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รายงานการประชุมคณะทํางานย่อย 
กําหนดกระบวนการและทบทวนปรบัปรุงตน้แบบคู่มือขั้นตอนการปฏบิัตงิาน (SOP)  

ครั้งท่ี 3/2559   
วันท่ี 19 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 น.  

ณ ห้องประชุม 3504/1  
ผู้มาประชุม   

1. นายประจักร์ จิตรีพิทย์ ผช.กปภ.ข.5 หัวหน้าคณะทํางาน 
2. นายญาณวุฒิ ศรีเมือง วิศวกร 5 กรค.2 คณะทํางาน 
3. นายศุภกร พรขุนทด นักวิทยาศาสตร์ 5 กรค.2 คณะทํางาน 
4. นายธนวัฒน์ เอ่ียมเสริมลาภ ช่างไฟฟ้า 4 กปภ.สาขาเพชรบุรี คณะทํางาน 
5. นางสาวจารุรัตน์ เชาว์เลิศ หนง.งคน.2 กรค.4 คณะทํางาน 
6. นายธรรณ์ทวี ธรรมดี นักวิทยาศาสตร์ 5 กรค.5 คณะทํางาน 
7. นายอภิรักษ์ พงศ์จํานงค์ หนง.งคน.1 กรค.7 คณะทํางาน 
8. นางสาวยุภาพันธ์ ทองไทย หนง.งทผ. กรค.8   คณะทํางาน 
9. นายวิธร มาเอียด ผอ.กรค.9 คณะทํางาน 
10. นางสาวปณิชา ปลอดภัย หนง.งคน.2 กรค.9 คณะทํางาน 
11. นายชัยพร แสนเพ็ญ นายช่างไฟฟ้า 5 กรจ.10 คณะทํางาน 
12. นางพวงทอง วังส์ด่าน ผอ.กคน. คณะทํางาน 
13. นายธีระ ประสพศักด์ิ ที่ปรึกษา กปภ. คณะทํางาน 
14. นายวิโรจน์ กิตติรัตนชัย ผอ.กวพ. คณะทํางานและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายอําพล แก้ววิจิตร หนง.งคน.1 กรค.1 คณะทํางาน ติดภารกิจอ่ืน 
2. นางสาวธิติมา พลพินิจ ผอ.กผว.2 คณะทํางาน ติดภารกิจอ่ืน 
3. นายสุรินทร ์สุจินต์ธรรมสาร หนง.งคน.3 กรค.3 คณะทํางาน ติดภารกิจอ่ืน 
4. นายกมล ศรีวงษ์ ผจก.กปภ.สาขาบ้านไผ่ คณะทํางาน ติดภารกิจอ่ืน 
5. นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) คณะทํางาน ติดภารกิจอ่ืน 
6. นายสุรศักด์ิ ขจรศร ี ผจก.กปภ.สาขาสิงห์บุรี คณะทํางาน ติดภารกิจอ่ืน 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นางสาวอนงรกัษ์ นระแสน นักวิทยาศาสตร์ 4 กรค.1 
2. นางสาวนันท์ภสร สิงห์ดํา นักวิทยาศาสตร์ 5 กรค.1 
3.นายวิฑูรย์ สดาพงษ์ ช่างเครื่องกล 4 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) 
4. นายทศพร เกษเวช ช่างไฟฟ้า 4 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) 
5. นายวิชัย นพเกษร หนง.งานพัฒนานวัตกรรม กวพ. 
6. นายรุ่งธรรม กํ๋านารายณ์ หนง.งานวิจัย กวพ. 
7. นายเจนณรงค์ ถานา วิศวกร 4 กวพ. 
8 นายธีรสันต์ รัตนบํารุง วิศวกร 4 กวพ. 

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.  
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วาระท่ี 1. ประธานฯแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานแจ้งว่าติดภารกิจประชุมกับรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ4) จึงให้ที่ประชุมดําเนินการประชุม

ล่วงหน้าก่อน โดยมอบหมายให้ ที่ปรึกษา กปภ. เป็นประธานในที่ประชุมไปก่อน  
มติคณะทํางาน  รับทราบ  

วาระท่ี 2. รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2559 
เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2559 ให้คณะทํางานฯ แล้ว

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559  
มติคณะทํางาน  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2559 โดยไม่มีการแก้ไข 

วาระท่ี 3. เรื่องเพื่อทราบ 
3.1 สรุปผลการตรวจเยี่ยมการดําเนินงาน WSP ของเจ้าหน้าที่ WHO และกรมอนามัย 

ผอ.กคน. ได้สรุปความคืบหน้าที่เจ้าหน้าที่ของ WHO เข้าสังเกตการณ์การดําเนินโครงการ WSP ของ กปภ. โดยมีข้อ
สังเกตุจาก WHO ที่เก่ียวข้องกับการจัดทําคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของ กปภ. สรุปได้ดังตารางที่ 1. 

ตารางที่ 1.ข้อสังเกตุ/ข้อเสนอแนะจาก WHO ที่เก่ียวข้องกับการจัดทําคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของ กปภ. 
ประเด็น ข้อสังเกตุ ข้อเสนอแนะ 

การประเมินความเสี่ยง  ส่วนใหญ่ประเมินจาก“ปัญหา” ที่เคยเกิดขึ้น
ในอดีต และอาจจะกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้ง 
ยกเว้นสาขาเพชรบุรี 

 การประเมินชัดเจน และมีเหตุเป็นผลเป็นดีมาก 
 ยังไม่เข้าใจอันตราย (hazard)” และ

“เหตุการณ์ที่เป็นอันตราย (hazardous 
event)” หรือไม่ได้นํามาใช้อย่างจริงจัง 

 สาขาเพชรบุรีมีการประเมินความเสี่ยงของ
ระบบนํ้าดิบและระบบผลิตที่ดีมาก แต่ไม่มีใน
ส่วนของระบบการจ่ายสารเคมี การควบคุม
คุณภาพนํ้า และระบบจ่ายนํ้า 

 แนวทางของ WHO ประเมินจาก
ความเส่ืยงในอนาคต ตามตัวอย่าง
ของสาขาเพชรบุรี 

 ควรมีการประเมินที่เก่ียวข้องกับ
เหตุการณ์ที่เป็นอันตรายด้วย 

 ทํ าความเข้ า ใจ  และนํ ามาใ ช้
ประโยชน์ 

 ประเมินความเสี่ยงให้ครบถ้วนทุก
ระบบ 

แผนการปรับปรุง เชื่อมโยงกับการประเมินความเส่ียงอย่างชัดเจนใน
ทุกประปาสาขา 

ควรเชื่อมโยงกับการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์
ที่เป็นอันตรายเพื่อให้จัดการกับเหตุการณ์
ที่เป็นอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ผังระบบประปา ทุกสาขาแห่งมีผังระบบประปา ที่ชัดเจนและติด
ไว้ในที่ที่เหมาะสม   

ให้แสดงต้ังแต่แหล่งนํ้าจนถึงผู้ใช้นํ้า 
และมีการประกาศนโยบายว่าทํา
อย่างไรถึงด่ืมได้ 

คู่มือการปฏิบัติงาน ทุกสาขามีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเป็นอย่าง
ดีแต่พบแผนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ที่สาขาเชียงรายเท่าน้ัน 

ควรมีแผนการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานทุกสาขา 

เอกสาร เอกสารคู่มือต่างๆ มีการแยกออกเป็นหลายเล่ม 
ยากต่อการจัดเรียงเน้ือหาและทําความเข้าใจ 

จัดทําเน้ือหาเป็นหน่ึงเล่มหลัก เพ่ือ
ช่วยให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจและ
นําไปใช้งาน 
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รูปที่ 1 ตัวอย่างของ “อันตราย” และ “เหตุการณ์ที่เป็นอันตราย” ต่อแหล่งนํ้า 

  
มติคณะทํางาน  รับทราบ และนําไปปรับใช้กับการดําเนินการปรับปรุงคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของ กปภ. ต่อไป 

วาระท่ี 4. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี 2 (2/2559) 
4.1 ข้อมูลของ กปภ.สาขาต้นแบบ เลขานุการได้สรุปแจ้งที่ประชุมว่ายังขาดข้อมูลเบ้ืองต้นของ กปภ.

สาขาต้นแบบ ซึ่งจะต้องใช้ในการพิจารณาจัดทํา SOP ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาหลัก ดังแสดงในรูปที่ 2  
รูปที่ 2 ข้อมูลของกปภ.สาขาต้นแบบ 

 
มติคณะทํางาน  เห็นควรให้ กปภ.ข.2 ช่วยระบุข้อมูลของ กปภ.สาขาต้นแบบ ให้คณะทํางานพิจารณาในครั้งต่อไป 

4.2 การพิจารณาร่างต้นแบบคู่มือ SOP ฉบับปรับปรุง เลขานุการได้สรุปแจ้งที่ประชุมว่า ส่วนใหญ่
ผู้แทนกปภ.สาขาต่างๆ ได้ส่งข้อมูล SOP รูปแบบเดิม โดยอาจมีการปรับปรุงเน้ือหาบ้าง โดยของแต่ละหน่วยงานมี
จุดเด่น ดังแสดงในตารางที่ 2 และให้มีการนําเสนอตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย สรุปได้ ดังน้ี 

ตารางที่ 2  สรปุร่างต้นแบบคู่มือ SOP ฉบับปรับปรุงของหน่วยงานต่างๆ 
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4.2.1 ต้นแบบคู่มือ SOP (WP – WI) (เลขานุการ) เลขานุการนําเสนอร่างต้นแบบคู่มือ SOP  
ดังแสดงในรูปที่ 3 โดยสรุปคือ 

 WP เป็นภาพรวมของ กปภ.สาขา และแบ่งเป็น WP ย่อยของ แม่ข่าย และลูกข่ายแต่ละแห่ง 
 WI แยกเป็นแบบมาตรฐาน และ เฉพาะสาขา 

และยกตัวอย่าง WI เฉพาะสาขา ที่เน้นการดําเนินการตามจุดควบคุม ตามแนวทางที่กําหนดไว้ใน
ช่วงเวลาต่างๆ 

รูปที่ 3 ร่างต้นแบบคู่มือ SOP ของเลขานุการ 

 

 
4.2.2 SOP ของระบบน้ําดิบ (ข.1 และ ข.8)  เขต 8 ได้นําเสนอ SOP ของระบบนํ้าดิบ กปภ.  

ซึ่งประกอบด้วย WP และ WI  ดังแสดงในรูปที่ 4 
รูปที่ 4 SOP ของระบบน้ําดิบของเขต 8 
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รูปที่ 4 SOP ของระบบน้ําดิบของเขต 8 (ต่อ) 

 
4.2.3 SOP ของระบบผลติ (ข.2, ข.3 และ ข.9) เขต 3 ได้นําเสนอ คู่มือ SOP ระบบผลิต ของ กปภ.

สาขาเพชรบุรี สถานีผลิตนํ้าบ้านลาด ซึ่งประกอบด้วย WP และ WI  ดังแสดงในรูปที่ 5 สรุปได้ ดังน้ี 
WP - ระบบผลิตน้าํประปา 

 WI - การปฏิบัติงานประจําวัน 
 WI – การใช้งานเคร่ืองสูบนํ้าในระบบสูบนํ้าดิบ 
 WI – การระบายตะกอน 
 WI – การล้างกรอง 
 WI - การใช้งานเคร่ืองสูบนํ้าในระบบสูบนํ้าประปา 

 WI – การใช้งานเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 
 WI – การกวาดตะกอนด้วยระบบ Siphon 
 WI – การล้างถังตกตะกอน 
 WI – การล้างถังนํ้าใส 
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รูปที่ 5  SOP ของระบบผลิต กปภ.สาขาเพชรบุรี สถานีผลตินํ้าบ้านลาด ของเขต 3 

 

 
4.2.4 SOP ของระบบจําหน่าย (ข.6 และ ข.10) เขต 10 ได้นําเสนอ คู่มือ SOP ระบบจําหน่าย

ของ กปภ.สาขาพิจิตร สถานีผลิตนํ้าราชช้างขวัญ ดังแสดงในรูปที่ 6  
รูปที่ 6 SOP ระบบจําหน่าย ของ กปภ.สาขาพิจิตร สถานีผลิตนํ้าราชช้างขวัญ ของเขต 10 
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รูปที่ 6 SOP ระบบจําหน่าย ของ กปภ.สาขาพิจิตร สถานีผลิตนํ้าราชช้างขวัญ ของเขต 10 (ต่อ) 

 
4.2.5 SOP ของระบบควบคุมคุณภาพน้ํา (ข.4 และ ข.5) กปภ.ข.4 และ 5 ได้นําเสนอ คู่มือ SOP 

ของระบบควบคุมคุณภาพนํ้า ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง ดังแสดงในรูปที่ 7 สรุปได้ดังน้ี   
 WP – การควบคุมคุณภาพนํ้า 
 WI – การเก็บตัวอย่างนํ้า 

และ WI ที่เขียนเป็นขั้นตอนกระบวนการอย่างง่าย 
รูปที่ 7 SOP ระบบควบคุมคณุภาพนํ้า ของเขต 4 และเขต 5 
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รูปที่ 7 SOP ระบบควบคุมคณุภาพนํ้า ของเขต 4 และเขต 5 (ต่อ) 

 

4.2.6 SOP ของระบบการเก็บ – จ่ายสารเคมี (ข.3 และ ข.7) เขต 3 ได้นําเสนอ คู่มือ SOP 
ระบบการจัดการสารเคมี ของ กปภ.สาขาเพชรบุรี สถานีผลิตนํ้าบ้านลาด ซึ่งประกอบด้วย WP และ WI ดังแสดงใน
รูปที่ 8 สรุปได้ ดังน้ี 

WP - ระบบการจัดการสารเคมี 
 WI - การตรวจรับสารเคมี 
 WI - การทําจาร์เทสต์ 
 WI - การคํานวณหาอัตราจ่ายสารเคมี 
 WI - การเตรียมสารละลายสารส้ม หรือ PACl 

 WI - การทํากราฟอัตราการจ่ายสารเคมี 
 WI - วิธีการติดต้ังถังคลอรีนในระบบผลิต

นํ้าประปา 
 WI - การใช้งานเคร่ืองกําจัดแก็สคลอรีน 
 WI – การล้างถังนํ้าใส 

รูปที่ 8 SOP ระบบการจัดการสารเคม ีของ กปภ.สาขาเพชรบุรี สถานีผลตินํ้าบ้านลาด ของเขต 3 
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รูปที่ 8 SOP ระบบการจัดการสารเคม ีของ กปภ.สาขาเพชรบุรี สถานีผลตินํ้าบ้านลาด ของเขต 3 (ต่อ) 

 
มติคณะทํางาน   มอบหมายงานปรับปรุง SOP โดยให้ผู้แทนแต่ละหน่วยงาน ดําเนินการปรับปรุงต้นแบบ SOP  

ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะทํางานกําหนดไว้แล้ว โดยมุ่งเน้นให้พนักงานระดับสาขาได้
นําไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง และให้ส่งข้อมูลให้เลขานุการภายในวันที่ 9 กันยายน 2559  
เพ่ือรวบรวมนําเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

4.3 แผนการดําเนินงานปรับปรุงคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ของคณะทํางาน เลขานุการได้
นําเสนอแผนการดําเนินงานปรับปรุงคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ของคณะทํางานฯ ซึ่งจะเริ่มต้ังแต่การกําหนด
แนวทาง ลงพ้ืนที่สาขาต้นแบบ จัดทําร่างต้นแบบ สัมมนาระดมสมอง ขอความเห็นชอบ ทดลองใช้งาน และขยายผล 
ดังแสดงในรูปที่ 9 

รูปที่ 9 แผนการดําเนินงานปรับปรุงคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ของคณะทํางานฯ

  
มติคณะทํางาน   เห็นควรให้มีการจัดประชุมอีกครั้งในเดือนกันยายน 2559 ก่อนที่จะลงพ้ืนที่ประปาต้นแบบ เพ่ือให้

คณะทํางานฯ พิจารณาร่างต้นแบบคู่มือ SOP แต่ละระบบ ก่อนที่จะสรุปแนวทางการดําเนินการ
ต่อไป 

วาระท่ี 4. เรื่องอ่ืนๆ   
4.1 การพิจารณากําหนดการประชุมครั้งที่ 4/2559 คณะทํางานฯ พิจารณากําหนดการประชุมครั้ง

ต่อไปในวันที่ 16 กันยายน 2559 
มติคณะทํางาน เห็นชอบ 
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