เช่น การแก้ไขปัญหาด้านตา่งๆ จากการประเมินความเส่ียง 

(WSP-D/E) (WSP-C) 

Do
 

5. การก าหนดแผนการปรบัปรงุ 
และแผนบ ารงุรักษา 

5.1 ปรับปรุงแผนงาน โดยระบุสาเหต ุปญัหาและวิธกีารแก้ไข รวมทั้งการควบคุมให้ชัดเจน (WSP-D/E) (WSP-C) 
5.2 ปรับปรุงทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) (WSP-D/E) (WSP-C) 
5.3 ก าหนดแผนการลงทุน จากแผนการประเมินความเส่ียงของอันตรายที่จะเกดิขึ้น ซ่ึงจะ
รวมถึงการลงทุนเพิ่มเติม การจัดล าดับความส าคัญของการลงทุนและระบุแหล่งเงินที่จะ
สนับสนุนแผนการปรับปรุงระบบ 

(WSP-D/E) (WSP-C) 

8. การจัดเตรียมขั้นตอนการ
บริหารจดัการ 

8.1 จัดท าแผนขั้นตอนการแก้ไขปัญหาจากการประเมินความเส่ียง ก าหนดหนา้ที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละส่วน แนวทางการแก้ไขปัญหาและระยะเวลาด าเนินการ 

(WSP-D/E) (WSP-C) 

9. ก าหนดแผนการปรับปรุง
พัฒนาและแผนสนับสนุน 

9. พิจารณาแผนงานสนับสนุนเพื่อใหโ้ครงการ WSP มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่นการจัด
ฝึกอบรม ส่งเสริมด้านการวิเคราะหว์ิจยัคุณภาพน้ า/นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้มีการรับรองผลงานทาง
ห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพน้ า และอื่น ๆ เช่น ISO รวมทั้งวิเคราะห์ขอ้ร้องเรียนของผู้ใช้น้ า 

(WSP-A) (WSP-B) 

Ch
ec

k 

6.  การควบคุม 
และตดิตามผล 

6. ด าเนินการติดตามผล และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน โดยก าหนดตัวชีว้ัด
ต่างๆ ทั้งด้านคุณภาพน้ า ปริมาณน้ าหรอืการควบคุมดูแลอื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง (WSP-A) (WSP-B) 

7. การตรวจสอบประสทิธิผล 
การด าเนินการ WSP 

7.1 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ เช่น การควบคุมคุณภาพน้ า 
ปริมาณน้ าผลิต เป็นต้น 

(WSP-C) 

7.2 วัดผลความพึงพอใจของผู้ใช้น้ า (WSP-D/E) (WSP-C) 

Ac
tio

n 

10.การทบทวน 
แผนการด าเนินงาน WSP 

10. ทบทวน และปรับปรุงแผนเป็นระยะๆ จากปัจจัยที่มีผลกระทบเปลี่ยนแปลงไป เช่น แหล่ง
น้ าเปลี่ยนไป ระบบผลิตระบบจ่ายที่ไม่ทันสมัย ผู้ปฏิบัติงานเปลี่ยนต าแหน่งหน้าที่ ฯลฯ จึงต้องมี
การประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนแผนเป็นระยะ ๆ 

(WSP-A) (WSP-B) 
(WSP-D/E) (WSP-C) 

11. การปรับปรุงแผนงาน WSP 
11.เรียนรู้จากเหตกุารณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ และเผ้าระวังรวมทั้งน ามาปรับใช้ โดยพจิารณาถึงสาเหตุ 
วิเคราะห์ผลกระทบ แผนการด าเนินงาน การส่ือสารภายในองค์กรและลูกค้า รวมทั้งเตรียม
จัดท าแผนระยะสั้น และระยะยาวให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ด้วย 

(WSP-A) (WSP-B) 
(WSP-D/E) (WSP-C) 

เอกสารแนบ 8 สรุปขั้นตอนการด าเนินงานโครงการจัดการน้ าสะอาด (WSP) ของ กปภ. 
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เรื่อง การปฏิบัติ การแก้ไขและป้องกันปญัหา 
รหัส WP-BL-MR-04 

 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี สถานีผลิตน้ าบ้านลาด 
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 

 
สถานที่ตั้ง : 90 หมู่ 1 ต าบลบ้านหม้อ  
อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000 

โทรศัพท ์032-492300 

 

เอกสารแนบ 9 ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work Procedure) 
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 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การปฏิบัติ  การแก้ไข  

และการป้องกัน 

 
.................. 

ผู้อนุมัติ 

รหัส WP-BL-MR-04 
หน้า - ใน – แก้ไครั้งที่ 00  
วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 

 
ตอน 

 
1.0 

 
2.0 

 
3.0 

 
4.0 

 
5.0 

 
6.0 

 

 
ชื่อเรื่อง 

 
วัตถุประสงค์ (Objective) 
 
ขอบเขต (Scope) 
 
เอกสารอ้างอิง (Reference) 
 
ค านิยาม (Definition) 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work procedures) 
 
การบันทึก (Records) 

 
หน้า 

 
1/3 

 
1/3 

 
1/3 

 
1/3 

 
2/3 

 
3/3 
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คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การปฏิบัติ  การแก้ไข  

และการป้องกัน 

 
.................. 

ผู้อนุมัติ 

รหัส WP-BL-MR-04 
หน้า 1 ใน 3 แก้ไขครั้งท่ี 00  
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1.0) วัตถุประสงค์ (Objective) 
   

เพ่ือให้เป็นแนวทางและวิธีการในการด าเนินการแก้ไขปัญหาและปูองกันปัญหาด้านคุณภาพน้ าในการ
ให้บริการประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นซ้ า รวมทั้งจัดการกับแนวโน้มของปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ในระบบคุณภาพ   
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
2.0) ขอบเขต (Scope) 
  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมถึง การจัดการกับปัญหาที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของการปฏิบัติงาน 
รวมถึงข้อตกลงกับลูกค้า รวมถึงการปูองกันแนวโน้มของปัญหาต่างๆ ที่มีโอกาสจะเกิดข้ึน 
 
3.0) เอกสารอ้างอิง (Reference) 

 

3.1). แบบฟอร์มใบร้องขอให้ท าการแก้ไขและปูองกันปัญหา (FM-WP-BL-MR-04-01) 
3.2). แบบฟอร์มทะเบียนควบคุมใบแจ้งขอให้แก้ไขและปูองกันปัญหา (FM-WP-BL-MR-04-02) 

 
4.0) ค านิยาม (Definition) 

 

การปฏิบัติการแก้ไข   หมายถึง  การด าเนินการในการแก้ไขปัญหาหรือความไม่เป็นไปตามข้อก าหนด   
ต่าง ๆ ที่พบหรือเกิดขึ้นแล้วให้ส าเร็จลุล่วงไปอย่างถูกต้อง 
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5.0). ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work procedures) 
1). เกณฑ์การพิจารณาในการออกใบ CAR/PAR (FM-WP-BL-MR-04-01)   มีดังนี้ 

   -  ความไม่สอดคล้องจากการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน 
-  ข้อร้องเรียนจากลูกค้า 
-  วัตถุประสงค์คุณภาพที่ไม่ได้ตามเปูาหมาย 
-  ผลการตรวจสอบคุณภาพของน้ าประปาที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
-  อ่ืนๆ  

2). ผู้แจ้งปัญหา 
  ผู้รับแจ้งหรือผู้พบปัญหาตามเกณฑ์ในหัวข้อ 1). จะด าเนินการขอใบ CAR/PAR (FM-WP-BL-
MR-04-01)    กับ QMR และด าเนินการออกใบ CAR/PAR (FM-WP-BL-MR-04-01) โดยระบุปัญหาที่พบ และ
ส่งให้กับ QMR 

3). QMR ด าเนินการ 
  QMR ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องเหมาะสมในใบ CAR/PAR (FM-WP-BL-
MR-04-01) 
  กรณีที่ QMR ตรวจสอบแล้วรายละเอียดไม่สมบูรณ์ให้ส่งกลับให้ผู้แจ้งระบุข้อมูลเพ่ิมเติม หรือ
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ต้องด าเนินการออกใบ CAR/PAR (FM-WP-BL-MR-04-01) นี้ให้ท าลายใบ CAR/PAR 
(FM-WP-BL-MR-04-01) นี้ได้ทันท ี
  กรณีท่ี QMR ตรวจสอบแล้วใบ CAR/PAR (FM-WP-BL-MR-04-01) นี้สมบูรณ์และสมควรที่จะ
ด าเนินการออกใบ CAR/PAR (FM-WP-BL-MR-04-01) นี้ให้ QMR ลงนามอนุมัติออกใบ CAR/PAR (FM-WP-
BL-MR-04-01) และด าเนินการลงทะเบียนใบ CAR/PAR (FM-WP-BL-MR-04-01) นี้ และบันทึกในใบทะเบียน
ควบคุม CAR Log (FM-WP-BL-MR-04-02) 
  QMR ส่งใบ CAR/PAR (FM-WP-BL-MR-04-01) ที่ผ่านการลงทะเบียนแล้วให้กับผู้ที่รับผิดชอบ
ในการแก้ไข CAR/PAR (FM-WP-BL-MR-04-01) ในกรณีนั้นๆ เพ่ือให้ระบุสาเหตุและแนวทางการแก้ไข พร้อม
ทั้งระยะเวลาที่แล้วเสร็จ และส่งใบ CAR/PAR (FM-WP-BL-MR-04-01) คืนให้ QMR ภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 
วันหลังจากผู้รับผิดชอบในการแก้ไขได้รับใบ CAR/PAR (FM-WP-BL-MR-04-01)   
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เมื่อ QMR ได้รับใบ CAR/PAR (FM-WP-BL-MR-04-01) คืนกลับจากผู้ที่รับผิดชอบแล้ว ให้น าวันที่ที่แล้วเสร็จ
ตามท่ีผู้ที่รับผิดชอบระบุในใบ CAR/PAR มาบันทึกไว้ในใบทะเบียนควบคุม CAR Log (FM-WP-BL-MR-04-02) 
  เมื่อถึงก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จให้ QMR ท าการแจ้งให้กับผู้แจ้งปัญหาทราบเพ่ือที่จะ
ด าเนินการติดตามการแก้ไขปัญหาตามท่ีระบุในใบ CAR/PAR (FM-WP-BL-MR-04-01) 

 
4). ผู้แจ้งปัญหา  

ผู้แจ้งปัญหาท าการติดตามผลการแก้ไขปัญหาพร้อมระบุผลการแก้ไขในใบ CAR/PAR (FM-
WP-BL-MR-04-01) แล้วส่งให้ QMR พิจารณาอนุมัต ิ
  QMR ท าการพิจารณาผลการแก้ไขปัญหาดังนี้ 

- กรณีผลการแก้ไขมีประสิทธิภาพ แล้วเสร็จตามก าหนด ให้ท าการปิดสรุปใบ CAR/PAR (FM-
WP-BL-MR-04-01) นั้น พร้อมทั้งลงรายละเอียดในใบทะเบียน CAR Log (FM-WP-BL-MR-04-02) 
  - กรณีผลการแก้ไขไม่มีประสิทธิภาพ ไม่แล้วเสร็จตามก าหนดให้ท าการออกใบ CAR/PAR (FM-
WP-BL-MR-04-01) ใบใหม ่ 

QMR รวบรวมผลการแก้ไขปัญหา น าเข้าสู่การประชุมทบทวนโดยฝุายบริหาร (WP-BL-MR-
05) 

 
6.0). การบันทึก (Records) 
 

ล าดับ หมายเลขเอกสาร  ชื่อเอกสารแบบฟอร์ม    ระยะเวลาการจัดเก็บ 
1).   FM-WP-BL-MR-04-01 ใบร้องขอให้ท าการแก้ไข        3 ปี 
2).   FM-WP-BL-MR-04-02 ทะเบียนควบคุมใบแจ้งขอให้แก้ไขปัญหา    3 ปี 
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