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วาระที่ 1. ประธานฯแจงใหที่ประชุมทราบ 
 ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบโดยสรุป ดังนี้ 

1. การประชุมในครั้งท่ีแลวไดกรอบและทิศทางเบื้องตนในการดําเนินงานแลว และไดมอบหมายใหแต
ละเขตไปชวยพิจารณาราง SOP ในกลุมตางๆ ครั้งนี้จะไดมีการพิจารณาหาแนวทางในการดําเนินการตอไป 

2. จากคําสั่งยุบคณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร ทําใหขณะนี้ คณะทํางานทบทวน SOP ยังมีสถานะท่ี
ไมชัดเจน แตไดพิจารณารวมกันแลวเห็นวาสิ่งท่ีดําเนินการอยูมีประโยชน  ซ่ึงจะไดมีการหารือหาแนวทางแกไข 
ในชวงทายการประชุมครั้งนี้ 

ประธานนําเสนอ“ราง” โครงสราง SOP ระบบผลิตจายน้ําประปา ประกอบดวย 4 สวน ไดแก 
1. การสํารวจวินิจฉัยและประเมินความเสี่ยงระบบประปาท้ัง 5 ระบบ 
2. การทํา SOP ในสวน WP และ WI อาจจัดแบงโครงสรางออกเปน 2 แบบ ดังนี้ 

2.1 แบบท่ี 1 WP แยกระบบ คือ จัดทํา WP 1 เลมตอระบบ แลวจัดทํา WI ยอยของแตละระบบอีกที 
2.2 แบบท่ี 2 WP รวมทุกระบบ คือ จัดทํา WP 1 เลมท่ีรวมทุกระบบเขาดวยกัน แลวจัดทํา WI 

ยอยๆ ของแตละระบบอีกที 
3. การบันทึกและรายงานมาตรฐาน ผลการปฏิบัติงาน ตาม WP หรือ WI กําหนด 
4. คูมือมาตรฐานหลักของระบบผลิตจายน้ําประปาท้ัง 5 ระบบ 

รูปท่ี 1 “ราง” โครงสราง SOP ระบบผลิตจายน้ําประปา 

  
มติคณะทํางาน  รับทราบ และใหท่ีประชุมพิจารณาใชเปนแนวทางในการดําเนินการตอไป 

วาระที่ 2. รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 1/2559 
เลขานุการไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาไดแจงเวียนรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2559 ใหคณะทํางานฯ แลว

เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2559  
มติคณะทํางาน  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2559 โดยไมมีการแกไข 
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วาระที่ 3. เร่ืองเพ่ือทราบ 

เลขานุการไดนําเสนอแจงใหท่ีประชุมทราบ สรุปได ดังนี้ 
3.1 ตัวอยาง SOP : คูมือการจายคลอรีน (ประเทศติมอร – เลสเต) ซ่ึง ผอ.กรค.5 สงมาให สรุปไดวา 

เจาหนาท่ี WHO ชาวเนปาลท่ีเขาไป Audit ระบบ WSP ท่ีประปาทองถ่ินของประเทศติมอร–เลสเต แลวพบวาไมมีคูมือ 
SOP จึงไดชวยจัดทําข้ึน โดยยึดหลักใหผูปฏิบัติงานสามารถใชงานไดทุกคนตามทรัพยากรท่ีมีอยู ดังแสดงในรูปท่ี 2 

รูปท่ี 2 ตัวอยาง SOP : คูมือการจายคลอรีน ประเทศติมอร–เลสเต 

  

3.2 คูมือการควบคุมถังตกตะกอนแบบ Plain Sedimentation ของ กปน. ซ่ึงเปนเอกสารสรุป 
PPT. คูมือการควบคุมถังตกตะกอนแบบ Plain Sedimentation ของ กปน. ดังแสดงในรูปท่ี 3 โดยมีความเห็นวาเปน
ขอมูลท่ีมีประโยชนในการนําไปประยุกตใชงานตอไป  

รูปท่ี 3 ตัวอยางคูมือการควบคุมถังตกตะกอนแบบ Plain Sedimentation ของ กปน. 
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3.3 คูมือการควบคุมถังตกตะกอนแบบ Superpulsator Clarifier ประเภท Vacuum Type ของ 
กปน. ซ่ึงเปนเอกสารสรุป PPT. คูมือการควบคุมถังตกตะกอนแบบ Superpulsator Clarifier ประเภท Vacuum 
Type ของ กปน. ดังแสดงในรูปท่ี 4 โดยมีความเห็นวาเปนขอมูลท่ีมีประโยชนในการนําไปประยุกตใชงานตอไป  

รูปท่ี 4 ตัวอยางคูมือการควบคุมถังตกตะกอนแบบ Superpulsator Clarifier ประเภท Vacuum Type ของ กปน. 

 

 

3.4 ปญหาและแนวทางแกไขของคูมือปฏิบัติงานเดิม ซ่ึงจากการรวบรวมขอมูลท่ีผานมาสามารถสรุป
นําเสนอปญหาและแนวทางแกไขของคูมือปฏิบัติงานเดิม ดังแสดงในรูปท่ี 5 

รูปท่ี 5 ปญหาและแนวทางแกไขของคูมือปฏิบัติงานเดิม ท่ีเลขานุการสรุปนําเสนอ 

 

มติคณะทํางาน  รับทราบ และใหท่ีประชุมพิจารณานําไปประยุกตใช และใชประกอบการพิจารณากําหนดแนวทางใน
การดําเนินการตอไป 

คณะทํางานยอยกําหนดกระบวนการและทบทวนปรับปรุงตนแบบคูมือข้ันตอนการปฏบัิติงาน (SOP) ครั้งท่ี 2/2559 
 

4 



วาระที่ 4. เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ 1/2559 
4.1 การเลือกแนวทางการกําหนดกระบวนการทบทวนปรับปรุงตนแบบคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(SOP) เลขานุการไดนําเสนอวา ตามท่ีท่ีประชุมไดเห็นชอบแนวทางการกําหนดกระบวนการและทบทวนปรับปรุง
ตนแบบคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ซ่ึงจะมีข้ันตอนตั้งแตการการสํารวจวินิจฉัย การวิเคราะความเสี่ยง การ
จัดลําดับความสําคัญ มาตรการควบคุม/ตรวจสอบ ในข้ันตอนการการทบทวนคูมือ SOPเดิม ใหมีการพิจารณาถึง 
SOP ท่ีโดดเดนเดิม (กปภ.ข.1–10) โดยใชหลักการ PDCA  5W1H และ Process Analysis ประกอบ กอนท่ีจะ
ปรับปรุงเปน SOP ระดับสาขาและหนวยบริการ แลวจึงนําไปทดลองใชงาน เม่ือใชงานไดจริงแลวจึงนําไปขยายผล
อยางท่ัวถึงตอไป ดังแสดงในรูปท่ี 6 นั้น 

ในครั้งท่ีแลวไดคางการพิจารณาทางเลือกในการแบงคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ซ่ึงมี 2 ทางเลือก 
ไดแก  

• ทางเลือกท่ี 1 การแบงคูมือตามกระบวนการ โดยใชหลักการ Process Analysis  โดยแบงออกเปน 
ระบบน้ําดิบ ระบบผลิต และระบบจายน้ํา ซ่ึงจะทําใหมีกระบวนการท่ีชัดเจนและตอเนื่องกันมากกวา
การแบงเปน 5 ระบบแบบเดิม   

• ทางเลือกท่ี 2 การแบงคูมือตามสถานท่ีปฎิบัติงาน โดยพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดลอมของ 
กปภ.สาขา โดยแบงออกเปน คูมือสําหรับโรงสูบน้ําแรงต่ํา โรงกรองน้ํา โรงเก็บจายสารเคมี โรงสูบน้ํา
แรงสูง และสถานีจายน้ํา เปนตน ซ่ึงจะทําใหเขาใจไดงายและจะมีคูมือปฏิบัติงานสําหรับแตละสถานท่ี
อยางชัดเจน   

ซ่ึงเลขานุการไดจัดทํา Check List เปรียบเทียบ ทางเลือกท่ี 1 และ ทางเลือกท่ี 2 ดังแสดงในรูปท่ี 7 
รูปท่ี 6 แนวทางการกําหนดกระบวนการและทบทวนปรับปรุงตนแบบคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP) 

 

รูปท่ี 7 Check List เปรียบเทียบ ทางเลือกท่ี 1 และ ทางเลือกท่ี 2 
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มติคณะทํางาน  ยังไมไดขอยุติในการแบงกลุมคูมือการปฏิบัติงาน โดยใหคณะทํางานรวมกันปรับปรุงรายละเอียดของ
คูมือท่ีทบทวนแลวจึงมาหารูปแบบท่ีเหมาะสมภายหลังตอไป 

4.2 ขอมูลของ กปภ.สาขาตนแบบ เลขานุการไดสรุปแจงท่ีประชุมวายังคงขาดขอมูลเบื้องตนของ 
กปภ.สาขาตนแบบ ซ่ึงจะตองใชในการการพิจารณาจัดทํา SOP ใหสอดคลองกับสภาพปญหาหลัก ดังแสดงในรูปท่ี 8
ซ่ึงประกอบดวย 

• ขอมูลการสํารวจวินิจฉัยระบบประปาของ กปภ.สาขาตนแบบ 

• ขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญ  

• ขอมูลมาตรการการควบคุมและการตรวจสอบ 
รูปท่ี 8 ขอมูลของ กปภ.สาขาตนแบบ 

  
มติคณะทํางาน  เห็นควรให กปภ.ข.2 ชวยระบขุอมูลของ กปภ.สาขาตนแบบ ใหคณะทํางานพิจารณาในครั้งตอไป 

4.3 โครงการปรับปรุงคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP) เลขานุการนําเสนอแนวทางโครงการ
ปรับปรุงคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP)  ดังแสดงในรูปท่ี 10 สรุปไดดังนี้ 

4.3.1 วัตถุประสงค  
1) ทุกสาขาหรือหนวยบริการสามารถใชงานไดจริง งายตอการใชงาน สามารถตรวจสอบได 
2) การปรับคูมือ SOP หรือการนําไปปฏิบัติงานตองไมเปนภาระของสาขามากนัก 
3) เริ่มปรับปรุงคูมือ SOP ประเภท In – house Method กอน 

4.3.2 กลุมคูมือ SOP แบงออกเปน 2 กลุม คือ 
1) กลุมคูมือมาตรฐาน (Standard Method) เปนขอมูล หรือวิธีปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐาน หรือ

สาขาสวนใหญปฏิบัติเหมือนกัน ใหจัดทําเปนคูมือมาตรฐานโดยสวนกลาง และใหสาขาใช
อางอิงถึง เชน วิธีการทดสอบ วิธีใชเครื่องมือเครื่องจักร เปนตน 

2) กลุมคูมือเฉพาะพ้ืนท่ี (In – house Method) เปนขอมูล หรือวิธีปฏิบัติงานท่ีใชเฉพาะแตละ
สาขา ซ่ึงจะแตกตางกันไป ในสวนนี้ใหระบุไวในคูมือแตละสาขา เชน ชวงเวลาการเปดปด
เครื่อง การแกไขปญหาการลดความเสี่ยงของสาขา เปนตน 
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รูปท่ี 9 โครงการการปรับปรุงคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP) 

 

มติคณะทํางาน  เห็นชอบแนวทางท่ีเลขานุการนําเสนอ และใหคณะทํางานพิจารณาใชเปนแนวทางในการดําเนินการ
ตอไป 

4.4 โครงสราง SOP เลขานุการนําเสนอโครงสรางคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP)  ดังแสดงในรูปท่ี 10 
สรุปไดดังนี้ 

1) Work Procedure : WP ควรเปนภาพรวม (ถาจําเปนใหแยกเปนสวนขยายหากมีรายละเอียดอ่ืนๆมาก) 
2) Work Instruction : WI แยกเปนมาตรฐาน และเฉพาะพื้นที่ โดยคํานึงถึงทั้งดานปริมาณและ 

คุณภาพ 
รูปท่ี 10 โครงสราง SOP 
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มติคณะทํางาน  เห็นชอบโครงสราง SOP โดยมี WP เปนภาพรวม และมี WI แยกเปนมาตรฐานและเฉพาะพ้ืนท่ี โดย
คํานึงถึงท้ังดานปริมาณและคุณภาพ โดยใหคณะทํางานพิจารณาใชเปนแนวทางในการดําเนินการ
ตอไป 

วาระที่ 5. เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

ผูแทนกปภ.สาขาตางๆ ไดสงขอมูล SOP เดิม และ ท่ีมีการปรับปรุง ตามกลุมท่ีไดรับมอบหมาย สรุปได ดังนี้ 
5.1 SOP ของระบบน้ําดิบ (ข.1 และ ข.8)  เขต 8 ไดนําเสนอ SOP  ของระบบน้ําดิบ กปภ.สาขา 

สาขายโสธร ซ่ึงประกอบดวย WP และ WI  ดังแสดงในรูปท่ี 11 
รูปท่ี 11  SOP ของระบบน้ําดิบ กปภ.สาขา สาขายโสธร ของเขต 8 

 

 

5.2  SOP ของระบบผลิต (ข.2, ข.3 และ ข.9) เขต 3 ไดนําเสนอ คูมือ SOP ระบบผลิต ของ กปภ.สาขา
เพชรบุรี สถานีผลิตน้าํบานลาด ซ่ึงประกอบดวย WP และ WI  ดังแสดงในรูปท่ี 12 สรุปได ดังนี ้
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WP - ระบบผลิตน้ําประปา 

• WI - การปฏิบัติงานประจําวัน 

• WI – การใชงานเครื่องสูบน้ําในระบบสูบน้ําดิบ 

• WI – การระบายตะกอน 

• WI – การลางกรอง 

• WI - การใชงานเครื่องสูบน้ําในระบบสูบน้ําประปา 

• WI – การใชงานเครื่องกําเนิดไฟฟา 

• WI – การกวาดตะกอนดวยระบบ Siphon 

• WI – การลางถังตกตะกอน 

• WI – การลางถังน้ําใส 

 
รูปท่ี 12  SOP ของระบบน้ําดิบระบบผลิต กปภ.สาขาเพชรบุรี สถานีผลิตน้าํบานลาด ของเขต 3 

 

 

5.3 SOP ของระบบจําหนาย (ข.10) เขต 10 ไดนําเสนอ คูมือ SOP ระบบจําหนายของ กปภ.สาขา
พิจิตร สถานีผลิตน้ําราชชางขวัญ ดังแสดงในรูปท่ี 13 สรุปไดดังนี้ 

• แผนการสํารวจวนิิจฉัยของระบบจายน้ํา 

• Master Plan ของ WSP ในระบบจายน้ํา 

• แผนบริหารจัดการระบบจายน้ํา 

• WP – ระบบจายน้ํา 

• WI – การระบายตะกอนในระบบทอจายน้ํา 

• รายงานติดตามตัวชี้วัด 
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รูปท่ี 13  SOP ระบบจําหนาย ของ กปภ.สาขาพิจิตร สถานีผลิตน้ําราชชางขวัญ ของเขต 10 

 

 

5.4  SOP ของระบบควบคุมคุณภาพน้ํา (ข.4 และ ข.5) กปภ.ข.4 และ 5 ไดนําเสนอ คูมือ SOP ของ
ระบบควบคุมคุณภาพน้ํา ท่ีอยูระหวางการปรับปรุง ดังแสดงในรูปท่ี 14 สรุปไดดังนี้   

• WP – การควบคุมคุณภาพน้ํา 

• WI – การทดสอบความขุนในน้ํา 
และ WI ท่ีเขียนเปนข้ันตอนกระบวนการอยางงาย 
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รูปท่ี 14  SOP ระบบควบคุมคุณภาพน้ํา ของเขต 4 และเขต 5 

 

 

5.5 SOP ของระบบการเก็บ – จายสารเคมี (ข.6 และ ข.7) เขต 6 ไดขอปรับเปลี่ยนไปจัดทํา SOP 
ระบบจายน้ํา โดยไดนําเสนอคูมือ SOP ระบบจายน้ําของ กปภ.สาขาบานไผ ดังแสดงในรูปท่ี 15 สวน เขต 7 ไมมี
ผูแทนเขารวมประชุม 

รูปท่ี 15 SOP ระบบจําหนาย ของ กปภ.สาขาบานไผ ของเขต 6 
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รูปท่ี 15 SOP ระบบจําหนาย ของ กปภ.สาขาบานไผ ของเขต 6 (ตอ) 

 

5.6 การมอบหมายงานปรับปรุง SOP คณะทํางาน ไดพิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการ
มอบหมายงานปรับปรุง SOP ดังแสดงในรูปท่ี 16 สรุปไดดังนี ้

ลําดับ การปรับปรุงตนแบบคูมือ SOP หนวยงานรับผิดชอบ 

1 ระบบน้ําดิบ เขต 1 และเขต 8   

2 ระบบผลิตน้ํา เขต 2 เขต 3 และเขต 9 

3 ระบบจําหนายน้าํ เขต 6 และเขต 10 

4 ระบบควบคุมคุณภาพน้ํา เขต 4 และเขต 5 

5 ระบบการเก็บ – จายสารเคมี เขต 3 และเขต 7 

6 จัดทํา WP ภาพรวม กวพ. 
รูปท่ี 16 การมอบหมายงานปรับปรุง SOP   

 

คณะทํางานยอยกําหนดกระบวนการและทบทวนปรับปรุงตนแบบคูมือข้ันตอนการปฏบัิติงาน (SOP) ครั้งท่ี 2/2559 
 

12 



มติคณะทํางาน   เห็นชอบการมอบหมายงานปรับปรุง SOP โดยใหผูแทนเขต 1 - 10 ดําเนินการปรับปรุงตนแบบ 
 สงขอมูลใหเลขานุการภายในวันท่ี 10 สิงหาคม 2559 เพ่ือรวบรวมนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป 

5.7 แผนการดําเนินงานปรับปรุงคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ของคณะทํางาน เลขานุการได
นําเสนอแผนการดําเนินงานปรับปรุงคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ของคณะทํางานฯ ซ่ึงจะเริ่มตั้งแตการกําหนด
แนวทาง ลงพ้ืนท่ีสาขาตนแบบ จัดทํารางตนแบบ สัมมนาระดมสมอง ขอความเห็นชอบ ทดลองใชงาน และขยายผล 
ดังแสดงในรูปท่ี 17 

รูปท่ี 17 แผนการดําเนินงานปรับปรุงคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ของคณะทํางานฯ 

 
มติคณะทํางาน  เห็นควรใหมีการจัดประชุมอีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2559 กอนท่ีจะลงพ้ืนท่ีประปาตนแบบ เพ่ือให

คณะทํางานฯ พิจารณารางตนแบบคูมือ SOP แตละระบบ กอนท่ีจะสรุปแนวทางการดําเนินการ
ตอไป 

วาระที่ 6. เร่ืองอ่ืนๆ   
6.1 การพิจารณาขอความเห็นชอบในการดําเนินการของคณะทํางาน ท่ีประชุมหารือแนวทางการ

ดําเนินการของคณะทํางานวาควรจะขอความเห็นชอบดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายตอไป
หรือไม โดยขอความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูง 
มติคณะทํางาน  มอบหมายใหเลขานุการรางหนังสือเสนอ ผชว. (ประธานทีมเทคนิคฯ กปภ.) เพ่ือขอความเห็นชอบ

ใหดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายตอไป 

6.2 การพิจารณากําหนดการประชุมครั้งท่ี 3/2559 คณะทํางานฯ พิจารณากําหนดการประชุมครั้ง
ตอไปในวันท่ี 19 สิงหาคม 2559 
มติคณะทํางาน เห็นชอบ 

6.3 การสงขอมูลประกอบการประชุมลวงหนา  
6.3.1 ใหผูแทนเขต 1 - 10 สงรางตนแบบคูมือ SOP ดังนี้ 

1. เขต 1 และเขต 8 สงรางตนแบบคูมือ SOP ของระบบน้ําดิบ 
2. เขต 2 เขต 3 และเขต 9 สงรางตนแบบคูมือ SOP ของระบบผลิตน้ํา 
3. เขต 6 และเขต 10 สงรางตนแบบคูมือ SOP ของระบบจําหนายน้ํา 
4. เขต 4 และเขต 5 สงรางตนแบบคูมือ SOP ของระบบควบคุมคุณภาพน้ํา 
5. เขต 3 และเขต 7 สงรางตนแบบคูมือ SOP ของระบบการเก็บ – จายสารเคมี 
โดยสงขอมูลใหเลขานุการภายในวันท่ี 10 สิงหาคม 2559 เพ่ือรวบรวมนําเสนอในการ
ประชุมครั้งตอไป 
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