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วาระที่ 1. ประธานฯแจงใหที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานยอยกําหนดกระบวนการและ

ทบทวนปรับปรุงตนแบบคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ซ่ึงเวียน INFOMA แลว เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 
2559 ดังแสดงในรูปท่ี 1 โดยมีคณะทํางานประกอบดวย 

ประธาน ผช.กปภ.ข.5 

คณะทํางาน 
ภูมิภาค ผูแทน กปภ.ข. 1 – 10  
สาขาเปาหมาย ผจก.กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยาและสงิหบุรี 
สวนกลาง ทปษ. ผอ.กวพ. และ ผอ.กคน. 

โดยมีอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) คัดเลือก กปภ.สาขา สําหรับดําเนินการทบทวนปรับปรุงตนแบบคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(SOP) 
2) กําหนดกระบวนการและทบทวนปรับปรุงตนแบบคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ใหแลว

เสร็จภายในเดือนกันยายน 2559 
3) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีทีมเทคนิค กปภ. เพ่ือสนับสนุนการดําเนินโครงการจัดการน้ําสะอาด : 

WSP และการบํารุงรักษาเชิงปองกัน : PM ของ กปภ. มอบหมาย 
รูปท่ี 1 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานกําหนดกระบวนการและทบทวนปรบัปรุงตนแบบคูมือข้ันตอนการปฏบัิตงิาน (SOP) 

 
มติคณะทํางาน  รับทราบ 
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วาระที่ 2. เร่ืองเพ่ือทราบ   
2.1 การเขียนคูมือปฏิบัติงานของ กพร. เลขานุการนําเสนอแนวทางการเขียนคูมือปฏิบัติงาน 

ของ กพร. ซ่ึงมีการแบงคูมือเปนระดับชั้นตางๆ มีรูปแบบคูมือไดหลากหลายแบบ และเนน Process Analysis 
ดังแสดงในรูปท่ี 2 

รูปท่ี 2 แนวทางการเขียนคูมือปฏิบัติงานของ กพร. 

 
มติคณะทํางาน  รับทราบ และใหท่ีประชุมพิจารณาใชแนวทางการแบงคูมือเปนระดับชั้นตางๆ  มีรูปแบบคูมือ

ไดหลากหลายแบบ และเนน Process Analysis เปนแนวทางในการดําเนินการตอไป 

2.2 การเขียนคูมือปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน เลขานุการนําเสนอการเขียนคูมือ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงไมระบุรูปแบบโครงสรางท่ีชัดเจน มีการแบงเปนบทตางๆ และแบงคูมือ
เปนระดับชั้นตางๆ  ดังแสดงในรูปท่ี 3 

รูปท่ี 3 การเขียนคูมือปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
มติคณะทํางาน  รับทราบ และใหท่ีประชุมใชแนวทางการแบงคูมือเปนระดับชั้นตางๆ และไมระบุรูปแบบ

โครงสรางท่ีชัดเจน เปนแนวทางในการดําเนินการตอไป 
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2.3 การปรับปรุงกระบวนการของการทางพิเศษแหงประเทศไทย เลขานุการนําเสนอรูปแบบ
การปรับปรุงกระบวนการของการทางพิเศษแหงประเทศไทย ซ่ึงเนนการทํางานท่ีเปนกระบวนการ โดยใช
เครื่องมือตางๆ เชน PDCA SIPOC Process Analysis  5W1H  KaiZen ดังแสดงในรูปท่ี 4 

รูปท่ี 4 การปรับปรุงกระบวนการของการทางพิเศษแหงประเทศไทย 

 
มติคณะทํางาน  รับทราบ  และใหท่ีประชุมใชรูปแบบเนนการทํางานท่ีเปนกระบวนการ โดยใชเครื่องมือ เชน 

PDCA  Process Analysis  5W1H เปนแนวทางในการดําเนินการตอไป 

2.4 หลักการ PDCA เลขานุการนําเสนอหลักการ PDCA ซ่ึงประกอบดวย Plan-Do-Check-Act โดย
นําหลักการ 5W1H มาพิจารณาประกอบ ดังแสดงในรูปท่ี 5 

รูปท่ี 5 หลักการ PDCA 

 

มติคณะทํางาน  รับทราบ และใหท่ีประชุมใชหลักการ PDCA และ 5W1H เปนแนวทางในการดําเนินการตอไป 
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2.5 หลักการ 5W 1H เลขานุการนําเสนอหลักการ 5W 1H ซ่ึงประกอบดวย ใคร ทําอะไร เม่ือไร 
ท่ีไหน ทําไม อยางไร? ดังแสดงในรูปท่ี 6 

รูปท่ี 6 หลักการ 5W 1H 

 
มติคณะทํางาน  รับทราบ และใหท่ีประชุมใชหลักการ 5W 1H เปนแนวทางในการดําเนินการตอไป 

2.6 ปญหาและแนวทางแกไขของคูมือปฏิบัติงานเดิม เลขานุการไดสรุปนําเสนอปญหาและแนว
ทางแกไขของคูมือปฏิบัติงานเดิม ดังแสดงในรูปท่ี 7 

รูปท่ี 7 ปญหาและแนวทางแกไขของคูมือปฏิบัติงานเดิม ท่ีเลขานุการสรุปนําเสนอ 

 

โดยท่ีประชุมไดพิจารณาปญหาและแนวทางแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

ปญหา แนวทางแกไข 
7. คูมือมีการปรับเปลี่ยนบอยครั้งเกินไป ปรับปรุงคูมือใหมีรูปแบบท่ีใชงานไดงาย 
8. ขาดการสนับสนุนจากทีมเทคนิคเขต สรางชองทางประสานงานกับทีมเทคนิคเขต 
9. มีการคัดลอกคูมือกันโดยไมไดปรับใหเขา 
     กับสถานการณจริง 

กําหนดรูปแบบข้ันตอนการเขียนคูมือท่ีชัดเจนให 
สาขาสามารถนําไปใชเขียนเปนคูมือของตนเองได 

มติคณะทํางาน  รับทราบ และใหท่ีประชุมพิจารณาปญหาและแนวทางแกไขเพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินการตอไป 
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วาระที่ 3. เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
3.1 แนวทางการกําหนดกระบวนการทบทวนปรับปรุงตนแบบคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP) 

เลขานุการไดนําเสนอ ใหท่ีประชุมพิจารณารางแนวทางการกําหนดกระบวนการและทบทวนปรับปรุงตนแบบคูมือ
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ซ่ึงจะมีข้ันตอนตั้งแตการการสํารวจวินิจฉัย การวิเคราะความเสี่ยง การจัดลําดับ
ความสําคัญ มาตรการควบคุม/ตรวจสอบ ในข้ันตอนการการทบทวนคูมือ SOPเดิม ใหมีการพิจารณาถึง SOP ท่ี
โดดเดนเดิม (กปภ.ข.1–10) โดยใชหลักการ PDCA  5W1H และ Process Analysis ประกอบ กอนท่ีจะ
ปรับปรุงเปน SOP ระดับสาขาและหนวยบริการ แลวจึงนําไปทดลองใชงาน เม่ือใชงานไดจริงแลวจึงนําไปขยาย
ผลอยางท่ัวถึงตอไป ดังแสดงในรูปท่ี 8  

รูปท่ี 8 แนวทางการกําหนดกระบวนการและทบทวนปรับปรุงตนแบบคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP) 

 

นอกจากนั้นเลขานุการยังไดนําเสนอทางเลือกในการแบงคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP) เปน  
2 ทางเลือก ไดแก  

• ทางเลือกท่ี 1 การแบงคูมือตามกระบวนการ โดยใชหลักการ Process Analysis  โดยแบง
ออกเปน ระบบน้ําดิบ ระบบผลิต และระบบจายน้ํา ซ่ึงจะทําใหมีกระบวนการท่ีชัดเจนและ
ตอเนื่องกันมากกวาการแบงเปน 5 ระบบแบบเดมิ ดงัแสดงในรูปท่ี 9 

• ทางเลือกท่ี 2 การแบงคูมือตามสถานท่ีปฎิบัติงาน โดยพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดลอม
ของ กปภ.สาขา โดยแบงออกเปน คูมือสําหรับโรงสูบน้ําแรงต่ํา โรงกรองน้ํา โรงเก็บจาย
สารเคมี โรงสูบน้ําแรงสูง และสถานีจายน้ํา เปนตน ซ่ึงจะทําใหเขาใจไดงายและจะมีคูมือ
ปฏิบัติงานสําหรับแตละสถานท่ีอยางชัดเจน ดังแสดงในรูปท่ี 10   
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รูปท่ี 9 ทางเลือกท่ี 1 การแบงคูมือตามกระบวนการ 

 

รูปท่ี 10 ทางเลือกท่ี 2 การแบงตามสถานท่ีปฎิบัติงาน 

 

มติคณะทํางาน  1. ใหคณะทํางานใชแนวทางการกําหนดกระบวนการทบทวนปรับปรุงตนแบบคูมือข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน (SOP) ตามรูปท่ี 8  

 2. ใหคณะทํางานไปศึกษาเพ่ิมเติมและพิจารณาเลือกการแบงคูมือตามกระบวนการ หรือการ
แบงตามสถานท่ีปฎิบัติงาน และนํามาหาขอยุติในคราวหนา 

3.2 การคัดเลือก กปภ.สาขาตนแบบในการปรับปรุงตนแบบคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP)  
เลขานุการไดนําเสนอขอมูลท่ัวไปเบื้องตนของ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) และสาขาสิงหบุรี เพ่ือพิจารณา
สถานท่ีสําหรับเปนตนแบบในการทบทวนปรับปรุงตนแบบคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ดังแสดงในรูปท่ี 11 
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รูปท่ี 11 สภาพท่ัวไปเบื้องตนของ กปภ.สาขาตนแบบ 

 

มติคณะทํางาน  1. ตนแบบ SOP ระดับสาขา กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) เลือกสถานีผลติน้ําบางไทร  
  2. ตนแบบ SOP ระดับหนวยบริการ กปภ.สาขาสิงหบุรี เลือกหนวยบริการบางระจัน 

3.3 ขอมูลการสํารวจวินิจฉัยระบบประปาของ กปภ.สาขาตนแบบ เลขานุการนําเสนอขอมูลการ
สํารวจวินิจฉัยระบบประปาเบื้องตนของ กปภ.สาขาตนแบบ ซ่ึงจะตองมีการพิจารณาจัดทํา SOP ใหสอดคลอง
กับสภาพปญหาหลักในสวนท่ีตองมี SOP ดวย ดังแสดงในรูปท่ี 12 

รูปท่ี 12 ขอมูลการสํารวจวนิิจฉัยระบบประปาเบื้องตนของ กปภ.สาขาตนแบบ

 
มติคณะทํางาน  เห็นควรให กปภ.ข.2 ชวยระบขุอมูลการสํารวจวินิจฉัยระบบประปาของ กปภ.สาขาตนแบบ ให

คณะทํางานพิจารณาในครั้งตอไป 

3.4 ขอมูลการวิเคราะหความเส่ียงและจัดลําดับความสําคัญของ กปภ.สาขาตนแบบ 
เลขานุการนําเสนอขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของ กปภ.สาขาตนแบบ ซ่ึงตอง
พิจารณาจัดทํา SOP ใหสอดคลองกับความเสี่ยงซ่ึงจะมีมากกวาท่ีเคยจัดทํา ตัวอยางเชน การตรวจสอบระบบ 
DMA ระบบ PRV หรือการติดตามผลผูรับจางลดน้ําสูญเสีย เปนตน ดังแสดงในรูปท่ี 13 
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รูปท่ี 13 ขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของ กปภ.สาขาตนแบบ 

 
มติคณะทํางาน  เห็นควรให กปภ.ข.2 ชวยระบุขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของ 

กปภ.สาขาตนแบบ ใหคณะทํางานพิจารณาในครั้งตอไป 

3.5 ขอมูลมาตรการการควบคุมและการตรวจสอบของ กปภ.สาขาตนแบบ เลขานุการนําเสนอ
ขอมูลมาตรการการควบคุมและการตรวจสอบของ กปภ.สาขาตนแบบ ซ่ึงตองพิจารณาจัดทํา SOP ใหสอดคลอง
กับมาตรการการควบคุมและการตรวจสอบ ซ่ึงจะมีมากกวาท่ีเคยจัดทํา ตัวอยางเชน การแกปญหาสาหราย 
ตะไครน้ํา หรือการพรีคลอริเนชั่น เปนตน ดังแสดงในรูปท่ี 14 

รูปท่ี 14 ขอมูลมาตรการการควบคุมและการตรวจสอบของ กปภ.สาขาตนแบบ 

 
มติคณะทํางาน  เห็นควรให กปภ.ข.2 ชวยระบุขอมูลมาตรการการควบคุมและการตรวจสอบของ กปภ.สาขา

ตนแบบ ใหคณะทํางานพิจารณาในครั้งตอไป 

3.6 การวิเคราะหคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP) เดิม เลขานุการนําเสนอการวิเคราะหคูมือ
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP) เดิม ของ กปภ.สาขาตนแบบ (กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ)) ซ่ึงพบวาคูมือ
สวนใหญเปนดานการจายสารเคมีและควบคุมคุณภาพน้ําซ่ึงมีเปนจํานวนมาก แตยังขาดในสวนของท่ีเปนเทคนิค
ในระบบผลิตประปา และเม่ือพิจารณาจากแนวทาง PDCA พบวา คูมือสวนใหญอยูดาน Do และมีการ Check 
บางสวน ยังขาดดาน Plan และ ACT ดังแสดงในรูปท่ี 15 
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รูปท่ี 15 การวิเคราะหคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP) เดิม 

 
มติคณะทํางาน  เห็นควรใหใชแนวทาง PDCA ในการดําเนินการปรับปรุงคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP) 

ตอไป 

3.7 ตัวอยางการปรับปรุงคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP)  เลขานุการนําเสนอตัวอยางการ
ปรับปรุงคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP) และยกตัวอยางการปรับปรุง WI ซ่ึงควรเพ่ิมเติมในสวนของขอมูล
และวิธีการปฏิบัติงานเฉพาะของสาขาเขาไป เชน จุดตรวจสอบ/ควบคุมเฉพาะสาขา  รวมถึงควรเพ่ิมเติมในสวน
ท่ีหากไมไดตามท่ีตองการจะแกไขปรับปรุงอยางไร  ดังแสดงในรูปท่ี 16 

รูปท่ี 16 การปรับปรุงคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP) 

 

นอกจากนั้น เลขานุการยังไดนําเสนอใหใชแนวทางการแบงคูมือเปนระดับ เพ่ือลดภาระในการ
จัดทําคูมือระดับสาขา และยังงายในการกําหนดใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยแบงคูมือเปน 2 สวนคือ 

• Standard method เปนขอมูล หรือวิธีปฏิบัติงานท่ี เปนมาตรฐาน หรือสาขาสวนใหญ
ปฏบิัติเหมือนกัน ใหจัดทําเปนคูมือมาตรฐานโดยสวนกลาง และใหสาขาใชอางอิงถึง เชน 
วิธีการทดสอบ วิธีใชเครื่องมือเครื่องจักร เปนตน 
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• In House method เปนขอมูล หรือวิธีปฏิบัติงานท่ีใชเฉพาะแตละสาขา ซ่ึงจะแตกตาง
กันไป ในสวนนี้ใหระบุไวในคูมือแตละสาขา เชน ชวงเวลาการเปดปดเครื่อง การแกไข
ปญหาการลดความเสี่ยงของสาขา เปนตน 

มติคณะทํางาน  เห็นชอบแนวทางท่ีเลขานุการนําเสนอ และใหพิจารณาแบงระดับคูมือเปน Standard 
method และ In House method 

3.8 แผนการดําเนินงานปรับปรุงคู มือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ของคณะทํางาน 
เลขานุการไดนําเสนอแผนการดําเนินงานปรับปรุงคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ของคณะทํางานฯ  ซ่ึงจะ
เริ่มต้ังแตการกําหนดแนวทาง ลงพ้ืนท่ีสาขาตนแบบ จัดทํารางตนแบบ สัมมนาระดมสมอง ขอความเห็นชอบ 
ทดลองใชงาน และขยายผล  ดังแสดงในรูปท่ี 17 

รูปท่ี 17 แผนการดําเนินงานปรับปรุงคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ของคณะทํางานฯ 

 
มติคณะทํางาน  เห็นควรใหมีการจัดประชุมอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม 2559 กอนท่ีจะลงพ้ืนท่ีประปาตนแบบ 

เพ่ือใหคณะทํางานฯ สรุปแนวทางการปรับปรุงคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP) กอน 

3.9 การมอบหมายงานปรับปรุงคู มือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ของคณะทํางานฯ 
เลขานุการนําเสนอใหมีการมอบหมายงาน การพิจารณาใหความเห็น แนวทาง  การกําหนด Standard method 
และ In House method การจัดทําตัวอยาง SOP ตนแบบตามแนวทางท่ีคณะทํางานกําหนด โดยมอบหมายให
แตละเขต รับไปพิจารณา ดังแสดงในรูปท่ี 18 

รูปท่ี 18 การมอบหมายงานปรับปรุงคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ของคณะทํางานฯ 

 

คณะทํางานยอยกําหนดกระบวนการและทบทวนปรับปรุงตนแบบคูมือข้ันตอนการปฏบัิติงาน (SOP) ครั้งท่ี 1/2559 
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