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และใหบริการสาธารณะแกประชาชน ซ่ึงตอมาไดมีการถายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะจาก
สวนราชการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานดําเนินการมากยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการวา 
“ประชาชนจะตองไดรับบริการสาธารณะที่ดีขึ้นหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหาร
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ผูใชบริการใหมากขึ้น รวมทั้งสงเสริมใหประชาชน ภาคประชาสังคม และชุมชนมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ รวมดําเนินงานและติดตามตรวจสอบ” 
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ไดจัดทํามาตรฐานระบบน้ําสะอาด พรอมกับไดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตางๆ จากผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 
สมาคมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดมาตรฐานที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสามารถนําไปใช เปนแนวทางในการบริหารและใหบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชนและความพึงพอใจแกประชาชน รวมทั้งเพื่อเปน
หลักประกันวาประชาชนไมวาจะอยูสวนใดของประเทศ จะไดรับบริการสาธารณะในมาตรฐาน
ขั้นต่ําที่เทาเทียมกัน สงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 หวังเปนอยางยิ่งวา มาตรฐานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ในการเพิ่มศักยภาพการบริหารและการบริการสาธารณะ สนองตอบความตองการ และสรางความ
ผาสุกแกประชาชนสมดังคําที่วา “ทองถ่ินกาวไกล ชาวไทยมีสุข” 
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  บทที่ 1   บทนํา 1 

บทที่  1 
บทนํา 

 
ความเปนมา 
 เนื่องจากภารกิจในการจัดหาน้ําสะอาดในชุมชน เปนบทบาทและหนาที่หนึ่งซึ่งรัฐ
จะตองสงเสริมใหประชาชนไดมีน้ําสะอาดสําหรับเปนน้ําดื่มและน้ําใชอยางเพียงพอ โดยหาก
ประชาชนในชุมชนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและใชสอยอยางเพียงพอ ก็จะสงผลใหประชาชนในชุมชน
มีสุขภาพอนามัยที่ดี รวมทั้งการที่ประชาชนในชุมชนจะไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาการ    
ขาดแคลนน้ําสะอาดในชุมชน ซ่ึงจะทําใหแตละชุมชนมีน้ําสะอาดใชอยางยั่งยืน และจะสงผลให
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนดียิ่งขึ้น 
 ทั้งนี้ การถายโอนภารกิจในการจัดทําระบบน้ําสะอาด ถือเปนภารกิจดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่สําคัญภารกิจหนึ่ง ซ่ึงกรมทรัพยากรน้ํา และกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ไดดําเนินการถายโอนใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภารกิจดังกลาวยังเกี่ยวของกับภารกิจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตามที่กฎหมายกําหนดดังนี้ 

• พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
   “มาตรา 68 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล อาจ

จัดทํากิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 
   (1) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร” 

• พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
   “มาตรา 51 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบล อาจจัดทํากิจการใดๆ 

ในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้ 
   (1) ใหมีน้ําสะอาด หรือ การประปา” 
   “มาตรา 53 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมือง มีหนาที่ตองทําในเขต

เทศบาล ดังตอไปนี้ 
   (2) ใหมีน้ําสะอาด หรือ การประปา” 



มาตรฐานระบบน้ําสะอาด 

2 บทที่ 1   บทนํา 

   “มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนคร มีหนาที่ตองทําในเขต
เทศบาล ดังตอไปนี้ 

   (1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา  53” 
• พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
   “มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจ

และหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของ
ตนเองดังนี้ 

   (4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ” 
   “มาตรา 17 ใหองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจและหนาที่ในการ

จัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้ 
   (24) การจัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอื่นที่อยูในเขต และกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอื่นรวมกันดําเนินการ หรือใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด” 

 และโดยตลอดระยะเวลาที่ผานมา กอนการปฏิรูประบบราชการ ไดมีหนวยงานราชการ
หลายหนวยงานในสังกัดกระทรวงตางๆ คือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมโยธาธิการ 
กรมการเรงรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย และกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม 
ไดปฏิบัติภารกิจในดานการจัดหาและพัฒนาน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชน
ในกิจกรรมตางๆ อาทิเชน ระบบประปาหมูบาน บอน้ําบาดาล บอน้ําตื้น ถังเก็บน้ํา เปนตน ทั้งนี้ 
ขึ้นอยูกับความสามารถของหนวยงาน ตลอดจนความจําเปนของชุมชน ความพรอมของแหลงน้ํา
และปจจัยแวดลอมตางๆ ซ่ึงจากการที่ไดดําเนินงานดังกลาว ทําใหประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภค
ในปริมาณที่เพียงพอ แตในเรื่องคุณภาพยังตองมีการปรับปรุงคุณภาพใหดีขึ้นกวาเดิม และใน
จํานวนกิจกรรมตางๆ ที่ไดดําเนินการเพื่อจัดหาน้ําสะอาดใหแกประชาชนดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น 
การจัดสรางระบบประปาเปนวิธีท่ีนิยมและเปนท่ียอมรับในระดับสากลวาเหมาะสมที่สุด เนื่องจาก
สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ําใหไดมาตรฐานน้ําบริโภคอยางสม่ําเสมอ และสามารถใหบริการแก
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ประชาชนจํานวนมากครอบคลุมบริเวณพื้นท่ีกวางขวางไดในคราวเดียว สําหรับพื้นที่ที่มีขอจํากัด
ในเรื่องปริมาณและคุณภาพน้ําดิบจากน้ําผิวดินและน้ําใตดิน การจัดหาน้ําสะอาดใหประชาชนได
อุปโภคอยางเพียงพอในระยะแรกที่ผานมาไดใชวิธีการอาศัยแหลงน้ําฝนทดแทนในรูปแบบถังเก็บ
น้ําขนาดใหญสําหรับชุมชน รวมกับภาชนะเก็บน้ําในครัวเรือน แตการแกไขปญหาในระยะยาว
อยางยั่งยืน จะตองหาแหลงน้ําดิบที่มีปริมาณมากพอและคุณภาพดีที่อยูหางไกลจากพื้นที่ที่มีปญหา
มาดําเนินการปรับปรุงและขยายระบบประปา ตลอดจนการจัดสรางระบบประปาหมูบานเพื่อให
สามารถบริการน้ําประปาแกประชาชนในพื้นที่ที่มีปญหาตอไป 
 ดังนั้น แนวทางที่ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินตลอดจนหนวยงานตางๆ จะใช
ในการพิจารณาดําเนินการก็คือ การจัดทํามาตรฐานระบบน้ําสะอาด ซ่ึงจะเปนการดําเนินการ
เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินไดมีน้ําสะอาดสําหรับเปนน้ําดื่มน้ําใชอยางเพียงพอตามความจําเปน
ขั้นพื้นฐานสําหรับประชาชนในทองถ่ิน โดยรัฐบาลจะไดสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดมี
น้ําสะอาดสําหรับเปนน้ําดื่มน้ําใชในรูปแบบตางๆ ใหเหมาะสมตามสภาพของแตละทองถ่ิน 
รวมทั้งเปนการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําสะอาดไดดวยตนเอง อันจะเปนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนไดอยางยั่งยืนตลอดไป 

วัตถุประสงคในการจัดทํา 
 การจัดทํามาตรฐานระบบน้ําสะอาดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนี้ จัดทําขึ้นโดยมี
จุดมุงหมายเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดนําไปเปนคูมือในการปฏิบัติงานดานการจัดหา
น้ําสะอาด เนื่องจากเปนภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจําเปนจะตองดําเนินการเพื่อ
ตอบสนองความตองการของแตละทองถ่ิน ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการจัดทํา คือ 

• เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปนหลักเกณฑ คูมือ และแนวทางในการ
ดําเนินงานดานการจัดทําระบบน้ําสะอาดใหกับชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความรูความสามารถในการจัดทําระบบน้ําสะอาด
ในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําความรูไปใชพัฒนาชุมชนไดดวยตนเอง 
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• เพื่อใหผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปนหลักเกณฑ คูมือ และ
แนวทางประกอบการตัดสินใจที่ถูกตองและเหมาะสม สําหรับการดําเนินงานทางดานการจัดทํา
ระบบน้ําสะอาดใหกับประชาชนในชุมชน 

• เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและประชาชนสามารถนําความรูเกี่ยวกับการจัดทํา
ระบบน้ําสะอาดในชุมชนไปแกไขปญหาตางๆ ได ตลอดจนสามารถบํารุงดูแลรักษา และการ
บริหารจัดการใหสามารถดําเนินการเพื่อใหบริการน้ําสะอาดแกประชาชนในชุมชนไดอยาง
เพียงพอตอเนื่องและยั่งยืนตลอดไป 

ขอบเขตมาตรฐาน  
 มาตรฐานนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนกรอบแนวทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
การจัดทําระบบน้ําสะอาดสําหรับการใหบริการประชาชน โดยกําหนดแนวทางในการวางแผน
กอนการเริ่มดําเนินการ การกอสราง การบํารุงรักษา และการบริหารกิจการประปาหรือระบบน้ํา
สะอาด ตลอดจนการมีสวนรวมของประชาชน 

คํานิยามศัพท 
 ระบบน้ําสะอาด หรือ ระบบประปาหมูบาน หมายถึง การนําน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ 
อันไดแก แหลงน้ําใตดิน หรือแหลงน้ําผิวดินมาผานขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา เพื่อผลิต     
ใหเปนน้ําที่สะอาดตามหลักวิชาการและวิธีอันเหมาะสม แลวจายน้ําที่ผลิตไดใหแกประชาชน     
ในหมูบาน เพื่อใชในการอุปโภคบริโภค โดยการจายน้ําตามทอผานมาตรวัดตลอด 24 ช่ัวโมง 
 แหลงน้ําใตดิน หมายถึง บอน้ําบาดาล น้ําที่ไดจากบอบาดาล เกิดจากน้ําฝนที่ตกลงมา 
หรือน้ําจากผิวดินมีการซึมผานชั้นดินชั้นหิน แลวสะสมกันเปนแองอยูใตเปลือกโลก โดยแหลงน้ํา
ใตดินที่จะนํามาทําระบบประปาจะตองมีปริมาณน้ําเพียงพอ และคุณภาพเหมาะสมที่จะสามารถ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําได 
 แหลงน้ําผิวดิน หมายถึง หวย หนอง คลอง บึง สระ อางเก็บน้ํา เขื่อน แมน้ํา น้ําตก น้ําซับ 
และบอน้ําตื้น โดยแหลงน้ําผิวดินที่จะนํามาทําระบบน้ําประปาจะตองมีปริมาณน้ําเพียงพอ และ
คุณภาพเหมาะสมที่จะสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ําได 
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 การบริหารกิจการระบบประปา หมายถึง การดําเนินการที่อาศัยความรูดานการจัดการ
องคกร งบประมาณ รายรับ-รายจาย ระเบียบขอบังคับ เพื่อใหกิจการระบบประปาสามารถดํารงอยู
ไดอยางยั่งยืน 
 ผูดูแลระบบประปาหมูบาน หมายถึง ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหรับผิดชอบในการควบคุม
การผลิต ดูแลบํารุงรักษา ตรวจสอบ ซอมแซม แกไขระบบประปา 
 สมาชิกผูใชน้ํา หมายถึง เจาบานที่มีความตองการใชน้ําจากระบบประปา และสามารถ
ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับตางๆ ที่กําหนดขึ้น 
 น้ําดื่ม หมายถึง น้ําซึ่งไดจาก 2 แหลงใหญ ๆ คือ (1) น้ําจากแหลงน้ําตางๆ ไดแก น้ําฝน
จากภาชนะเก็บกักน้ําจากน้ําซับ น้ํากรอง น้ําจากบอน้ําตื้น ที่ถูกสุขอนามัย (2) น้ําจากระบบประปา
ในชนบท โดยการนําน้ําจากใตดิน หรือ แหลงน้ําผิวดินมาผลิตใหเปนน้ําสะอาดตามหลักวิชาการ 
และวิธีการอันเหมาะสม เพื่อใชในการบริโภคและอุปโภค โดยการจายไปตามทอผานมาตรวัดน้ํา 
บริการใหประชาชนในหมูบาน โดยองคการอนามัยโลกและยูนิเซฟ ไดใหคําจํากัดความวา 
หมายถึง “น้ําซึ่งไมมีสารเคมี หรือสารเปนพิษในปริมาณที่เปนอันตรายตอสุขภาพเจือปน และ 
ปราศจากกลิ่น สี และรสที่ไมเปนที่ยอมรับ”  
 น้ําใช หมายถึง น้ําซึ่งไดจากแหลงน้ําตาง ๆ คือ บอเจาะขนาดเล็ก บอบาดาล สระขุด 
หนองน้ําธรรมชาติ ฝาย อางเก็บน้ําธรรมชาติ ฝาย อางเก็บน้ําขนาดเล็กและระบบประปา ทั้งนี้
คุณภาพของน้ําจะตองเปนน้ําซึ่งใสพอประมาณไมกระดางเกินไป และไมเค็มเกินไป 

มาตรฐานอางอิง 
• สํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา. คูมือเลือกระบบประปาเพื่อพัฒนา อบต. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
• สํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา. รายการรายละเอียดท่ัวไปประกอบแบบ

แปลนการกอสรางระบบประปา. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
• สํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา. คูมือผูควบคุมการผลิตน้ําประปา (ระบบ

ประปาบาดาล). กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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• สํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา. คูมือผูควบคุมการผลิตน้ําประปา (ระบบ
ประปาผิวดิน). กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

• สํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา. มาตรฐานการดูแลและบํารุงรักษาระบบ
ประปา (ระบบประปาแบบบาดาล). กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา. มาตรฐานการดูแลและบํารุงรักษาระบบ
ประปา (ระบบประปาแบบผิวดิน). กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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บทที่  2 
มาตรฐานตัวช้ีวัดการจัดบริการระบบน้ําสะอาด  

 
 “การจัดบริการระบบน้ําสะอาด” เปนบริการสาธารณะประเภทหนึ่งที่องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีหนาที่ดําเนินการตามภารกิจการถายโอนบริการสาธารณะจากสวนราชการ ตามแผน 
ปฏิบัติการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึง       
ในปจจุบันภารกิจนี้ไดรับการถายโอนมายังทองถ่ินเรียบรอยแลว ดังนั้น จึงนับวาเปนบทบาท
หนาที่ของทองถ่ินเองที่จะตองดําเนินการจัดบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานประเภทดังกลาวนี้ใหได
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  
 อยางไรก็ดี การจัดบริการระบบน้ําสะอาดในที่นี้ หมายถึง การจัดทําระบบประปา
หมูบาน ซ่ึงเปนบริการน้ําเพื่อการอุปโภคเทานั้น มิไดมีความหมายครอบคลุมถึงการจัดบริการน้ํา
เพื่อการบริโภคแตประการใด เนื่องจากน้ําเพื่อการบริโภคนั้นจะตองมีระบบควบคุมคุณภาพและ
ความปลอดภัยที่มากกวาน้ําเพื่อการอุปโภค ซ่ึงหมายถึงจะตองมีมาตรฐานตัวช้ีวัดการบริการและ
ดําเนินการที่แตกตางกันเปนอยางมาก  ดังนั้น ในสวนที่สองนี้จะเปนการอธิบายมาตรฐานตัวช้ีวัด
ขั้นพื้นฐานในการจัดบริการระบบน้ําสะอาดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมาตรฐานดังกลาว
นี้ จําแนกเปน 3 มาตรฐานตามแตละขั้นตอนอันประกอบดวย  
 มาตรฐานที่ 1 ขั้นตอนกอนดําเนินการ  
 มาตรฐานที่ 2 ขั้นตอนขณะดําเนินการ และ 
 มาตรฐานที่ 3 ขั้นตอนภายหลังการดําเนินการ  
 ซ่ึงแตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
มาตรฐานที่ 1 ขั้นตอนกอนดําเนินการ 
มาตรฐานที่ 1.1  การกําหนดกรอบแนวทางการจัดหาน้ําสะอาดในชุมชน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนดกรอบแนวทางในการจัดหาน้ํา

สะอาดที่เหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของแตละชุมชนหรือหมูบานที่
อยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 
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ดัชนคีุณภาพ 
มีการดําเนินการสํารวจศักยภาพในการจัดหาน้ําสะอาดในชุมชนอยางเปนระบบ 
มีการวางแผนการสํารวจและประเมินศักยภาพของชุมชนในการจัดหาน้ําสะอาดอยางเปนระบบและชัดเจน 

 
 การกําหนดกรอบแนวทางในการจัดหาน้ําสะอาดในชุมชนหรือในพื้นที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง การดําเนินการสํารวจเพื่อพิจารณาถึงศักยภาพของชุมชนแตละแหง
หรือแตละพื้นที่วามีลักษณะทางกายภาพหรือมีสภาพของชุมชนที่เหมาะสมกับการจัดทําระบบน้ํา
สะอาดในรูปแบบใด และมีศักยภาพมากนอยเพียงใด โดยการพิจารณาดังกลาวนี้ถือเปนการ
ดําเนินการในเบื้องตนเพื่อประเมินถึงศักยภาพตลอดจนสภาพปญหาที่เกี่ยวของกับการจัดบริการ
น้ําสะอาดของชุมชนแตละแหง โดยถือวา “ระบบประปาหมูบาน” เปนจุดสุดทายของการพิจารณา
จัดหาน้ําสะอาดในชุมชน กลาวคือ ในชุมชนหรือทองถ่ินแตละแหงควรจะตองมีระบบประปา
หมูบานที่มีประสิทธิภาพเพียงพอตอการอุปโภคบริโภคในชุมชน หากชุมชนใดไมมีศักยภาพใน
การจัดทําระบบประปาหมูบาน ก็อาจจะใชระบบประปาหมูบานใกลเคียง หรือในกรณีที่ไมมีระบบ
ประปาหมูบานใกลเคียงก็จะตองพิจารณาดูวา ชุมชนนั้นมีบอน้ําบาดาลหรือไม โดยหากมีก็จะ
สามารถตรวจสอบปริมาณและคุณภาพไดวาเพียงพอจะจัดสรางระบบประปาหมูบานไดหรือไม 
หากไมมีเพียงพอก็ตองไปหาแหลงน้ําอื่น คือ น้ําผิวดินตอไป หากน้ําผิวดินไมมีก็จะตองใชบอน้ํา
ตื้น ถาบอน้ําตื้นไมมีก็ตองใชถังเก็บน้ําฝนเพื่อใหมีความเพียงพอในการใชงานในชวงเวลาที่ขาด
แคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคตอไป สําหรับการกําหนดกรอบแนวทางจัดหาน้ําสะอาดในชุมชน
สามารถแบงออกไดเปน 3 กรณี คือ กรณีที่ 1 ชุมชนมีระบบประปาหมูบาน กรณีที่ 2 ชุมชนยังไมมี
ระบบประปาหมูบาน และกรณีที่ 3 ชุมชนยังไมมีระบบประปาหมูบาน และแหลงน้ําตาง ๆ มี
ปริมาณไมเพียงพอ  
 อยางไรก็ดี ในที่นี้ ควรกลาวไวดวยวา การจัดทําระบบน้ําสะอาดสําหรับประชาชนใน
ชุมชนหรือในหมูบานนั้น ควรคํานึงถึง “ความคุมคา” (value based) ของการดําเนินการเมื่อ
เปรียบเทียบกับประสิทธิผลที่จะไดรับในอีกประการหนึ่งดวย กลาวคือ การจัดทําระบบน้ําสะอาด
ของแตละหมูบานหรือชุมชนไมจําเปนที่จะตองจัดทําโดยใชระบบหรือรูปแบบเดียวกันทั้งหมด 
ยกตัวอยางเชน ในกรณีที่บางหมูบานอาจมีจํานวนประชากรเพียง 25 หลังคาเรือน ในขณะที่อีก
หมูบานหนึ่งอาจจะมีประชากร 100 หลังคาเรือน โดยที่ศักยภาพในการจัดทําระบบน้ําสะอาดของ
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ทั้งสองหมูบานมีเทา ๆ กัน หากแตเมื่อเปรียบเทียบหรือการคิดคํานวณตามหลักความคุมคาแลว 
การดําเนินการเพื่อจัดทําระบบน้ําสะอาดก็อาจไมจําเปนตองใชในรูปแบบเดียวกันก็ได หากแตใน
ทายที่สุดแลวทั้งสองหมูบานจะตองมีน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคอยางเพียงพอเทากัน 
 

รูปท่ี 2 แนวทางการจัดหาน้ําสะอาดในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1.1 กรณีท่ีชุมชนมีระบบประปาหมูบาน 
 ในกรณีที่ชุมชนไดมีระบบประปาหมูบานอยูแลว ไมวาระบบประปาหมูบานนั้นจะ
กอสรางโดยงบประมาณของหนวยงานใด มีแนวทางและขั้นตอนในการดําเนินการจัดหาและ
พัฒนาตามขั้นตอน ดังนี้ 
 

กรณีท่ี ๒ 
ชุมชนยังไมมีระบบ
ประปาหมูบาน 

กรณีท่ี ๓ 
ชุมชนยังไมมีระบบ
ประปาหมูบานและ
แหลงน้ําตาง ๆ มี
ปริมาณไมเพียงพอ 

กรณีท่ี ๑ 
ชุมชนมีระบบประปา

หมูบาน 

แนวทางการ
จัดหาน้ํา
สะอาดใน
ชุมชน 
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 ขั้นตอนที่ 1 
1. ตรวจสอบสภาพการใชงานของระบบประปาหมูบานที่มีอยูในชุมชนวาสามารถใช

งานไดหรือไม 
2. ตรวจสอบวาระบบประปาหมูบานที่มีอยูสามารถปรับปรุง/ซอมแซมใหใชงานไดดี

หรือไม 
3. ตรวจสอบคุณภาพน้ําดิบของระบบประปาหมูบานวามีคุณภาพดีหรือไม 
4. ตรวจสอบปริมาณน้ําดิบของแหลงน้ําที่นํามาผลิตน้ําประปาของระบบประปา

หมูบานวามีปริมาณเพียงพอหรือไม 
 ขั้นตอนที่ 2 
 การหาแหลงน้ําดิบมาเพิ่มเติม จะพิจารณาเรื่องแหลงน้ําใตดินหรือบอน้ําบาดาลเปน
อันดับแรก เนื่องจากคุณภาพน้ําของบอน้ําบาดาลจะดีกวาแหลงน้ําชนิดอื่น ๆ และสามารถปรับปรงุ
คุณภาพไดงายกวา คาใชจายในการลงทุนต่ํา การบํารุงรักษาและดําเนินการผลิตน้ําประปาของ
ระบบผลิตก็ถูกกวาแหลงน้ําชนิดอื่น หลังจากนั้น จึงจะพิจารณาแหลงน้ําดิบจากแหลงน้ําผิวดิน
และบอน้ําตื้นตามลําดับตอไป โดยการพิจารณาแหลงน้ําจากบอน้ําบาดาล มีขั้นตอนตามลําดับดังนี้ 

1. ตรวจสอบวาชุมชนมีบอน้ําบาดาลหรือไม 
2. ตรวจสอบสภาพการใชงานของบอน้ําบาดาลวาสามารถใชงานไดหรือไม 
3. ตรวจสอบวาบอน้ําบาดาลสามารถปรับปรุง/ซอมแซมใหใชงานไดดีหรือไม 
4. ตรวจสอบคุณภาพน้ําดิบของบอน้ําบาดาลวามีคุณภาพดีหรือไม 
5. ตรวจสอบปริมาณน้ําดิบของบอน้ําบาดาลวามีปริมาณเพียงพอหรือไม 
6. เมื่อตรวจสอบแลว บอน้ําบาดาลมีปริมาณน้ําไมเพียงพอที่จะเปนแหลงน้ําเสริมของ

ระบบประปาหมูบาน ก็ใหพัฒนานํามาใชในบางสวน 
7. หากชุมชนไมมีบอน้ําบาดาลก็ใหตรวจสอบวาพื้นที่มีศักยภาพในการเจาะบอน้ํา

บาดาลหรือไม 
8. ดําเนินการเจาะบอน้ําบาดาลแลวตรวจสอบวาบอน้ําบาดาลที่ เจาะขึ้นมาใหม

สามารถใชเปนแหลงน้ําดิบสําหรับการปรับปรุง/ขยายระบบประปาหมูบานได
เพียงพอหรือไม 
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 ขั้นตอนที่ 3 
 การพิจารณาแหลงน้ําสําหรับนํามาผลิตน้ําประปาจากแหลงน้ําชนิดอื่น นอกเหนือจาก
แหลงน้ําใตดินหรือบอน้ําบาดาล ก็จะพิจารณาจากแหลงน้ําผิวดินเปนอันดับถัดมา โดยการ
พิจารณาแหลงน้ําดิบจากแหลงน้ําผิวดินมีขั้นตอนการพิจารณาตามลําดับดังนี้ 

1. ตรวจสอบวาชุมชนมีแหลงน้ําผิวดินหรือไม 
2. ตรวจสอบสภาพของแหลงน้ําผิวดินวามีสภาพใชการไดหรือไม 
3. ตรวจสอบดูวาแหลงน้ําผิวดินที่มีอยูสามารถปรับปรุง/ซอมแซมเพื่อนํามาใชเปน

แหลงน้ําดิบไดหรือไม 
4. ตรวจสอบคุณภาพน้ําดิบของแหลงน้ําผิวดินวามีคุณภาพดีหรือไม 
5. ตรวจสอบปริมาณน้ําดิบของแหลงน้ําผิวดินวามีปริมาณน้ําเพียงพอหรือไม 
6. หากชุมชนไมมีแหลงน้ําผิวดิน ก็ใหตรวจสอบวาในชุมชนมีแหลงน้ําผิวดินสําหรับ

นํามาพัฒนาแหลงน้ําใหมในการนํามาผลิตน้ําประปาไดหรือไม 
7. หากสามารถพัฒนาแหลงน้ําผิวดินแหลงใหมได ก็ใหดําเนินการตรวจสอบวาแหลง

น้ําผิวดินที่พัฒนาขึ้นมาใหมสามารถนํามาใชเปนแหลงน้ําดิบสําหรับระบบประปา
หมูบานไดหรือไม โดยการตรวจสอบตามขั้นตอนตั้งแตขอ 4 ดังกลาวขางตน 
ตามลําดับ หากมีคุณภาพน้ําดิบดีและมีปริมาณเพียงพอก็ใหดําเนินการปรับปรุง/
ขยายระบบประปาหมูบานใหสามารถบริการน้ําประปาไดอยางเพียงพอ และครอบคลุม
ทั้งชุมชนตอไป 

 ขั้นตอนที่ 4 
 การพิจารณาแหลงน้ําจากแหลงน้ําอื่น ๆ นอกเหนือจากแหลงน้ําใตดินหรือบอน้ําบาดาล 
และแหลงน้ําผิวดินสําหรับนํามาผลิตน้ําประปาแลว ก็ใหพิจารณาดูแหลงน้ําจากบอน้ําตื้นในชุมชน
เปนอันดับถัดมา โดยการพิจารณาแหลงน้ําจากบอน้ําตื้นมีขั้นตอนตามลําดับดังนี้ 

1. ตรวจสอบวาชุมชนมีแหลงน้ําจากบอน้ําตื้นหรือไม 
2. ตรวจสอบสภาพการใชงานของบอน้ําตื้นวามีสภาพการใชงานไดหรือไม 
3. ตรวจสอบดูวาบอน้ําตื้นสามารถปรับปรุง/ซอมแซมใหใชงานไดดีหรือไม 
4. ตรวจสอบคุณภาพน้ําดิบของบอน้ําตื้นวามีคุณภาพดีหรือไม 
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5. ตรวจสอบปริมาณน้ําดิบของบอน้ําตื้นวามีปริมาณน้ําเพียงพอหรือไม 
6. เมื่อตรวจสอบแลวพบวา บอน้ําตื้นมีปริมาณน้ําไมเพียงพอที่จะเปนแหลงน้ําเสริม

ของระบบประปาหมูบาน ก็ใหพัฒนานํามาใชในบางสวน 
7. หากชุมชนไมมีแหลงน้ําจากบอน้ําตื้น ก็ใหตรวจสอบวาพื้นที่ชุมชนดังกลาว หรือ

บริเวณใกลเคียงมีศักยภาพสามารถขุดหรือจัดสรางบอน้ําตื้นไดหรือไม 
8. ดําเนินการจัดสรางหรือขุดบอน้ําตื้น แลวตรวจสอบวาบอน้ําตื้นที่จัดสรางหรือขุด

ขึ้นมาใหม สามารถนํามาใชเปนแหลงน้ําดิบสําหรับการปรับปรุง/ขยายระบบ
ประปาหมูบานไดเพียงพอหรือไม 

 ทั้งนี้ แผนภาพในการดําเนินการสามารถแสดงไดดังนี้ 
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รูปท่ี 3 แนวทางการจัดหาน้ําสะอาดในกรณีที่ชุมชนมีระบบประปาหมูบานอยูแลว 

  
 
 

ชุมชนหรือหมูบาน 

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 3 

ตรวจสอบวาชุมชนมีระบบ
ประปาหรือไม

ไมมี ดูกรณีที่ 3 

ตรวจสอบวามีบอน้ําตื้น 
หรือไม

ตรวจสอบวามีแหลงน้ําผิวดิน
หรือไม 

ตรวจสอบวามีบอน้ําบอบาดาล
หรือไม 

ตรวจสอบวาสามารถตอน้ําจาก
ระบบประปาอื่นไดหรือไม

ไมมี 

มี 

ประชาชน/องคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ินบริหาร
จัดการใหยั่งยืน 
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 จากการที่ชุมชนไดดําเนินงาน ในกรณีที่ชุมชนมีระบบประปาหมูบานอยูแลวนั้น ซ่ึง
ชุมชนไดมีการดําเนินงานตามรายละเอียดดังกลาวขางตน จนถึงขั้นตอนที่ชุมชนไดดําเนินการ
ปรับปรุง/ขยายเขตระบบประปาหมูบานนั้น ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตอง
รวมมือในการดําเนินงานในเรื่องการบริหารจัดการทั้งในดานการบริหารกิจการ ตลอดจนการ
บํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน เพื่อใหระบบประปาหมูบานที่ชุมชนดําเนินการปรับปรุง/ขยาย
ระบบประปาหมูบาน สามารถใหบริการน้ําประปาไดครอบคลุมประชาชนทั้งชุมชน และทําให
ระบบประปาหมูบานมีความยั่งยืนตลอดไป 

 1.1.2 กรณีท่ีชุมชนยังไมมีระบบประปาหมูบาน 
 ในกรณีที่ชุมชนยังไมมีระบบประปาหมูบาน มีแนวทางและขั้นตอนในการจัดหาและ
พัฒนาน้ําสะอาดสําหรับดื่มกินและใชสอยอยางเพียงพอตามขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 
 ตรวจสอบดูวา ชุมชนนั้นสามารถตอน้ําจากระบบประปาอื่นไดและเพียงพอหรือไม 

1. หากตอน้ําจากระบบประปาอื่นไมได ใหดําเนินการตอไปในขั้นตอนที่ 2 
2. หากชุมชนสามารถตอน้ําจากระบบประปาหมูบานอื่นได และมีปริมาณน้ําเพียงพอก็

ใหดําเนินการปรับปรุง/ขยายระบบประปาหมูบาน เพื่อใหระบบประปาหมูบาน
สามารถใหบริการน้ําประปาไดครอบคลุมทั้งชุมชน  

 ขั้นตอนที่ 2 
 การหาแหลงน้ําดิบมาเพิ่มเติม จะพิจารณาเรื่องแหลงน้ําใตดินหรือบอน้ําบาดาลเปน
อันดับแรก เนื่องจากคุณภาพน้ําของบอน้ําบาดาลจะดีกวาแหลงน้ําชนิดอื่นๆ และสามารถปรับปรุง
คุณภาพไดงายกวา คาใชจายในการลงทุนต่ํา การบํารุงรักษาและดําเนินการผลิตน้ําประปาของ
ระบบผลิตก็ถูกกวาแหลงน้ําชนิดอื่น หลังจากนั้น จึงจะพิจารณาแหลงน้ําดิบจากแหลงน้ําผิวดินและ
บอน้ําตื้นตามลําดับตอไป โดยการพิจารณาแหลงน้ําจากบอน้ําบาดาล มีขั้นตอนการตามลําดับดังนี้ 

1. ตรวจสอบวาชุมชนมีบอน้ําบาดาลหรือไม 
2. ตรวจสอบสภาพการใชงานของบอน้ําบาดาลวาสามารถใชงานไดหรือไม 
3. ตรวจสอบวาบอน้ําบาดาลสามารถปรับปรุง/ซอมแซมใหใชงานไดดีหรือไม 
4. ตรวจสอบคุณภาพน้ําดิบของบอน้ําบาดาลวามีคุณภาพดีหรือไม 
5. ตรวจสอบปริมาณน้ําดิบของบอน้ําบาดาลวามีปริมาณเพียงพอหรือไม 
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6. เมื่อตรวจสอบแลว บอน้ําบาดาลมีปริมาณน้ําดิบไมเพียงพอท่ีจะเปนแหลงน้ําเสริม
ของระบบประปาหมูบาน ก็ใหพัฒนานํามาใชในบางสวน 

7. หากชุมชนไมมีบอน้ําบาดาล ก็ใหพิจารณาหาพื้นที่สําหรับเจาะบอน้ําบาดาล โดย
ตรวจสอบวาพื้นที่มีศักยภาพในการเจาะบอน้ําบาดาลไดหรือไม 

8. ดําเนินการเจาะบอน้ําบาดาลแลวตรวจสอบวาบอน้ําบาดาลที่เจาะขึ้นมาใหมสามารถ
นํามาใชเปนแหลงน้ําดิบสําหรับจัดสรางระบบประปาหมูบานไดเพียงพอหรือไม 

 ขั้นตอนที่ 3 
  การพิจารณาแหลงน้ําสําหรับนํามาผลิตน้ําประปาจากแหลงน้ําชนิดอื่น นอกเหนือจาก
แหลงน้ําใตดินหรือบอน้ําบาดาล ก็จะพิจารณาจากแหลงน้ําผิวดิน อาทิเชน แมน้ํา ลําคลอง หวย 
หนอง บึง สระเก็บน้ํา และอางเก็บน้ํา เปนตน โดยการพิจารณาแหลงน้ําดิบจากแหลงน้ําผิวดินมี
ขั้นตอนตามลําดับดังนี้ 

1. ตรวจสอบวาชุมชนมีแหลงน้ําผิวดินหรือไม 
2. ตรวจสอบสภาพของแหลงน้ําผิวดินวามีสภาพใชการไดหรือไม 
3. ตรวจสอบดูวาแหลงน้ําผิวดินที่มีอยูสามารถปรับปรุง/ซอมแซมเพื่อนํามาใชเปน

แหลงน้ําดิบไดหรือไม 
4. ตรวจสอบคุณภาพน้ําดิบของแหลงน้ําผิวดินวามีคุณภาพดีหรือไม 
5. ตรวจสอบปริมาณน้ําดิบของแหลงน้ําผิวดินวามีปริมาณน้ําเพียงพอหรือไม 
6. เมื่อตรวจสอบแลวพบวา แหลงน้ําผิวดินมีปริมาณน้ําไมเพียงพอที่จะเปนแหลงน้ํา

เสริมของระบบประปาหมูบาน ก็ใหพัฒนานํามาใชในบางสวน 
7. หากชุมชนไมมีแหลงน้ําผิวดิน ก็ใหพิจารณาพัฒนาแหลงน้ําผิวดินแหลงใหม โดย

ตรวจสอบวาในชุมชนมีแหลงน้ําผิวดินสําหรับนํามาพัฒนาแหลงน้ําใหมในการ
นํามาผลิตน้ําประปาไดหรือไม 

8. หากสามารถพัฒนาแหลงน้ําผิวดินแหลงใหมได ก็ใหดําเนินการตรวจสอบวาแหลง
น้ําผิวดินที่พัฒนาขึ้นมาใหมสามารถนํามาใชเปนแหลงน้ําดิบสําหรับระบบประปา
หมูบานไดหรือไม โดยการตรวจสอบตามขั้นตอนตั้งแตขอ 4 ดังกลาวขางตน 
ตามลําดับ หากมีคุณภาพน้ําดิบดีและมีปริมาณเพียงพอก็ใหดําเนินการจัดสราง
ระบบประปาหมูบานใหสามารถบริการน้ําประปาไดอยางเพียงพอและครอบคลุม
ทั้งชุมชนตอไป 
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 ขั้นตอนที่ 4 
 การพิจารณาแหลงน้ําจากแหลงน้ําอื่น ๆ นอกเหนือจากแหลงน้ําใตดินหรือบอน้ําบาดาล 
และแหลงน้ําผิวดินสําหรับนํามาผลิตน้ําประปาแลว ก็ใหพิจารณาดูแหลงน้ําจากบอน้ําตื้นในชุมชน
เปนอันดับถัดมา โดยการพิจารณาแหลงน้ําจากบอน้ําตื้นมีขั้นตอนตามลําดับดังนี้ 

1. ตรวจสอบวาชุมชนมีแหลงน้ําจากบอน้ําตื้นหรือไม 
2. ตรวจสอบสภาพการใชงานของบอน้ําตื้นวามีสภาพการใชงานไดหรือไม 
3. ตรวจสอบดูวาบอน้ําตื้นสามารถปรับปรุง/ซอมแซมใหใชงานไดดีหรือไม 
4. ตรวจสอบคุณภาพน้ําดิบของบอน้ําตื้นวามีคุณภาพดีหรือไม 
5. ตรวจสอบปริมาณน้ําดิบของบอน้ําตื้นวามีปริมาณน้ําเพียงพอหรือไม 
6. เมื่อตรวจสอบแลวพบวา บอน้ําตื้นมีปริมาณน้ําไมเพียงพอที่จะเปนแหลงน้ําเสริม

ของระบบประปาหมูบาน ก็ใหพัฒนานํามาใชในบางสวน 
7. หากชุมชนไมมีแหลงน้ําจากบอน้ําตื้น ก็ใหตรวจสอบวาพื้นที่ชุมชนดังกลาว หรือ

บริเวณใกลเคียงมีศักยภาพสามารถขุดหรือจัดสรางบอน้ําตื้นไดหรือไม 
8. ดําเนินการจัดสรางหรือขุดบอน้ําตื้น แลวตรวจสอบวาบอน้ําตื้นที่จัดสรางหรือขุด

ขึ้นมาใหม สามารถนํามาใชเปนแหลงน้ําดิบสําหรับจัดสรางระบบประปาหมูบาน
ไดเพียงพอหรือไม 

9. หากจัดสรางหรือขุดบอน้ําตื้นได ตลอดจนมีคุณภาพน้ําดิบดี และมีปริมาณน้ําดิบ
เพียงพอ ก็ใหใชเปนแหลงน้ําดิบสําหรับนํามาจัดสรางระบบประปาหมูบาน ให
สามารถบริการน้ําไดอยางเพียงพอและครอบคลุมทั้งชุมชนตอไป 

 ทั้งนี้แผนภาพในการดําเนินการ สามารถแสดงไดดังนี้ 
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รูปท่ี 4 แนวทางการจัดหาน้ําสะอาดในกรณีที่ชุมชนไมมีระบบประปาหมูบาน 
 

ชุมชนหรือหมูบาน 

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 3 

ตรวจสอบวาชุมชนมีระบบ
ประปาหรือไม

หากไมมี โปรดดูกรณีที่ 3 

ตรวจสอบวามีบอน้ําตื้น 
หรือไม

ตรวจสอบวามีแหลงน้ําผิวดิน
หรือไม 

ตรวจสอบวามีบอน้ําบอบาดาล
หรือไม 

ตรวจสอบวาสามารถตอน้ําจาก
ระบบประปาอื่นไดหรือไม

ไมมี 

มี 

ประชาชน/องคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ินบริหาร
จัดการใหยั่งยืน 

ตรวจสอบวามีศักยภาพในการ
เจาะบอน้ําบาดาลหรือไม 

ตรวจสอบวามีศักยภาพในการ
จัดทําบอน้ําตื้นหรือไม
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 จากการที่ชุมชนไดดําเนินงาน ในกรณีที่ชุมชนยังไมมีระบบประปาหมูบานนั้น ซ่ึง
ชุมชนไดมีการดําเนินงานตามรายละเอียดดังกลาวขางตน จนถึงขั้นตอนที่ชุมชนไดดําเนินการ
จัดสรางระบบประปาหมูบานนั้น ประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองรวมมือในการ
ดําเนินงานในเรื่องการบริหารจัดการทั้งในดานการบริหารกิจการ ตลอดจนการบํารุงรักษาระบบ
ประปาหมูบาน เพื่อใหระบบประปาหมูบานที่ชุมชนดําเนินการสามารถใหบริการน้ําประปาได
ครอบคลุมประชาชนทั้งชุมชน และทําใหระบบประปาหมูบานมีความยั่งยืนตลอดไป 

 1.1.3 กรณีท่ีชุมชนยังไมมีระบบประปาหมูบาน และแหลงน้ําตางๆ มีปริมาณไมเพียงพอ 
 ในกรณีที่ชุมชนยังไมมีระบบประปาหมูบานและแหลงน้ําตางๆ มีปริมาณนอย อาทิเชน 
บอน้ําบาดาลมีปริมาณนอย แหลงน้ําผิวดินมีปริมาณไมเพียงพอ บอน้ําตื้นมีปริมาณนอย และ
ชุมชนไมสามารถตอน้ําจากระบบประปาหมูบานอื่นมาใชในชุมชนได มีแนวทางและขั้นตอนใน
การดําเนินการจัดหาและพัฒนาน้ําสะอาดสําหรับดื่มกินและใชสอยอยางเพียงพอตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ตรวจสอบดูวาชุมชนนั้นมีถังเก็บน้ําหรือไม 
2. ตรวจสอบสภาพการใชงานของถังเก็บน้ําวาสามารถใชงานไดหรือไม 
3. หากยังสามารถใชงานไดดี ใหดําเนินการตอไปในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพน้ํา

ในถังเก็บน้ําวามีคุณภาพเชนไร หากมีคุณภาพน้ําดีก็ดําเนินการตรวจสอบปรมิาณน้าํ
วามีมากนอยเพียงใด หากปริมาณน้ํามีความเพียงพอในการใหบริการชุมชนก็ให
จัดตั้งธนาคารน้ํา โดยการสนับสนุนใหประชาชนไดรวมกันบริหารจัดการธนาคารน้ํา
ใหเกิดความยั่งยืนตลอดไป 

4. ตรวจสอบวาถังเก็บน้ําสามารถปรับปรุง/ซอมแซมใหใชงานไดจริงหรือไม 
5. ตรวจสอบปริมาณน้ําในถังเก็บน้ําวามีปริมาณเพียงพอหรือไม 
6. หากชุมชนไมมีถังเก็บน้ํา ก็ใหพิจารณาจัดสรางถังเก็บน้ําในชุมชน โดยใหจัดหาน้ํา

สะอาดจากแหลงน้ําตาง ๆ มาเก็บไวในถังเก็บน้ําใหเต็ม ซ่ึงแหลงน้ําที่นํามาเติมใน
ถังเก็บน้ําจะไดมาจากน้ําฝน น้ําที่มาจากระบบประปาหมูบาน น้ําจากบอน้ําบาดาล    
น้ําจากบอน้ําตื้น ตลอดจนน้ําจากแหลงน้ําผิวดินตาง ๆ ที่ไดปรับปรุงคุณภาพน้ําแลว 

7. ใหชุมชนดําเนินการจัดตั้งธนาคารน้ํา เพื่อจัดหาน้ําตนทุนมาเก็บกักในถังเก็บน้ํา 
สําหรับนํามาเปนน้ําดื่มในชวงหนาแลงหรือในยามขาดแคลน 
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รูปท่ี 5  แนวทางการจัดหาน้าํสะอาดในกรณีที่ชุมชนยังไมมีระบบประปาหมูบานและ 
แหลงน้ํามีปริมาณไมเพยีงพอ 

 

มีระบบประปา
หรือไม 

ตอน้ําจากระบบ
ประปาอื่นไมได 

บอน้ําตื้นมี
ปริมาณน้ํานอย 

แหลงน้ําผิวดิน 
ไมเพียงพอ น้ํานอย 

บอน้ําบาดาลมี
ปริมาณนอย 

ชุมชนหรือหมูบาน 

ความเพยีงพอ 

การปรับปรุง/
ซอมแซม 

สภาพการ
ใชงาน 

มีถังเก็บน้ํา
หรือไม 

จัดสรางถัง
เก็บน้ํา 

จัดตั้ง
ธนาคารน้ํา 

ประชาชน/องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นบริหาร
จัดการใหยั่งยืน 

 
น้ําฝน 

น้ําจากบอน้ํา
บาดาล บอน้ําตื้น 
แหลงน้ําผิวดินที่
ไดรับการปรับปรุง

คุณภาพแลว 

 

น้ําที่รับจากระบบ
ประปาอื่น ๆ 

เพียงพอ 

ไมเพียงพอ 

ไมได 

ได ได 

มี ไมได 

ไมมี 
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 จากการที่ชุมชนไดดําเนินงาน ในกรณีที่ชุมชนยังไมมีระบบประปาหมูบานและแหลงน้ํา
ตางๆ มีปริมาณไมเพียงพอ ซ่ึงชุมชนไดมีการดําเนินงานตามรายละเอียดดังกลาวขางตน จนถึง
ขั้นตอนที่ชุมชนไดดําเนินการจัดสรางถังเก็บน้ํานั้น ประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตองรวมมือในการดําเนินงานในเรื่องการบริหารจัดการและจัดสรรปนสวนน้ําสะอาดใหแก
ประชาชนที่ขาดแคลนน้ําสะอาดสําหรับดื่มเพื่อใหเกิดความเปนธรรมโดยการดําเนินการจัดตั้ง
ธนาคารน้ําขึ้นในชุมชน ซ่ึงประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองรวมมือกันในการ
บริหารจัดการธนาคารน้ําใหเกิดความยั่งยืนตลอดไป 
 
มาตรฐานที่ 1.2  การสํารวจและวิเคราะหความจําเปนหรือความเหมาะสมของโครงการ     

ในเบื้องตน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสํารวจและวิเคราะหความจําเปนหรือ

ความเหมาะสมของโครงการในเบื้องตน เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลอง   
ตอความตองการการใชน้ําในหมูบานและหมูบานสามารถตอบสนอง   
ความตองการของประชาชนอยางทั่วถึง 

 

ดัชนคีุณภาพ 
มีการสํารวจความตองการใชน้ําของหมูบานหรือชุมชน 
มีการสํารวจแหลงน้ําที่จะมาใชทําระบบประปา 
มีการสํารวจการมีไฟฟาใชในหมูบาน 
มีการสํารวจทําเลที่ต้ังสําหรับกอสรางระบบประปา 

 
 1.2.1 การสํารวจความตองการใชน้ําของหมูบานหรือชุมชน 
 การสํารวจความตองการใชน้ําของหมูบานหรือชุมชนนั้น จะตองคํานวณจากฐานของ
ประชากรหรือจํานวนครัวเรือนที่อยูในพื้นที่เปนหลัก อยางไรก็ดี เนื่องจากชุมชนหรือหมูบาน
โดยทั่วไปแลวมักจะมีการขยายตัวทั้งจํานวนประชากรและจํานวนครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้นในแตละ
ป ดังนั้น ในการจัดสรางระบบน้ําสะอาด จึงมีความจําเปนที่จะตองคํานวณเกินหรือเผ่ือไวสําหรับ
การขยายตัวของชุมชนดวย ซ่ึงมีตัวอยางการคํานวณดังนี้  
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 จากการที่ชุมชนไดดําเนินงาน ในกรณีที่ชุมชนยังไมมีระบบประปาหมูบานและแหลงน้ํา
ตางๆ มีปริมาณไมเพียงพอ ซ่ึงชุมชนไดมีการดําเนินงานตามรายละเอียดดังกลาวขางตน จนถึง
ขั้นตอนที่ชุมชนไดดําเนินการจัดสรางถังเก็บน้ํานั้น ประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตองรวมมือในการดําเนินงานในเรื่องการบริหารจัดการและจัดสรรปนสวนน้ําสะอาดใหแก
ประชาชนที่ขาดแคลนน้ําสะอาดสําหรับดื่มเพื่อใหเกิดความเปนธรรมโดยการดําเนินการจัดตั้ง
ธนาคารน้ําขึ้นในชุมชน ซ่ึงประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองรวมมือกันในการ
บริหารจัดการธนาคารน้ําใหเกิดความยั่งยืนตลอดไป 
 
มาตรฐานที่ 1.2  การสํารวจและวิเคราะหความจําเปนหรือความเหมาะสมของโครงการ     

ในเบื้องตน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสํารวจและวิเคราะหความจําเปนหรือ

ความเหมาะสมของโครงการในเบื้องตน เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลอง   
ตอความตองการการใชน้ําในหมูบานและหมูบานสามารถตอบสนอง   
ความตองการของประชาชนอยางทั่วถึง 

 

ดัชนคีุณภาพ 
มีการสํารวจความตองการใชน้ําของหมูบานหรือชุมชน 
มีการสํารวจแหลงน้ําที่จะมาใชทําระบบประปา 
มีการสํารวจการมีไฟฟาใชในหมูบาน 
มีการสํารวจทําเลที่ต้ังสําหรับกอสรางระบบประปา 

 
 1.2.1 การสํารวจความตองการใชน้ําของหมูบานหรือชุมชน 
 การสํารวจความตองการใชน้ําของหมูบานหรือชุมชนนั้น จะตองคํานวณจากฐานของ
ประชากรหรือจํานวนครัวเรือนที่อยูในพื้นที่เปนหลัก อยางไรก็ดี เนื่องจากชุมชนหรือหมูบาน
โดยทั่วไปแลวมักจะมีการขยายตัวทั้งจํานวนประชากรและจํานวนครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้นในแตละ
ป ดังนั้น ในการจัดสรางระบบน้ําสะอาด จึงมีความจําเปนที่จะตองคํานวณเกินหรือเผ่ือไวสําหรับ
การขยายตัวของชุมชนดวย ซ่ึงมีตัวอยางการคํานวณดังนี้  
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 ตัวอยาง สมมุติวาในชุมชนมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 250 หลังคาเรือน (เฉลี่ยประชากร 
5 คน/หลังคาเรือน) ใชเกณฑปริมาณการใชน้ําของประชาชนในชนบท 50 ลิตร/คน/วัน 
 จะได:  - จํานวนประชากรทั้งสิ้น 250 x 5  = 1,250 คน 
   -  อัตราการใชน้ํา 1,250 x 50 = 62,500 ลิตร/วัน 
   - เผ่ือสําหรับกิจกรรมการใชน้ําอื่น ๆ เชน เพื่อการดับเพลิง การรั่วซึม  
                  และการสูญเสียตาง ๆ ประมาณรอยละ 25  62,500 x 25 / 100  = 15,625 ลิตร/วัน 
 ดังนั้น:  ชุมชนดังกลาวมีอัตราการใชน้ํา  62,500 + 15,625  = 78,125 ลิตร/วัน 
   คิดเปนประมาณ 78,000 ลิตร/วัน  

 1.2.2 การสํารวจแหลงน้ําท่ีจะมาใชทําระบบประปา 
 แหลงน้ําที่จะนํามาทําระบบประปา โดยทั่วไปจะมี 2 ประเภท คือ แหลงน้ําใตดิน และ
แหลงน้ําผิวดิน ซ่ึงแตละประเภทมีรายละเอียดดังนี้ 
 แหลงน้ําใตดิน 
 การนําน้ําใตดินขึ้นมาใช จะนําขึ้นมาใชในรูปของบอน้ําบาดาล โดยจะตองมีการวิเคราะห
คุณภาพน้ําวามีสนิม ความกระดาง หรือมีแรธาตุอ่ืนๆ เกินคุณภาพแหลงน้ําเพื่อการประปาหรือไม 
และจะตองทดสอบปริมาณน้ําวามีมากนอยแคไหน เพียงพอและเหมาะสมกับสมาชิกผูใชน้ํา
หรือไม หากทดสอบปริมาณน้ําแลวไมเพียงพอ จะตองมีการทดสอบแหลงน้ํามากกวา 1 แหงที่
ใกลเคียง เพื่อนํามาใชเปนแหลงน้ํารวมกันเพื่อใหเพียงพอกับความตองการของประชาชน 
 แหลงน้ําผิวดิน 
 การนําน้ําจากแหลงน้ําผิวดิน เชน แมน้ํา ลําคลอง หวย หนอง บึง มาใชผลิตน้ําประปา 
จะตองมีการวิเคราะหคุณภาพน้ําวามีคุณภาพเปนอยางไร เชนเดียวกับแหลงน้ําใตดิน โดยแหลงน้ํา
ผิวดินที่สําคัญจะตองไมมีโลหะหลักหรือสารพิษเจือปน สวนการทดสอบปริมาณน้ําจะตองมีการ
ตรวจสอบขอมูลวามีน้ําเพียงพอตลอดปหรือไม โดยการตรวจสอบจะขึ้นอยูกับสถานะของแหลงน้ํา 
วาแหลงน้ําที่นํามาใชผลิตเปนน้ํานิ่ง (สระ, บอ, บึง, หนอง) หรือน้ําไหล (แมน้ํา, ลําคลอง) ซ่ึง
วิธีการหาปริมาณน้ําจะตางกัน หากน้ํานิ่งจะวัดโดยการหาปริมาตรจากน้ําที่มีอยู แตถาน้ําไหล 
จะตองหาจากอัตราการไหลของน้ําที่ไหลเขามา และนํามาเปรียบเทียบวาเพียงพอกับความตองการ
ตลอดทั้งปหรือไม  
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 1.2.3 การสํารวจการมีไฟฟาใชในหมูบาน 
 ชุมชนที่ตองการจะสรางระบบประปาจะตองมีไฟฟาใชแลวภายในชุมชน หากไมมี
ไฟฟาใชอาจจะใชเครื่องยนตหรือพลังงานแสงอาทิตยก็ได แตเนื่องจากระบบประปาใชพลังงาน
มาก หากเราใชเครื่องยนตจะไมคุมตนทุนในการผลิต เพราะระบบประปาจะตองผลิตในวันหนึ่งๆ 
ไมต่ํากวา 8 ช่ัวโมง จะสิ้นเปลืองน้ํามันมาก ทําใหตนทุนสูง ซ่ึงอาจจะมีผลทําใหกิจการประปา    
ไมประสบความสําเร็จ ฉะนั้น การใชไฟฟาเปนพลังงานในการผลิตน้ําประปาจะดีกวา 
 การตรวจสอบระบบไฟฟา ใหตรวจสอบวาไฟฟาที่มีอยูเปนชนิด 220 โวลต 1 เฟส 2 สาย 
หรือ 38. โวลต 3 เฟส 4 สาย เพื่อใชประโยชนในการออกแบบชนิดของเครื่องสูบน้ํา และจะตอง
พิจารณาจุดตอประสานที่ตําแหนงใดใกลที่สุด 

 1.2.4 การสํารวจทําเลที่ตั้งสําหรับกอสรางระบบประปา 
 ใหตรวจสอบวามีที่ดินสําหรับเปนที่ตั้งของระบบผลิตน้ําประปา ซ่ึงที่ดินดังกลาวควรจะ
อยูใกลกับแหลงน้ํา ใกลสายเมนไฟฟา และไมควรอยูในที่ลุมหรือที่ต่ํา ซ่ึงการพิจารณาที่ดิน
ดังกลาวจะตองคํานึงถึงสถานที่ดวยวาเปนที่อะไร เชน 

• หากเปนที่อยูในเขตวัด จะตองพิจารณาดวยวาจะเปนปญหาในการผลิตน้ําหรือไม 
เนื่องจากฝุนจากเมรุเผาศพ อาจเปนที่รังเกียจของชุมชน และการยินยอมใหใชที่ของวดั 

• หากเปนที่ของเอกชน จะตองมีเอกสารสิทธิ์และแสดงความจํานงยินยอมใหใช** 
• หากเปนที่ดินของรัฐ เชน ที่สาธารณประโยชนหรือที่ราชพัสดุ จะตองดําเนินการใน

การขออนุญาตใชพื้นที่เสียกอนที่จะดําเนินการกอสราง 
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มาตรฐานที่ 1.3   การทดสอบปริมาณน้ําและการวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการทดสอบปริมาณน้ําและการ 
   วิเคราะหคุณภาพน้ําอยางถูกตองเหมาะสมและเปนไปตาม 
   หลักเกณฑมาตรฐานที่กรมอนามัยกําหนด 
 

ดัชนคีุณภาพ 
มีการทดสอบปริมาณน้ํา 
มีการวิเคราะหคุณภาพน้ํา  
มีการเก็บตัวอยางน้ําเพื่อวิเคราะหคุณภาพอยางถูกตองครบถวนตามมาตรฐานที่กําหนด 

 
 การดําเนินการทําระบบผลิตประปา บางคนคิดวามีงบประมาณก็สามารถสรางได แต
จริงๆ แลว การทําระบบประปาไมงายเลย เนื่องจากสิ่งสําคัญที่จะเปนตัวช้ีวัดวาจะทําระบบประปา
ไดหรือไมนั้น จะตองขึ้นอยูกับปริมาณน้ําและคุณภาพน้ํา และจะตองพิจารณาคูกันเสมอ เชน หาก
ปริมาณน้ําเพียงพอกับความตองการแตคุณภาพน้ําไมไดมาตรฐาน (มีสารปนเปอนอยูในปริมาณสูง 
เชน แมงกานีส หรือมีปริมาณโลหะหนักที่เปนพิษตอรางกาย เชน สารตะกั่ว สารปรอท ฯลฯ อยูสูง
มาก) ก็ไมสามารถนํามาเปนแหลงน้ําในการผลิตน้ําประปาได หรือน้ํามีคุณภาพดีแตปริมาณน้ําไม
เพียงพอในการผลิต ก็ไมสามารถนํามาเปนแหลงน้ําในการผลิตน้ําประปาไดอีกเชนกัน เนื่องจาก
เมื่อจัดสรางระบบประปาแลวจะไมสามารถผลิตน้ําไดตลอดทั้งปหรือใชไดตลอดเวลา จะ
กอใหเกิดปญหาการขาดแคลนน้ําเชนเดิม และอาจกอใหเกิดปญหาทางดานอื่น ๆ ตามมาอีกดวย 
ฉะนั้น ขั้นตอนที่สําคัญที่สุดที่จะตัดสินไดวา จะนํามาใชเปนแหลงน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา
หรือไมนั้น คือ  การทดสอบปริมาณน้ําและคุณภาพน้ํา 
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รูปท่ี 6 ตัวอยางภาชนะบรรจุเคมีที่ใชในการวิเคราะหคณุภาพน้ํา 

 
  ทั้งนี้ การทดสอบปริมาณน้ํา มีวัตถุประสงคเพื่อตองการรูวาปริมาณน้ําของแหลงน้ําที่จะ
นํามาใชเปนแหลงน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปามีเพียงพอกับความตองการใชน้ําของชุมชน หรือ
เพียงพอตลอดสอดคลองกับอัตราการผลิตของระบบผลิตน้ําประปาที่จะตองเลือกใชหรือไม 

 1.3.1 การทดสอบปริมาณน้ํา 
  ก. แหลงน้ําบาดาล 
  จะตองดําเนินการทดสอบปริมาณน้ําในบอน้ําบาดาลวาเพียงพอที่จะเปนแหลงน้ํา
ดิบเพื่อผลิตประปาตามความตองการของประชาชนและขนาดระบบผลิต (ตามตารางเปรียบเทียบ
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือกระบบประปาหมูบานขนาดตาง ๆ) ซ่ึงหากบอ
บาดาลที่ตรวจวัดใหปริมาณน้ําไมพอ อาจจะตองหาบอบาดาลมากกวา 1 บอ ที่ใกลเคียงกัน โดยวิธี
ที่ทดสอบปริมาณน้ําหรือวัดปริมาณน้ําบาดาลหากจะหาปริมาณน้ําอยางละเอียดจะตองใชเครื่องมือ
และอุปกรณเฉพาะโดยสวนใหญจะใชวิธี สเตป ดรอรดาวน เทส (Step Drawdown Test) โดย
วิธีการสูบน้ําที่มีอัตราการสูบตาง ๆ กัน ประมาณ 3-4 คา ซ่ึงแตละคาจะทําการสูบอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา และทําการวัดระดับน้ําภายในบอบาดาลดวย เพื่อใหทราบวาบอบาดาลใหปริมาณน้ําได
ตอเนื่อง ไมแหงขณะสูบใชงาน 
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รูปท่ี 7 บอน้ําบาดาลที่ใชเปนแหลงน้ําดิบ 
 
 โดยสําหรับการทดสอบปริมาณน้ําบาดาลนี้ หากองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเอง 
อาจจะลําบากเนื่องจากขาดอุปกรณและความชํานาญเฉพาะดาน ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบล
อาจจะขอความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานทรัพยากรน้ําภาคตางๆ และ      
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล หรือจัดจางเอกชนมาดําเนินการให 

ตัวอยาง การหาปริมาณน้ํา อัตราการใหน้ําขั้นต่ําของบอบาดาลที่ตองการ 

 สมมุติวาในชุมชนมีความตองการใชน้ํา วันละ 78,000 ลิตร (78 ลบ.ม.) ปกติจะ
คิดวา ระบบผลิตน้ําประปาดําเนินการผลิตวันละ 8  ช่ัวโมง 

 จะได ผลิต = 78,000 / 8 = 9,750 ลิตร/ช่ัวโมง หรือ 9.75 ลบ.ม./ช่ัวโมง 
 ดังนั้น บอน้ําบาดาลจะตองมีอัตราการใหน้ํา หรือบอบาดาลนั้นสามารถจะ

สูบน้ําขึ้นมาใชไดอยางปลอดภัยและตอเนื่องตลอดเวลา ไมนอยกวา 
9.75 ลบ.ม./ช่ัวโมง หรือประมาณ 10 ลบ.ม./ช่ัวโมง 
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  ข. แหลงน้ําผิวดิน 
  จะตองมีการตรวจสอบระดับน้ําสูงสุดและต่ําสุดจากประวัติเดิม เพื่อประโยชนใน
การออกแบบโรงสูบน้ําและเครื่องสูบน้ํา และตองสํารวจขอมูลแหลงน้ําวามีน้ําเพียงพอตลอดป ไม
เคยมีประวัติน้ําแหง เพื่อใหแนใจวามีน้ําดิบมาผลิตน้ําประปาไดทั้งป นอกจากนี้ จะตองทดสอบ
ปริมาณน้ําของแหลงน้ําวาเพียงพอกับความตองการของชุมชนหรือไม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8 แหลงน้ําผิวดินและระบบน้ําสะอาดแบบผิวดิน 
 
  (1) กรณีแหลงน้ําท่ีใชมีลักษณะเปนท่ีกักเก็บน้ําไมมีน้ําไหลเขา 
  จะตองคํานวณหาปริมาณน้ําวาน้ํามีเพียงพอกับความตองการตลอดทั้งป 
  จากสูตร  ปริมาณน้ํา = พื้นที่แหลงน้ํา x ความลึกของน้ํา 
     ก็จะทราบปริมาตรของน้ํา จากนั้นก็มาคํานวณความตองการใชน้ํา 
  ตัวอยาง  สมมุติวาแหลงน้ํา เชน สระ มีความกวาง 60 เมตร ยาว 120 เมตร 

และมีความลึกของน้ําในฤดูฝนโดยเฉลี่ย 4.5 เมตร ถาตองการจะ
รูวาเพียงพอตอความตองการของชุมชนตามตัวอยางขางตน        
มีความตองการใชน้ํา 78,000 ลิตร/วัน หรือ 78 ลูกบาศกเมตรตอวัน 
เราสามารถคํานวณไดดังนี้ 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 2   มาตรฐานตัวช้ีวัดการจัดบริการระบบน้ําสะอาด 27 

    : ปริมาตรของน้ําในแหลงน้ํา = 60 x 120 x 4.5 = 32,400 ลบ.ม. 
    : หักการสูญเสียน้ําเนื่องจากการระเหยของน้ํา คิดถัวเฉลี่ยเทากับ

ความลึกของน้ํา 1 เมตร และสวนของน้ํากนบอที่ไมสามารถสูบ
ขึ้นมาใชได และอ่ืนๆ คิดถัวเฉลี่ยเทากับความลึกของน้ํา 0.50 ม. 
รวม = 1.50 ม. 

    : คิดเปนปริมาณน้ําสูญเสีย  = 60 x 120 x 1.5 = 10,800 ลบ.ม. 
    : คงเหลือน้ําที่จะนํามาใชได = 32,400 – 10,800 = 21,600 ลบ.ม. 
    : โดยปกติจะคิดวาใน 1 ป มีชวงฤดูฝน 4 เดือนซึ่งจะมีน้ําฝนไหล

เติมเขามาในแหลงน้ําจนเต็ม สวนอีก 8 เดือน ไมมีน้ําไหลเขา
แหลงน้ําเลย ดังนั้น น้ําที่มีอยูในแหลงน้ําจะตองเพียงพอที่จะใช
ใน 8 เดือน หรือ 240วัน 

    : ดังนั้น เฉลี่ยแลวสามารถสูบน้ําขึ้นมาใชไดวันละ 21,600/240  
     = 90 ลบ.ม. / วัน 
  ดังนั้น   แหลงน้ําผิวดินดังกลาวจึงเพียงพอสําหรับนํามาเปนแหลงน้ําดิบได  
 
  (2) กรณีแหลงน้ําท่ีใชมีลักษณะเปนท่ีกักเก็บน้ํา และมีน้ําไหลเขา 
  แหลงน้ําดังกลาว เชน สระน้ํา หนองน้ํา สามารถสูบน้ําจากแหลงอื่นหรือมีการ
ปลอยน้ําจากคลองชลประทานมาเติมได ขนาดของแหลงน้ําก็ไมจําเปนตองใหญมาก เชน 
  ตัวอยาง  มีสระน้ําที่มีความกวาง 40 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 4 เมตร และมี

การปลอยน้ําจากคลองชลประทานมาเติมใหไดทุก 4 เดือน เราก็
ทําการคํานวณวา ปริมาณน้ําที่มีอยูในแหลงน้ําเพียงพอสําหรับ
การใชในชวงระยะเวลา 4 เดือน หรือ 120 วัน หรือไม ซ่ึงสามารถ
คํานวณไดดังนี้ 

    : ปริมาตรน้ําในแหลงน้ํา = 40 x 100 x 4 = 16,000 ลบ.ม. 
    : หักการสูญเสียน้ําเนื่องจากการระเหยของน้ํา คิดถัวเฉลี่ยเทากับ

ความลึกของน้ํา 1 ม. และสวนของน้ํากนบอที่ไมสามารถสูบ
ขึ้นมาใชได และอื่น ๆ คิดถัวเฉลี่ยเทากับความลึกของน้ํา 0.50 ม. 
รวม = 1.50 ม. 
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    : คิดเปนปริมาณน้ําสูญเสีย  = 40 x 100 x 1.5  = 6,000 ลบ.ม. 
    : คงเหลือน้ําที่จะนํามาใชได = 16,000 – 6,000 = 10,000 ลบ.ม. 
  ดังนั้น   จะสามารถสูบน้ําขึ้นมาใชได = 10,000/78 = 128 วัน 

  ซ่ึงสามารถสูบน้ําได 128 วัน มากกวา 120 วัน แสดงวามีปริมาณน้ําเพียงพอท่ีจะ
นํามาเปนแหลงน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปา ในทํานองเดียวกันหากชวงระยะเวลาการสูบน้ํามาเติม 
มีระยะเวลาหางกันนอยลง เชน ทุก 3 เดือน, 2 เดือน หรือทุก 1 เดือน ขนาดของสระเก็บน้ําก็มี
ขนาดเล็กลงได แตปริมาณน้ําที่จะสูบหรือปลอยเขามาจะตองมีปริมาณเพียงพอ 
  
  (3) กรณีแหลงน้ําท่ีใชมีลักษณะน้ําไหล 
  แหลงน้ําดังกลาว เชน แมน้ํา ลําคลอง หวย เปนตน เราสามารถตรวจสอบปริมาณ
น้ําได โดยตรวจสอบขอมูลสภาพการไหลของน้ําในฤดูแลงจากประวัติยอนหลังหรือจากการ
สํารวจได แลวนํามาคํานวณ 
  จากสูตร  อัตราการไหลของน้ํา  = พื้นที่หนาตัดของแหลงน้ํา x อัตราการ

ไหลของน้ําแลวนํามาเปรียบเทียบกับอัตราการใชน้ํา หรืออัตรา
การผลิต เชนเดียวกับกรณีของแหลงน้ําบาดาล 

  ตัวอยาง  หากสภาพแหลงน้ําในฤดูแลงกวาง 1 เมตร ลึก 0.5 ม. อัตราการ
ไหลของน้ํา 1 ม./นาที และอัตราการใชน้ําของชุมชน หรืออัตรา
การผลิต = 10 ลบ.ม./ชม. เราสามารถคํานวณไดดังนี้ 

    :  อัตราการไหลของน้ํา = 1 * 0.5 * 1 =   0.5 ลบ.ม./นาที 
      = 0.5 * 60  = 30 ลบ.ม./ชม. 
     ซ่ึงมากกวาที่ตองการ คือ 10 ลบ.ม./ชม. นั่นแสดงวา มีปริมาณ

เพียงพอที่จะนํามาเปนแหลงน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปา 
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 1.3.2 การวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
 ในปจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีตาง ๆ มากขึ้น 
ทําใหมีมลพิษปนเปอนในสิ่งแวดลอมมากขึ้น การพิจารณาคุณภาพน้ําจากการใชประสาทสัมผัส
ของคนเราอยางเดียวยอมไมเพียงพอที่จะทําใหเราเกิดความมั่นใจได เพราะสารบางชนิดปนเปอน
อยูในน้ําโดยที่เราไมสามารถสังเกตเห็นได เชน ตะกั่ว สารหนู และเชื้อโรคตาง ๆ ซ่ึงเปนสาเหตุ
สําคัญในการทําใหเกิดโรคตาง ๆ ได ดังนั้น จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ซ่ึงมีหนาที่ในการจัดหาน้ําสะอาดเพื่อใชในการอุปโภคบริโภคของประชาชนใหไดมาตรฐาน จึง
จําเปนตองมีการตรวจคุณภาพน้ํา โดยการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําจะแบงออกเปน 3 
ประเภทหลัก คือ ทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลินทรีย โดยทั้งนี้ ควรจะตองตรวจคุณภาพน้ําทั้ง
กอนที่จะทําประปา คือ “แหลงน้ําดิบ” และเมื่อทําประปาไปแลว คือ “น้ําดี” หรือ “น้ําประปา” วา
ไดตามมาตรฐานหรือไม 
  ก. การวิเคราะหคุณภาพแหลงน้ําดิบ 
  เมื่อเราทราบปริมาณน้ําแลว ส่ิงที่ตองทําควบคูกันไปก็คือ การวิเคราะหคุณภาพ
แหลงน้ํา ซ่ึงจะบอกเราไดวาแหลงน้ําดิบนั้น ๆ สมควรนําไปทําประปาหรือไม ในระบบประปา
ชุมชนที่องคการบริหารสวนตําบลจะกอสรางนั้นเปนระบบประปาที่ใชวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
แบบพื้นฐาน สามารถที่จะลดหรือกําจัดสารที่ปนเปอนอยูในน้ําไดเพียงบางอยางเทานั้น อาทิเชน 
สารละลายทั้งหมด เหล็ก และแมงกานีส ไดในปริมาณหนึ่ง แตถาหากมีมากเกินไปก็จะเปนปญหา 
สําหรับโลหะหนักที่เปนพิษตอรางกาย ความกระดางและความเค็มจะตองใชเทคโนโลยีที่สูงขึ้น
และคาใชจายคอนขางสูง ถามีมากเกินมาตรฐานน้ําดื่มควรหลีกเลี่ยงการใชแหลงน้ํานั้น 
 สําหรับคุณภาพแหลงน้ําทางแบคทีเรีย  ควรเลือกที่อยูในชั้น 1 หรือ 2 เทานั้น ถาสูงกวานี้
ตองผานกรรมวิธีพิเศษ ซ่ึงไดออกแบบไวเปนการเฉพาะแหงใหใชแหลงน้ํานั้นเมื่อไมอาจ
หลีกเลี่ยงได 
 

*  คามาตรฐานตาง ๆ ตามตารางมาตรฐานน้ําดิบขององคการอนามยัโลก 
และตารางมาตรฐานคณุภาพแหลงน้ําทางแบคทีเรีย 
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ตารางที่ 2 มาตรฐานน้ําดิบขององคการอนามัยโลก ป 2506 
 

 รายการ เกณฑกําหนดสูงสุด 
1 คุณลักษณะทางกายภาพ 

 สี ( Color , Pt-Co unit ) 
 

300 
2 คุณลักษณะทางเคมี (มิลลิกรัม/ลิตร) 

 ปริมาณสารละลายทั้งหมด ( Total Dissolved Solids ) 
 เหล็ก ( Fe ) 
 แมงกานีส ( Mn ) 
 ทองแดง ( Cu ) 
 สังกะสี ( Zn ) 
 แมกเนเซี่ยม +  โซเดียมซัลเฟต ( MgSO4 + NaSO4 ) 
 อัลคิล เบนซิล ซัลโฟเนต ( Alkyl Benzyl Sulfonates ) 
 ไนเตรต ( NO3 )asNO3 
 ฟลูออไรด ( F ) 

 
1,500 mg/l 

50 mg/l 
5 mg/l 

1.5 mg/l 
1.5 mg/l 

1,000b mg/l 
0.5 mg/l 
45 mg/l 
1.5 mg/l 

3 คุณลักษณะทางสารเปนพิษ (มิลลิกรัม/ลิตร) 
 ฟโนลิก ซับแสตนซ  
 อารเซนิก ( As ) 
 แคดเมี่ยม ( Cd ) 
 โครเมี่ยม ( Cr hexavalent ) 
 ไซยาไนด ( CN ) 
 ตะกั่ว ( Pb ) 
 เซเลเนี่ยม ( Se ) 
 เรดิโอนิวไคลด (gross beta activity ) 

 
0.002 mg/l 
0.05 mg/l 
0.01 mg/l 
0.05 mg/l 
0.2 mg/l 
0.05 mg/l 
0.01 mg/l 

1,000 mg/l 
4 คุณลักษณะทางดานมลภาวะ (มิลลิกรัม/ลิตร) 

 ซี โอ ดี ( C O D ) 
 บี โอ ดี (  B O D ) 
 ไนโตรเจนทั้งหมด ( NO3 ) 
 แอมโมเนีย ( NH3 ) 
 ซี ซี อี ( Carbon Chloroform Extract ) 
 กรีซ ( Grease ) 

 
10 mg/l 
6 mg/l 
1 mg/l 

0.5 mg/l 
0.5 mg/l 
1 mg/l 
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ตารางที่ 3 มาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําทางแบคทีเรีย 
 

 การแบงชั้น MPN/100 ml 
Coliform bacteria 

1 แหลงน้ํามีคุณลักษณะเพียงผานกรรมวิธีฆาเชื้อโรค จึงใชเปน
น้ําประปาได  

0 - 50 

2 แหลงน้ํามีคุณลักษณะทางแบคทีเรีย ที่ตองผานกรรมวิธีตกตะกอน 
การกรอง และการฆาเชื้อโรค จึงใชเปนน้ําประปาได 

50 – 5000 

3 แหลงน้ํามีปริมาณมลพิษเพิ่มขึ้น จําเปนตองใชกรรมวิธีเพิ่มเติม จาก
ที่ไดระบุไวในชั้นที่ 2 จึงใชเปนน้ําประปาได 

5000 – 50000 

4 แหลงน้ํามีปริมาณมลพิษมาก ไมอาจใชเปนแหลงน้ําเพื่อการประปา
ได เวนไวแตวาไดผานกรรมวิธีพิเศษ ซึ่งไดออกแบบไวเปนการ
เฉพาะแหง ใหใชแหลงน้ํานั้นเมื่อไมอาจเลี่ยงได 

> 50000 

หมายเหตุ**  ถาพบวารอยละ 40 ของจํานวน Coliform bacteria ที่แสดงในคา MPN เปน Faecal coliform  
ในแหลงน้ําใด ใหจัดแหลงน้ํานั้นอยูในชั้นที่สูงขึ้นไป (คือ มีความสกปรกมากขึ้น) 

 
 ข.  คุณภาพน้ําประปา 
 ผูใชน้ําหรือผูบริโภคสวนใหญจะพึงพอใจในคุณภาพของน้ํา โดยใชความรูสึกของ
ตนเองเปนเครื่องวัดเทานั้น ซ่ึงสารมลพิษที่ละลายอยูในน้ําไมอาจรับหรือรูสึกไดดวยประสาท
สัมผัสของมนุษย ดังนั้น จึงมีการกําหนดเกณฑคุณภาพหรือมาตรฐานน้ําประปาขึ้น เพื่อใช
พิจารณาคุณภาพของน้ําวามีความเหมาะสมที่จะใชเพื่อการอุปโภคหรือไมเพียงใด 
 

*  คามาตรฐานตาง ๆ ตามตารางเกณฑคุณภาพน้าํประปาของกรมอนามัย 
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ตารางที่ 4   เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําประปาของกรมอนามัย ป พ.ศ. 2543 
 

 ขอมูลท่ีตรวจวิเคราะห คามาตรฐานที่กําหนด หนวยวัด 
1 คุณภาพน้ําทางกายภาพ 

 ความเปนกรด – ดาง ( PH ) 
 ความขุน ( Turbidity ) 
 สี ( Color ) 

 
6.5-8.5 ( Field Test ) 

10 
15 

 
 

เอ็นทียู 
แพลตตินัมโคบอลท 

2 คุณภาพน้ําทางเคมีท่ัวไป 
 สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TSD) 
 ความกระดาง ( Hardness ) 
 ซัลเฟต ( SO4 ) 
 คลอไรด ( CI ) 
 ไนเตรท ( NO3asNO3 ) 
 ฟลูออไรด ( F ) 

 
1000 
500 
250 
250 
50 
0.7 

 
มิลลิกรัมตอลิตร 
มิลลิกรัมตอลิตร 
มิลลิกรัมตอลิตร 
มิลลิกรัมตอลิตร 
มิลลิกรัมตอลิตร 
มิลลิกรัมตอลิตร 

3 คุณภาพน้ําทางโลหะหนักท่ัวไป 
 เหล็ก ( Fe ) 
 แมงกานีส ( Mn ) 
 ทองแดง ( Cu ) 
 สังกะสี ( Zn ) 

 
0.5 
0.3 
1.0 
3.0 

 
มิลลิกรัมตอลิตร 
มิลลิกรัมตอลิตร 
มิลลิกรัมตอลิตร 
มิลลิกรัมตอลิตร 

4 คุณภาพน้ําทางโลหะหนัก สารเปนพิษ 
 ตะกั่ว ( Pb ) 
 โครเมี่ยม ( Cr ) 
 แคดเมี่ยม ( Cd ) 
 สารหนู ( As ) 
 ปรอท ( Hg ) 

 
0.03 
0.05 
0.003 
0.01 
0.001 

 
มิลลิกรัมตอลิตร 
มิลลิกรัมตอลิตร 
มิลลิกรัมตอลิตร 
มิลลิกรัมตอลิตร 
มิลลิกรัมตอลิตร 

5 คุณภาพน้ําทางแบคทีเรีย 
 โคลิฟอรม แบคทีเรีย (Coliform bacteria) 
 ฟคัลโคลิฟอรม แบคทีเรีย (Faecal coliform bacteria) 

 
0 
0 

 

หมายเหตุ** 
(1) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) กําหนดใหมีปลายเสนทอ 0.2-0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ใชในระบบการเฝาระวังคุณภาพน้ํา 
(2) วิธีการตรวจวิเคราะหเปนไปตามวิธีการหนังสือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 
(3) ประกาศกรมอนามัย (29 กุมภาพันธ 2543)  
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 1.3.3 การเก็บตัวอยางน้ําเพื่อวิเคราะหคุณภาพ 
 การเก็บตัวอยางน้ําเพื่อนําไปวิเคราะหคุณภาพเปนขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนหนึ่ง จะใช
เปนตัวช้ีวัดวาแหลงน้ําที่เราจะใช สามารถนํามาผลิตประปาไดหรือไม หรือน้ําประปาที่เราผลิตได
มาตรฐานหรือไม ในการวิเคราะหคุณภาพน้ํานั้น ส่ิงแรกที่จะตองทําคือจะตองรูวิธีการเก็บและ
ตําแหนงที่จะเก็บ เนื่องจากเปนขั้นตอนที่จะสงผลตอการวิเคราะห ซ่ึงหากทําไมถูกวิธีอาจทําให   
ผลการวิเคราะหไมถูกตอง โดยจะขอแนะนํา ดังนี้ 
 1. ภาชนะที่ใชในการเก็บตัวอยางจะตองสะอาดและแหง กอนทําการบรรจุดวยน้ํา
ตัวอยางตองลางดวยน้ําที่จะเก็บกอนวัก 2 – 3 คร้ัง 
 2. วิธีการและขอปฏิบัติในการเก็บน้ํา 

 การเก็บตัวอยางน้ําประปาหรือบอน้ําที่มีเครื่องสูบน้ํา ควรเก็บจากก็อกน้ําโดย
เปดน้ําทิ้ง 2 - 3 นาที ปดน้ําแลวใชไฟลนปากก็อก 

 การเก็บตัวอยางน้ําจากบอที่ไมติดเครื่องสูบน้ําหรือสระน้ํา ควรใชพาชนะ
สะอาดตักน้ําบริเวณกลางบอ 

 การเก็บตัวอยางน้ําควรเก็บเพื่อวิเคราะหแบคทีเรีย กอนเก็บเพื่อวิเคราะหทาง
กายภาพและเคมี 

 3. ปริมาณ 
 สําหรับการวิเคราะหขอมูลทางกายภาพและเคมีทั่วไป ปริมาณน้ําที่ใชประมาณ 

2 – 4 ลิตร ถนอมคุณภาพดวยการแชน้ําแข็ง 
 สําหรับการวิเคราะหโลหะหนัก ปริมาณน้ําที่ตองการ คือ 1-2 ลิตร และตองเติม

กรดไนตริคเขมขน 1 มิลลิลิตร ตอน้ํา 1 ลิตร 
 สําหรับการวิเคราะหหาแบคทีเรีย ตองใชขวดที่ไดผานการฆาเชื้อโรคแลว ซ่ึง

ควรขอจากหนวยงานที่จะสงตรวจ นํามาเก็บตัวอยางน้ํา ปริมาณน้ําที่ตองการ 
คือ ประมาณ 100 มิลลิลิตร ระหวางเก็บตัวอยางน้ํา ควรระมัดระวังเปนพิเศษ
ปองกันการปนเปอนของแบคทีเรีย ถนอมคุณภาพดวยการแชน้ําแข็ง 

 4. การเขียนฉลากปดที่ภาชนะบรรจุตัวอยางน้ํา 
  ควรรับสงตัวอยางน้ําถึงหองปฏิบัติการโดยเร็ว ภายในเวลาไมเกิน 8 ช่ัวโมง หรือ
อยางชาไมเกิน 24 ช่ัวโมง 
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รูปท่ี 9  ตัวอยางฉลากสําหรับติดแสดงทีภ่าชนะบรรจุตวัอยางของน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสตัวอยางผูสง................................................................................................... 
หนวยงานที่สง....................................................................................................... 
ประเภทแหลงนํ้า…………………………………………………………………… 
สถานทีเ่ก็บ…………………………………………………………….................... 
วันที่เก็บ……………………………….…เวลา…………………………………… 
ชื่อผูเก็บตัวอยาง…………………………………………………………………… 
รักษาสภาพตัวอยางเติมกรด…………………………………...……….(ระบุถาม)ี 

ขอแนะนํา
• การดําเนินการทดสอบปรมิาณนํ้าและการเก็บตัวอยางนํ้า หากองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถดําเนินการได สามารถติดตอขอความ
ชวยเหลือไปยังสํานักงานทรัพยากรน้ําภาคทัง้ 8 แหง 

• การดําเนินการวิเคราะหคุณภาพน้ํา สามารถสงตัวอยางนํ้าไปที่
หองปฏิบัติการของหนวยงานที่เกี่ยวของตาง ๆ ดังน้ี 

สวนภูมิภาค 
• สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภาค 1 – 16 
• ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย 

สวนกลาง 
• กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
• กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
• กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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มาตรฐานที่ 1.4  การสํารวจเพื่อจัดทําแผนที่หมูบาน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสํารวจเพื่อจัดทําแผนที่หมูบานเพื่อใช

ประโยชนในการออกแบบแนวทอเมนจายน้ําเขาสูครัวเรือนอยางครอบคลุม
และถูกตอง 

 

ดัชนคีุณภาพ 

มีการจัดทําแผนที่ครอบคลุมครัวเรือนทั้งหมูบาน 

มีการจัดทําแผนที่อยางถูกตองและครบถวน  

 
 เมื่อทราบผลการทดสอบปริมาณน้ําและวิเคราะหคุณภาพน้ําแลววา แหลงน้ําที่จะ
นํามาใชเปนแหลงน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปามีความเหมาะสมสามารถใชได ส่ิงที่จะตองกระทํา
ตอไป คือ การสํารวจทําแผนที่หมูบาน ซ่ึงกอนการดําเนินการออกแบบระบบประปา จะตองมีการ
จัดทําแผนที่หมูบานเพื่อใชประโยชนในการออกแบบแนวทอเมนจายน้ํา โดยจะชวยใหสามารถ
คํานวณหาจํานวนและขนาดไดอยางถูกตอง ซ่ึงทําใหมีผลกับแรงดันของน้ําในทอไหลไดอยาง
สม่ําเสมอตลอดแนวทอ และเปนการประหยัดงบประมาณในการออกแบบขนาดทอ เพราะทําให
ไมตองใชทอที่มีขนาดใหญเกินความจําเปน 
 ทั้งนี้ แผนที่หมูบานจะตองมีรายละเอียดซึ่งประกอบดวย 

(1) แนวถนน / ซอยตาง ๆ พรอมระบุความยาว และแสดงตําแหนงที่ตั้งบานของผูใชน้ํา 
(2) แสดงตําแหนงของแหลงน้ํา และสถานที่ตั้งของระบบผลิตประปา 
(3) แสดงแนวเขตเสา และสายไฟฟาที่ใกลกับบริเวณที่คาดวาจะสรางระบบผลิต 
(4) แสดงระดับความสูงต่ําของพื้นที่ 

 การจัดทําแผนที่หมูบานนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการเองไดดีเพราะ
อยูในพื้นที่ และมีเจาหนาที่หรือพนักงานสวนทองถ่ินฝายโยธา อยูประจําทองถ่ินแตละแหง ทําให
มีความสะดวกรวดเร็ว แตถาหากไมสามารถดําเนินการได อาจจะจัดจางเอกชนดําเนินการก็ได 
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รูปท่ี 10 ตัวอยางการจัดทําแผนที่หมูบาน 
 
 
มาตรฐานที่ 1.5  การกําหนดประเภทระบบประปาหมูบาน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนดประเภทของระบบประปา

หมูบานที่เหมาะสมกับศักยภาพในแตชุมชนหรือหมูบาน ซ่ึงมีสองประเภท
หลัก คือ ประปาหมูบานแบบผิวดิน และประปาหมูบานแบบบาดาล 

 

ดัชนคีุณภาพ 

ประปาหมูบานแบบผิวดินเหมาะสมกับศักยภาพที่มีอยูของหมูบาน 

ประปาหมูบานแบบบาดาลเหมาะสมกับศักยภาพที่มีอยูของหมูบาน  
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รูปท่ี 10 ตัวอยางการจัดทําแผนที่หมูบาน 
 
 
มาตรฐานที่ 1.5  การกําหนดประเภทระบบประปาหมูบาน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนดประเภทของระบบประปา

หมูบานที่เหมาะสมกับศักยภาพในแตชุมชนหรือหมูบาน ซ่ึงมีสองประเภท
หลัก คือ ประปาหมูบานแบบผิวดิน และประปาหมูบานแบบบาดาล 

 

ดัชนคีุณภาพ 

ประปาหมูบานแบบผิวดินเหมาะสมกับศักยภาพที่มีอยูของหมูบาน 

ประปาหมูบานแบบบาดาลเหมาะสมกับศักยภาพที่มีอยูของหมูบาน  

 
 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 2   มาตรฐานตัวช้ีวัดการจัดบริการระบบน้ําสะอาด 37 

1.5.1 กระบวนการผลิตน้ําประปาแบบบาดาลและกระบวนการผลิตน้ําประปาแบบผิวดิน 
 

 
 
 

        การผลิตน้ําประปาที่ใชแหลงน้ําบาดาลเปน
แหลงน้ําดิบ เริ่มจากการสูบน้ําจากบอบาดาลโดยใช
เครื่องสูบน้ําแบบจมใตน้ํา (ซับเมิสซิเบิ้ล) สงไปตาม
เสนทอสงน้ําดิบเขาสูระบบเติมอากาศและถังกรอง
สนิมเหล็ก  เพื่อกําจัดเหล็กและแมงกานีสที่ เกิน
มาตรฐานออก  น้ําที่ผานการกําจัดสนิมเหล็กและ
แมงกานีสออกแลวจะเขาสูถังน้ําใส เมื่อน้ําเต็มถังน้ํา
ใสแลวจึงหยุดการทํางานของเครื่องสูบน้ําดิบ จากนั้น
เปดเครื่องสูบน้ําดีสูบน้ําจากถังน้ําใสขึ้นสูหอถังสูง 
ในขณะที่สูบน้ําขึ้นสูหอถังสูง จะมีการจายสารละลาย
คลอรีนเขาผสมกับน้ําที่ผานการกรองเพื่อฆาเชื้อโรค
ดวยเครื่องจายสารละลายคลอรีน เมื่อน้ําเต็มหอถังสูง
จึงหยุดการทํางานของเครื่องสูบน้ําดี และมีการจายน้ํา
จากหอถังสูงใหผูใชน้ําผานมาตรวัดน้ํา 
 
        ในกรณีที่คุณภาพน้ําดิบอยูในเกณฑมาตรฐาน ก็
จะไมออกแบบใหมีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา ระบบ
ผลิตจะเปนเพียงการสูบน้ําจากบอบาดาลมาเก็บไวที่
ถังน้ําใส และใชเครื่องสูบน้ําสูบน้ําขึ้นไปบนหอถัง
สูง หรือสูบน้ําจากบอบาดาลสงขึ้นหอถังสูงเลย 

 
 
 

        การผลิตน้ําประปาที่ใชแหลงน้ําผิวดินเปนแหลง
น้ําดิบ เริ่มจากการสูบน้ําดิบจากแหลงน้ําผิวดินเขาสู
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา เพื่อกําจัดตะกอนความขุน
โดยน้ําดิบจะถูกสงเขาสูระบบกวนเร็ว ซึ่งจะมีการ
เติมสารละลายสารสมและสารละลายปูนขาว โดย
จะตองเปดจายสารละลายสารสมและสารละลายปูนขาว
หลังเดินเครื่องสูบน้ําดิบ เพื่อทําลายเสถียรภาพของ
ความขุนที่ปนอยูในน้ําดิบ หลังจากนั้นน้ําจะไหลผาน
ระบบกวนชา ที่มีลักษณะเปนคลองใหน้ําไหลวนเวียน
ไปมา เรียกวา คลองวนเวียน เพื่อใหความขุนที่ถูก
ทําลายเสถียรภาพแลวรวมตัวกันเปนกอนตะกอน
ขนาดใหญ ที่เรียกวา ฟล็อก โดยน้ําที่มีตะกอนจะไหล
ออกจากคลองวนเวียนเขาสูถังตกตะกอน น้ําที่ไหล
เขาสูถังตกตะกอนจะมีความเร็วลดลง เนื่องจากถัง
ตกตะกอนมีขนาดใหญกวา และทําใหตะกอนที่ปนมา
กับน้ําจะตกลงสูกนถังตกตะกอน น้ําใสจะไหลออก
จากถังตกตะกอนเขาสูถังกรอง ซึ่งจะกําจัดตะกอน
ขนาดเล็กที่หลุดปนมากับน้ําที่ไหลจากถังตกตะกอน 
น้ําที่ผานการกรองจะไหลจากถังกรองเขาสูถังน้ําใส  
เมื่อน้ําเต็มถังน้ําใสแลวจึงหยุดการทํางานของเครื่อง
สูบน้ําดิบ และหยุดการจายสารละลายสารสมและ
สารละลายปูนขาว จากนั้นเปดเครื่องสูบน้ําดีสูบน้ํา
จากถังน้ําใสขึ้นสูหอถังสูง ในขณะที่สูบน้ําขึ้นสูหอ
ถังสูง จะมีการจายสารละลายคลอรีนเขาผสมกับน้ําที่
ผานการกรองเพื่อฆาเชื้อโรคดวยเครื่องจายสารละลาย
คลอรีน เมื่อน้ําเต็มหอถังสูงจึงหยุดการทํางานของ
เครื่องสูบน้ําดีและเครื่องจายสารละลายคลอรีน และมี
การจายน้ําจากหอถังสูงใหผูใชน้ําผานมาตรวัดน้ํา  

แบบบาดาล แบบผิวดิน 
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รูปท่ี 13 สรุปกระบวนการผลิตน้ําประปาบาดาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบน้ําดิบ 

ระบบจายน้ํา 

ระบบผลิตน้ํา ถังกรองสนิมเหล็ก 

ระบบเติมอากาศ 

สูบน้ําดิบจากบอน้ําบาดาลดวย
เครื่องสูบน้ําซับเมิสซิเบิ้ล 

บอน้ําบาดาล 

น้ําที่ผานการกําจัดเหล็กไหลลง
สูถังน้ําใส 

สูบน้ําจากถังน้ําใสขึ้นหอถังสูงดวย
เครื่องสูบน้ํา ในขณะที่สูบน้ําจะมี
การเติมสารละลายคลอรีนเขาสูเสน

ทอเพื่อฆาเชื้อโรค 

จายน้ําประปาเขาสูทอเมนจายน้ํา
โดยผานมาตรวัดน้ําไปยังผูใชน้ํา 

ผูใชน้ํา 

หอถังสูง 

ถังน้ําใส 
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รูปท่ี 14  สรุปกระบวนการผลิตน้ําประปาแบบผิวดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบน้ําดิบ 

ระบบจายน้ํา 

ระบบผลิตน้ํา 

ระบบกวนชา 

ระบบกวนเร็ว 

สูบน้ําดิบจากแหลงน้ําผิวดินดวย
เครื่องสูบน้ํา มีการเติมสารสม

และปูนขาว 

แหลงน้ําผิวดิน 

น้ําใสที่ผานการตกตะกอนไหล
ออกจากถังตกตะกอนเขาสูถังกรอง 

น้ําดิบที่มีความขุนที่ถูกทําลาย
เสถียรภาพรวมตัวกันเปนตะกอน
ขนาดใหญไหลเขาสูถังตกตะกอน 

จายน้ําประปาเขาสูทอเมนจายน้ํา
โดยผานมาตรวัดน้ําไปยังผูใชน้ํา 

ผูใชน้ํา 

หอถังสูง 

ถังตกตะกอน 

ถังกรองน้ําผิวดิน 

ถังน้ําใส 

น้ําที่ผานการกรองไหลลงสู 
ถังน้ําใส 

สูบน้ําจากถังน้ําใสขึ้นหอถังสูงดวย
เครื่องสูบน้ํา ในขณะที่สูบน้ําจะมี
การเติมสารละลายคลอรีนเขาเสน

ทอเพื่อฆาเชื้อโรค 

ความขุนในน้ําดิบถูกทําลาย
เสถียรภาพ 
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รูปท่ี 15 ตัวอยางรูปแบบระบบประปาหมูบานของกรมอนามัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 16 ตัวอยางรูปแบบระบบประปาหมูบานของกรมการเรงรัดพัฒนาชนบท 
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รูปท่ี 17 ตัวอยางรูปแบบระบบประปาหมูบานของกรมโยธาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 19 ตัวอยางรูปแบบระบบประปาหมูบานของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล (ทรัพยากรธรณีเดิม) 
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 1.5.2 องคประกอบในระบบประปา 
 เมื่อทราบขั้นตอนการทํางานของระบบประปาทั้งสองประเภทแลว ผูเกี่ยวของควร
จะตองทราบถึงหนาที่ขององคประกอบในระบบประปา ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 (1) องคประกอบของระบบการผลิตน้ําประปาแบบบาดาล 
  (1.1) ระบบน้ําดิบ ประกอบดวย 

• บอน้ําบาดาล เปนแหลงน้ําที่เกิดจากน้ําฝนหรือน้ําผิวดินไหลซึมลง
สูใตดิน และมักจะละลายเอาแรธาตุเจือปนลงไปดวย 
ดังนั้น บอน้ําบาดาลแตละแหงจะมีคุณภาพน้ําดิบและ
ปริมาณที่แตกตางกัน การนํามาใชในการผลิตประปา
หรือระบบน้ําสะอาดตองคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณ
ใหเหมาะสมเพียงพอตอการผลิต 

• เคร่ืองสูบน้ําดิบ ใชสําหรับสูบน้ําจากบอน้ําบาดาลสงไปผลิตเปน
น้ําประปา โดยเครื่องสูบน้ําจะติดตั้งอยูภายในบอ
บาดาล ตัวเครื่องสูบน้ําจะประกอบดวย เครื่องสูบน้ํา 
และมอเตอรไฟฟา น้ําจะถูกสูบผานตามทอเขาสูระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ํา โดยเครื่องสูบน้ําบาดาลจะเปน
เครื่องสูบน้ําแบบจมใตน้ํา (ซับเมิสซิเบิ้ล) 

• ทอสงน้ําดิบ ใชสําหรับเปนทอสงน้ําจากบอน้ําบาดาลมายังระบบ
ผลิตประปา โดยสวนมากจะใชทอเหล็กอาบสังกะสี 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 19 ทอสงน้ําดิบระบบประปาแบบบาดาล 
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  (1.2) ระบบผลิตน้ํา ประกอบดวย 
• ระบบเติมอากาศ มีลักษณะเปนถาดวางเรียงเปนชั้นๆ ทําหนาที่เพิ่ม

พื้นที่ใหน้ําดิบสัมผัสกับอากาศเพื่อใหเหล็กที่ละลาย
ในน้ําจับตัวเปนตะกอนสนิมเหล็ก ภายในถาดแตละ
ช้ันอาจใสถานหุงตมเพื่อทําหนาที่ดูดกลิ่น 

• ถังกรองสนิมเหล็ก ทําหนาที่รับน้ําจากระบบเติมอากาศ ภายในถังกรองจะ
บรรจุทรายกรองและกรวดกรองเรียงเปนชั้น ๆ เพื่อทํา
หนาที่ชวยในการกรองสนิม เหล็กและเชื้อโรค
บางสวนออกจากน้ําดิบ 

• ระบบฆาเชื้อโรค ใชการเติมสารละลายคลอรีน เพื่อฆาเชื้อโรคในระบบ
ประปา 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 20 เครื่องจายสารละลายคลอรีน 
 
 

• ถังน้ําใส ทําหนาที่กักเก็บน้ําที่ผานจากถังกรองน้ํามาเก็บไวใน
ถังน้ําใส 
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  (1.3) ระบบจายน้ํา ประกอบดวย 
• เคร่ืองสูบน้ําดี ใชสําหรับสูบน้ําจากถังน้ําใสขึ้นหอถังสูง เพื่อจายน้ํา

ใหกับผูใชน้ํา เครื่องสูบน้ําดีจะเปนเครื่องสูบน้ําแบบ
หอยโขง 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 21 เครื่องสูบน้ําดี 
 

• หอถังสูง ทําหนาที่สรางแรงดันน้ํา และรักษาแรงดันน้ําให
สม่ําเสมอ เพื่อจายน้ําประปาใหแกผูใชน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 22 หอถังสูง 
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• ทอเมนจายน้ํา ทําหนาที่จายน้ําประปาจากหอถังสูงสงไปใหผูใชน้ํา
โดยผานมาตรวัดน้ํา ทอเมนจายน้ําสวนใหญจะเปน
ทอพีวีซี และทอเหล็กอาบสังกะสี 

 

 (2) องคประกอบของระบบการผลิตน้ําประปาแบบผิวดิน 
  (2.1) ระบบน้ําดิบ ประกอบดวย 

• แหลงน้ําผิวดิน ไดแก แมน้ํา น้ําตก หวย หนอง คลอง บึง อางเก็บน้ํา เขื่อน 
ฝาย สระน้ํา เปนตน เปนแหลงน้ําที่จะนําไปใชในการผลิต
เปนน้ําประปา ซ่ึงตองคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณ
ของแหลงน้ําผิวดินใหเหมาะสมเพียงพอตอการผลิต 

• เคร่ืองสูบน้ําดิบ ใชสําหรับสูบน้ําจากแหลงน้ําผิวดินสงไปผลิตเปน
น้ําประปา โดยสวนใหญจะเปนเครื่องสูบน้ําแบบหอย
โขง อาจติดตั้งอยูในโรงสูบน้ําบนพื้นดิน หรือติดตั้ง
ในโรงสูบแพลอยแลวแตความเหมาะสม ในบางครั้ง
เครื่องสูบน้ําดิบของระบบประปาผิวดินอาจเปนแบบ
จมใตน้ํา (ซับเมิสซิเบิ้ล) ซ่ึงติดตั้งในระบบรับน้ําดิบที่
เรียกวา ถังกรองใตน้ํา ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความเหมาะสม
ของแหลงน้ํา และพื้นที่ที่ใชในการกอสราง 

• ทอสงน้ําดิบ ใชสําหรับเปนทอสงน้ําจากแหลงน้ําดิบมายังระบบ
ผลิตประปา โดยสวนมากจะใชทอเหล็กอาบสังกะสี 

 
รูปท่ี 23 -24 (จากซายไปขวา) ทอสงน้ําดบิระบบประปาแบบผิวดนิ และ โรงสูบน้ําดิบ 
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  (2.2) ระบบผลิตน้ํา ประกอบดวย 
• ระบบกวนเร็ว ออกแบบโดยใชไฮโดรลิคจั๊ม  น้ําดิบจะไหลผาน

ไฮโดรลิคจั๊มอยางรวดเร็ว  และจะจายสารละลาย
สารสมและสารละลายปูนขาว เขาผสมกับน้ําดิบที่
ไหลผานไฮโดรลิคจั๊ม และเพื่อใหตะกอนน้ําดิบถูก
ทําลายเสถียรภาพ 

• ระบบกวนชา ออกแบบโดยใชคลองวนเวียน ทําหนาที่กวนน้ําดิบ
เพื่อใหน้ํ าที่ ถูกผสมดวยสารละลายสารสมและ
สารละลายปูนขาวแลว ไหลผานคลองวนเวียนเพื่อให
ตะกอนของน้ําดิบรวมตัวกันมีขนาดและน้ําหนักเพิ่มขึ้น  

• ถังตกตะกอน ทําหนาที่รับน้ําจากระบบรวมตะกอน ความเร็วของน้ํา
ที่ไหลเขาถังตกตะกอนจะลดลง จึงทําใหตะกอนน้ํา
ดิบที่มีน้ําหนัก ตกตะกอนลงกนถังตกตะกอน 

• ถังกรองน้ํา ทําหนาที่รับน้ําจากถังตกตะกอน ภายในถังกรองจะ
บรรจุทรายกรองและกรวดกรองเรียงเปนชั้นๆ เพื่อทํา
หนาที่ชวยในการกรองตะกอนความขุนขนาดเล็กของ
น้ําดิบที่หลุดมาจากถังตกตะกอนใหติดคางบริเวณชั้น
ทรายกรอง 

 
รูปท่ี 25 -26 ถังกรองน้ํา 
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• ระบบฆาเชื้อโรค ใชการเติมสารละลายคลอรีน เพื่อฆาเชื้อโรคในระบบ
ประปา 

• ถังน้ําใส ทําหนาที่กักเก็บน้ําที่ผานจากถังกรองน้ํามาเก็บไวใน
ถังน้ําใส 

 

 
รูปท่ี 27 ถังน้ําใส 

 
  (2.3) ระบบจายน้ํา ประกอบดวย 

• เคร่ืองสูบน้ําดี ใชสําหรับสูบน้ําจากถังน้ําใสขึ้นหอถังสูง เพื่อจายน้ํา
ใหกับผูใชน้ํา เครื่องสูบน้ําดีจะเปนเครื่องสูบน้ําแบบ
หอยโขง 

• หอถังสูง ทําหนาที่สรางแรงดันน้ํา และรักษาแรงดันน้ําให
สม่ําเสมอ เพื่อจายน้ําประปาใหแกผูใชน้ํา 

• ทอเมนจายน้ํา ทําหนาที่จายน้ําประปาจากหอถังสูงสงไปใหผูใชน้ํา
โดยผานมาตรวัดน้ํา ทอเมนจายน้ําสวนใหญจะเปน
ทอพีวีซี และทอเหล็กอาบสังกะสี 
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มาตรฐานที่ 1.6   การสํารวจออกแบบและประมาณราคา 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสํารวจ ออกแบบ และประมาณราคาที่

เหมาะสมกับการกอสรางหรือดําเนินการจัดทําระบบน้ําสะอาดแตละประเภท  
 

ดัชนคีุณภาพ 

มีการออกแบบที่ตรงกับความตองการอยางเหมาะสม 

มีการประมาณราคาที่เหมาะสม 

 
 1.6.1 การออกแบบ 
 การออกแบบเปนงานที่จะตองดําเนินการโดยวิศวกรหรือชางที่มีความชํานาญหรือมี
ประสบการณเฉพาะทาง โดยระบบประปาแตละแหงจะตองมีการออกแบบ ดังนี้ 

• เครื่องสูบน้ําดิบและน้ําดี ผูออกแบบจะตองนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจมา
คํานวณหาขนาดของเครื่องสูบน้ํา โดยขอมูลที่ใช เชน ปริมาณน้ํา ชนิดของ
ระบบไฟฟา ตลอดจนระยะทางของแหลงน้ําไปยังที่ตั้งระบบประปา การ
สํารวจขอมูลเบื้องตนที่ถูกตองจะทําใหผูออกแบบคํานวณหาขนาดเครื่องสูบ
น้ําตามปริมาณความตองการไดอยางเหมาะสม ไมใหญหรือเล็กเกินไป ทําให
ประหยัดงบประมาณ และไมมีปญหาในเรื่องการสูบน้ํา 

• ขนาด ความยาว และปริมาณของทอเมนจายน้ํา ผูออกแบบจะนําขอมูลของ
ระยะทาง ระดับความสูงต่ําของพื้นที่ มาคํานวณเพื่อหาขนาดของทอ ไมให
ทอมีขนาดใหญหรือเล็กเกินไป เพื่อที่จะควบคุมแรงดันของน้ําใหไหล
สม่ําเสมอตลอดแนวทอทั้งตนสายและปลายสาย รวมทั้งเปนการประหยัด
งบประมาณดวย 

 1.6.2 การประมาณราคา 
 ผูประมาณราคานํารายละเอียดจากการออกแบบมาทําการประมาณราคาและคํานวณตาม
หลักเกณฑของกระทรวงการคลัง โดยจะแยกการประมาณราคา ดังนี้ 
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• ประมาณราคาแบบมาตรฐาน  โดยโครงสรางแบบมาตรฐานจะมีการถอด
แบบ ซ่ึงจะแสดงปริมาณวัสดุแตละรายการไววา มีการใชวัสดุอะไรบาง เปน
จํานวนเทาไหร ผูประมาณราคาจะตองนําราคาของวัสดุในแตละพื้นที่มาก
รอก และคํานวณราคา 

• ประมาณราคาที่ออกแบบเฉพาะแหง จะเปนการนําขอมูลที่ไดจากการ
ออกแบบมาคํานวณราคาซึ่งจะประกอบดวย 
- แบบการประสานทอระหวางระบบ ในกรณีที่มีการออกแบบผังระบบ

ผลิตตางไปจากแบบผังมาตรฐาน 
- แบบผังการเดินทอสงน้ําดิบ และการเดินทอเมนจายน้ํา 
- เครื่องสูบน้ํา 
- การประสานระบบไฟฟา 
- ร้ัว, ประตูร้ัว 
- รางระบายน้ํา 

 ทั้งนี้ ในเรื่องของการออกแบบและประมาณราคานั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ขนาดเล็ก (อบต.) สามารถดําเนินการเองได หากมีเจาหนาที่โยธาที่มีประสบการณการดําเนินการ
ในดานนี้ แตถาไมสามารถดําเนินการเองได ก็อาจจะขอรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวน
จังหวัด สํานักงานทรัพยากรน้ําภาคได หรือจะใชวิธีการจางเอกชนดําเนินการก็ได 

 1.6.3 การประมาณราคาตามขนาดและกําลังผลิตระบบประปา 
  (1) ประปาบาดาล 
   (1.1)   แบบบาดาลขนาดเล็ก 
   เหมาะสําหรับชุมชนที่มีผูใชน้ําตั้งแต 30 – 50 หลังคาเรือน และแหลงน้ําควร
มีปริมาณน้ําอยูระหวาง 10 – 20 ยูเอส แกลลอน/นาที (2.5 – 5 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง) ทั้งนี้ รูปแบบ
นี้จะมีรายการกอสรางและราคาดังนี้ 
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 รายการกอสราง ราคาประมาณ (บาท) 
1 เครื่องสูบน้ําบาดาล 1 ชุด 28,000 
2 ถังกรองสนิมเหล็ก 2.5 ม.3/ ชม. และถังน้ําใสขนาด 14 ม.3 203,000 
3 โรงสูบน้ํา 70,000 
4 หอถังสูง 10 ม.3 270,000 
5 เครื่องสูบน้ําดี 1 ชุด 22,000 
6 ระบบจายคลอรีน 1 ชุด 15,000 
7 สวนประกอบอื่น ๆ 

- ประสานไฟฟา  
- ทอสงน้ําดิบ 
- ประสานทอตาง ๆ 
- รางระบายน้ํา 
- ร้ัวและปายการประปา  

202,000 

 ราคาสิ่งกอสราง 810,000 
 ทอเมนจายน้ําความยาวประมาณ 2,000 ม. 190,000 
 รวมราคาทั้งหมด 1,000,000 

 

หมายเหตุ:  (1) ราคาคากอสรางในเลมนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามราคาวัสดุกอสรางตาง ๆ 
 (2) ราคารวมของโครงการมากนอยข้ึนอยูกับทอเมนจายน้ําแตละชุมชน 
 (3) ราคานี้ไมรวมคาใชจายในการตอทอเขาบาน มาตรวัดน้ํา และอุปกรณอ่ืน ๆ 
 (4) ราคาคากอสรางประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 
 (5)  สวนประกอบอื่นๆ แตละสถานที่จะไมเทากัน เชน ขนาดของเครื่องสูบน้ํา,     

ทอน้ําดิบ, ระบบไฟฟา 
 (6)  ทอเมนจายน้ําที่ใช เปนทอ PVC ช้ัน 8.5 พรอมคาแรงขุด-กลบ ราคาโดยประมาณ

ดังนี้ 
  -  ขนาด ø 3" ความยาว 500 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 120 บาท 
  -  ขนาด ø 2" ความยาว 1,500 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 70 บาท 
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ตัวอยางอุปกรณกอสรางตามรูปแบบกําลังการผลิตประปาแบบบาดาลขนาดเล็ก 
(1)   เครื่องสูบน้ําบาดาล (ซับเมิสซิเบิ้ล) 

 
(2)   ถังกรองสนิมเหล็ก 2.5 ม.3/ ชม. และถังน้ําใสขนาด 14 ม.3 

 
(3)   โรงสูบน้ํา 
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(4) หอถังสูงขนาด10 ม.3 

 
(5)   เครื่องสูบน้ําดี (แบบหอยโขง) 

 
(6)   ระบบจายคลอรีน 

 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 2   มาตรฐานตัวช้ีวัดการจัดบริการระบบน้ําสะอาด 55 

  (1.2)  แบบบาดาลขนาดกลาง 
  เหมาะสําหรับชุมชนที่มีผูใชน้ําตั้งแต 51 – 120 หลังคาเรือน และแหลงน้ําควรมี
ปริมาณน้ําอยูระหวาง 20 – 40 ยูเอส แกลลอน/นาที (5 –10 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง) ทั้งนี้ รูปแบบนี้
จะมีรายการกอสรางและราคาดังนี้ 

 รายการกอสราง แบบเลขที่ ราคาประมาณ (บาท) 
1 เครื่องสูบน้ําบาดาล 1 ชุด  35,000 
2 ถังกรองสนิมเหล็ก 7 ม.3/ ชม. *1211007 176,000 
3 ถังน้ําใสขนาด 20 ม.3  *2111020 150,000 
4 โรงสูบน้ํา *412002 71,000 
5 หอถังสูง 15 ม.3 *3111015 430,000 
6 เครื่องสูบน้ําดี 2 ชุด  49,000 
7 ระบบจายคลอรีน 1 ชุด  15,000 
8 สวนประกอบอื่น ๆ 

- ประสานไฟฟา  
- ทอสงน้ําดิบ 
- ประสานทอตาง ๆ 
- รางระบายน้ํา 
- รั้ว และปายการประปา  

 354,000 

 ราคาสิ่งกอสราง 1,280,000 
 ทอเมนจายน้ําความยาวประมาณ 2,000 ม. 220,000 
 รวมราคาทั้งหมด 1,500,000 

 

หมายเหตุ:  (1) ราคาคากอสรางในเลมนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามราคาวัสดุกอสรางตาง ๆ 
 (2) ราคารวมของโครงการมากนอยขึ้นอยูกับทอเมนจายน้ําแตละชุมชน 
 (3) ราคานี้ไมรวมคาใชจายในการตอทอเขาบาน มาตรวัดน้ํา และอุปกรณอื่น ๆ 
 (4) ราคาคากอสรางประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 
 (5) สวนประกอบอื่น ๆ แตละสถานที่จะไมเทากัน เชน ขนาดของเครื่องสูบน้ํา, ทอน้ําดิบ, 

ระบบไฟฟา 
 (6) ทอเมนจายน้ําที่ใช เปนทอ PVC ช้ัน 8.5 พรอมคาแรงขุด-กลบ ราคาโดยประมาณดังนี้ 
  -  ขนาด ø 3" ความยาว 500 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 120 บาท 
  -  ขนาด ø 2" ความยาว 1,500 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 70 บาท 
                   * (7)  รายละเอียดของแบบเลขที่ตางๆ สามารถดูไดจากบทความที่นาสนใจในเว็บไซตของกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น www.thailocaladmin.go.th 
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ตัวอยางอุปกรณกอสรางตามรูปแบบกําลังการผลิตประปาแบบบาดาลขนาดกลาง 

 (1) เครื่องสูบน้ําบาดาล (ซับเมิสซิเบิ้ล) 

 
(2) ถังกรองสนิมเหล็ก 7 ม.3/ ชม. 

 
 (3) โรงสูบน้ํา 
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 (4) หอถังสูง 15 ม.3 

 
(5) เครื่องสูบน้ําดี (แบบหอยโขง) 

 
 (6) ระบบจายคลอรีน 
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  (1.3)  แบบบาดาลขนาดใหญ 
  เหมาะสําหรับชุมชนที่มีผูใชน้ําตั้งแต 121 – 300 หลังคาเรือน และแหลงน้ําควรมี
ปริมาณน้ําอยูระหวาง 40 ยูเอส แกลลอน/นาที (10 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง ขึ้นไป) ทั้งนี้ รูปแบบนี้จะ
มีรายการกอสรางและราคาดังนี้ 
 

 รายการกอสราง แบบเลขที่ ราคาประมาณ (บาท) 
1 เครื่องสูบน้ําบาดาล 1 ชุด  47,000 
2 ถังกรองสนิมเหล็ก 10 ม.3/ ชม. *1211010 200,000 
3 ถังน้ําใสขนาด 100 ม.3  *2111100 470,000 
4 โรงสูบน้ํา *412003 100,000 
5 หอถังสูง 30 ม.3 *3111030 590,000 
6 เครื่องสูบน้ําดี 2 ชุด  62,000 
7 ระบบจายคลอรีน 1 ชุด  15,000 
8 สวนประกอบอื่น ๆ 

- ประสานไฟฟา  
- ทอสงน้ําดิบ 
- ประสานทอตาง ๆ 
- รางระบายน้ํา 
- รั้ว และปายการประปา  

 364,000 

 ราคาสิ่งกอสราง 1,848,000 
 ทอเมนจายน้ําความยาวประมาณ 2,000 ม. 452,000 
 รวมราคาทั้งหมด 2,300,000 

 

หมายเหตุ:  (1) ราคาคากอสรางในเลมนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามราคาวัสดุกอสรางตาง ๆ 
 (2) ราคารวมของโครงการมากนอยขึ้นอยูกับทอเมนจายน้ําแตละชุมชน 
 (3) ราคานี้ไมรวมคาใชจายในการตอทอเขาบาน มาตรวัดน้ํา และอุปกรณอื่น ๆ 
 (4) ราคาคากอสรางประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 
 (5) สวนประกอบอื่นๆ แตละสถานที่จะไมเทากัน เชน ขนาดของเครื่องสูบน้ํา, ทอน้ําดิบ, ระบบไฟฟา 
 (6) ทอเมนจายน้ําที่ใช เปนทอ PVC ช้ัน 8.5 พรอมคาแรงขุด-กลบ ราคาโดยประมาณดังนี้ 
  - ขนาด ø 4" ความยาว 1,000 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 190 บาท 
  - ขนาด ø 2" ความยาว 2,000 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 70 บาท 
                 * (7) รายละเอียดของแบบเลขที่ตางๆ สามารถดูไดจากบทความที่นาสนใจในเว็บไซตของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น www.thailocaladmin.go.th 
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ตัวอยางอุปกรณกอสรางตามรูปแบบกําลังการผลิตประปาแบบบาดาลขนาดใหญ 

(1) เครื่องสูบน้ําบาดาล 

 
(2) ถังกรองสนิมเหล็ก 10 ม.3/ ชม. 

 
 (3) ถังน้ําใสขนาด 100 ม.3 

 
 



มาตรฐานระบบน้ําสะอาด 
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(4) โรงสูบน้ํา 

 
 (5) หอถังสูง 30 ม.3 

 
(6) เครื่องสูบน้ําด ี(แบบหอยโขง) 
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  (1.4)  แบบบาดาลขนาดใหญมาก 
  เหมาะสําหรับชุมชนที่มีผูใชน้ําตั้งแต 301 - 700 หลังคาเรือน และแหลงน้ําควรมี
ปริมาณน้ําอยูระหวาง 80 ยูเอส แกลลอน/นาที (20 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง ขึ้นไป) ทั้งนี้ รูปแบบนี้จะ
มีรายการกอสรางและราคาดังนี้ 
 รายการกอสราง ราคาประมาณ (บาท) 
1 เครื่องสูบน้ําบาดาล 1 ชุด พรอมอุปกรณควบคุม 74,000 
2 ถังกรองสนิมเหล็ก 20 ม.3/ ชม. และถังน้ําใสขนาด 100 ม.3 850,000 
3 โรงสูบน้ํา 96,000 
4 หอถังสูง 45 ม.3 710,000 
5 เครื่องสูบน้ําดี 2 ชุด พรอมอุปกรณควบคุม 94,000 
6 ระบบจายคลอรีน 1 ชุด 15,000 
7 สวนประกอบอื่น ๆ 

- ประสานไฟฟา  
- ทอสงน้ําดิบ 
- ประสานทอตาง ๆ 
- รางระบายน้ํา 
- รั้วและปายการประปา  

511,000 

 ราคาสิ่งกอสราง 2,350,000 
 ทอเมนจายน้ําความยาวประมาณ 2,000 ม. 1,150,000 
 รวมราคาทั้งหมด 3,500,000 

 

หมายเหตุ:  (1) ราคาคากอสรางในเลมนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามราคาวัสดุกอสรางตาง ๆ 
 (2)  ราคารวมของโครงการมากนอยขึ้นอยูกับทอเมนจายน้ําแตละชุมชน 
 (3) ราคานี้ไมรวมคาใชจายในการตอทอเขาบาน มาตรวัดน้ํา และอุปกรณอื่น ๆ 
 (4) ราคาคากอสรางประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 
 (5) สวนประกอบอื่น ๆ แตละสถานที่จะไมเทากัน เชน ขนาดของเครื่องสูบน้ํา, ทอน้ําดิบ, ระบบไฟฟา 
 (6 ทอเมนจายน้ําที่ใช เปนทอ PVC ช้ัน 8.5 พรอมคาแรงขุด-กลบ ราคาโดยประมาณดังนี้ 
  - ขนาด ø 4" ความยาว 1,000 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 190 บาท 
  - ขนาด ø 2" ความยาว 2,000 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 70 บาท 
 



มาตรฐานระบบน้ําสะอาด 
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ตัวอยางอุปกรณกอสรางตามรูปแบบกําลังการผลิตประปาแบบบาดาลขนาดใหญมาก 
 

(1) เครื่องสูบน้ําบาดาล 1 ชุด พรอมอุปกรณควบคุม 

 
 (2) ถังกรองสนิมเหล็ก 20 ม.3/ ชม. และถังน้ําใสขนาด 100 ม.3 

 
(3) โรงสูบน้ํา 

 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 
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(4) หอถังสูง 45 ม.3 

 
 (5) เครื่องสูบน้ําดี 2 ชุด พรอมอุปกรณควบคุม 

 
(6) ระบบจายคลอรีน 

 
 



มาตรฐานระบบน้ําสะอาด 
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  (2) ขนาดกําลังผลิตระบบประปาที่ใชกับแหลงน้ําผิวดิน 
   (2.1) แบบผิวดินขนาดใหญ 
   เหมาะสําหรับชุมชนที่มีผูใชน้ําตั้งแต 121 – 300 หลังคาเรือน และมีแหลงน้ํา
ผิวดินที่สามารถใหปริมาณน้ําพอเพียงตลอดทั้งป และสามารถสูบขึ้นมาไดไมนอยกวา 10 ลูกบาศก
เมตร/ช่ัวโมง โดยรูปแบบดังกลาวนี้มีรายการกอสรางและราคา ดังนี้ 

 รายการกอสราง แบบเลขที ่ ราคาประมาณ (บาท) 
1 เครื่องสูบน้ําดิบ 2 ชุด  62,000 
2 โรงสูบน้ําดิบ *412003 100,000 
3 ถังกรองน้ําผิวดิน 10 ม.3 / ชม.  *1141010 790,000 
4 ถังน้ําใสขนาด 100 ม.3 *2111100 470,000 
5 หอถังสูง 30 ม.3 *3111030 590,000 
6 เครื่องสูบน้ําดี 2 ชุด  62,000 
7 ระบบจายคลอรีน 1 ชุด  15,000 
8 สวนประกอบอื่น ๆ 

- ประสานไฟฟา ภายนอกและภายใน 
- ทอสงน้ําดิบ 
- ประสานทอตาง ๆ 
- รางระบายน้ํา 
- สระพักตะกอน 
- ร้ัว และปายการประปา  

 544,000 

 ราคาสิ่งกอสราง 2,633,000 
 ทอเมนจายน้ําความยาวประมาณ 3,000 ม. 367,000 
 รวมราคาทั้งหมด 3,000,000 

 

หมายเหตุ:  (1) ราคาคากอสรางในเลมนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามราคาวัสดุกอสรางตาง ๆ 
 (2) ราคารวมของโครงการมากนอยข้ึนอยูกับทอเมนจายน้ําแตละชุมชน 
 (3) ราคานี้ไมรวมคาใชจายในการตอทอเขาบาน มาตรวัดน้ํา และอุปกรณอื่น ๆ 
 (4) ราคาคากอสรางประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 
 (5) สวนประกอบอื่น ๆ แตละสถานที่จะไมเทากัน เชน ขนาดของเครื่องสูบน้ํา, ทอน้ําดิบ, ระบบไฟฟา 
 (6) ทอเมนจายน้ําที่ใช เปนทอ PVC ชั้น 8.5 พรอมคาแรงขุด-กลบ ราคาโดยประมาณดังนี้ 
  - ขนาด ø 4" ความยาว 200 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 190 บาท 
  - ขนาด ø 3" ความยาว 800 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 120 บาท 
  - ขนาด ø 2" ความยาว 1,000 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 70 บาท 
  - ขนาด ø 11 /2  " ความยาว 1,000 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 55 บาท 
               * (7) รายละเอียดของแบบเลขที่ตางๆ สามารถดูไดจากบทความที่นาสนใจในเว็บไซตของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น www.thailocaladmin.go.th 
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ตัวอยางอุปกรณกอสรางตามรูปแบบกําลังการผลิตประปาแบบผิวดนิขนาดใหญ 
 

(1) เครื่องสูบน้ําดิบและน้ําดีอยางละ 2 ชุด (แบบหอยโขง) 

 
(2) โรงสูบน้ําดิบ 

 
(3) ถังกรองน้ําผิวดิน 10 ม.3 / ชม. 
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 (4) ถังน้ําใสขนาด 100 ม.3 

 
 (5) หอถังสูง 30 ม.3 

 
 (6) ระบบจายคลอรีน 1 ชุด 
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  (2.2) แบบผิวดินขนาดใหญมาก 
  เหมาะสําหรับชุมชนที่มีผูใชน้ําตั้งแต 301-700 หลังคาเรือน และมีแหลงน้ําผิวดิน
ที่สามารถใหปริมาณน้ําพอเพียงตลอดทั้งป และสามารถสูบขึ้นมาไดไมนอยกวา 20 ลูกบาศกเมตร/
ช่ัวโมง โดยรูปแบบดังกลาวนี้มีรายการกอสรางและราคา ดังนี้ 
 

 รายการกอสราง แบบเลขที ่ ราคาประมาณ (บาท) 
1 เครื่องสูบน้ําดิบ 2 ชุด  70,000 
2 โรงสูบน้ําดิบ *412003 100,000 
3 ถังกรองน้ําผิวดิน 20 ม.3 / ชม.  *1141020 990,000 
4 ถังน้ําใสขนาด 100 ม.3 *2111100 473,000 
5 หอถังสูง 45 ม.3 *3111045 750,000 
6 เครื่องสูบน้ําดี 2 ชุด  70,000 
7 ระบบจายคลอรีน 1 ชุด  20,000 
8 สวนประกอบอื่น ๆ 

- ประสานไฟฟา ภายนอกและภายใน 
- ทอสงน้ําดิบ 
- ประสานทอตาง ๆ 
- รางระบายน้ํา 
- สระพักตะกอน 
- ร้ัว และปายการประปา  

 589,000 

 ราคาสิ่งกอสราง 3,062,000 
 ทอเมนจายน้ําความยาวประมาณ 3,000 ม. 1,138,000 
 รวมราคาทั้งหมด 4,200,000 

 

หมายเหตุ:  (1) ราคาคากอสรางในเลมนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามราคาวัสดุกอสรางตาง ๆ 
 (2) ราคารวมของโครงการมากนอยข้ึนอยูกับทอเมนจายน้ําแตละชุมชน 
 (3) ราคานี้ไมรวมคาใชจายในการตอทอเขาบาน มาตรวัดน้ํา และอุปกรณอื่น ๆ 
 (4) ราคาคากอสรางประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 
 (5) สวนประกอบอื่นๆ แตละสถานที่จะไมเทากัน เชน ขนาดของเครื่องสูบน้ํา, ทอน้ําดิบ, ระบบไฟฟา 
 (6) ทอเมนจายน้ําที่ใช เปนทอ PVC ชั้น 8.5 พรอมคาแรงขุด-กลบ ราคาโดยประมาณดังนี้ 
  - ขนาด ø 6" ความยาว 800 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 400 บาท 
  - ขนาด ø 4" ความยาว 1,000 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 190 บาท 
  - ขนาด ø 3" ความยาว 1,000 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 120 บาท 
  - ขนาด ø 2" ความยาว 3,200 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 70 บาท 
               * (7) รายละเอียดของแบบเลขที่ตางๆ สามารถดูไดจากบทความที่นาสนใจในเว็บไซตของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น www.thailocaladmin.go.th 
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ตัวอยางอุปกรณกอสรางตามรูปแบบกําลังการผลิตประปาแบบผิวดนิขนาดใหญมาก 
 

(1) เครื่องสูบน้ําดิบและน้ําดีอยางละ 2 ชุด (แบบหอยโขง) 

 
(2) โรงสูบน้ําดิบ 

 
(3) ถังกรองน้ําผิวดิน 20 ม.3 / ชม. 
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 (4) ถังน้ําใสขนาด 100 ม.3 

 
 (5) หอถังสูง 45 ม.3 

 
 (6) ระบบจายคลอรีน 
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  (2.3)  แบบผิวดินขนาดใหญพิเศษ 
  เหมาะสําหรับชุมชนที่มีผูใชน้ําตั้งแต 701 – 1,300 หลังคาเรือน และมีแหลง
น้ําผิวดินที่สามารถใหปริมาณน้ําพอเพียงตลอดทั้งป และสามารถสูบขึ้นมาไดไมนอยกวา         
50 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง โดยรูปแบบดังกลาวนี้มีรายการกอสรางและราคา ดังนี้ 
 

 รายการกอสราง ราคาประมาณ (บาท) 
1 โรงสูบน้ํา 207,000 
2 ถังกรองน้ําผิวดิน 50 ม.3 / ชม. (ตอกเสาเข็ม) 2,477,000 
3 ถังน้ําใสขนาด 500 ม.3 (ตอกเสาเข็ม) 2,558,000 
4 หอถังสูง 120 ม.3 (ตอกเสาเข็ม) 1,567,000 
5 เครื่องสูบน้ําดิบ 2 ชุด พรอมอุปกรณควบคุม 188,000 
6 เครื่องสูบน้ําดี 3 ชุด พรอมอุปกรณควบคุม 660,000 
7 ระบบจายคลอรีน 3 ชุด 323,000 
8 สวนประกอบอื่น ๆ 

- ประสานไฟฟา  
- ทอสงน้ําดิบ 
- ประสานทอตาง ๆ 
- รางระบายน้ํา 
- รั้วและปายการประปา  

8,390,000 

 ราคาสิ่งกอสราง 16,370,000 
 ทอเมนจายน้ําความยาวประมาณ 3,000 ม. 8,630,000 
 รวมราคาทั้งหมด 25,000,000 

 

หมายเหตุ:  (1) ราคาคากอสรางในเลมนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามราคาวัสดุกอสรางตาง ๆ 
 (2) ราคารวมของโครงการมากนอยขึ้นอยูกับทอเมนจายน้ําแตละชุมชน 
 (3) ราคานี้ไมรวมคาใชจายในการตอทอเขาบาน มาตรวัดน้ํา และอุปกรณอื่น ๆ 
 (4) ราคาคากอสรางประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 
 (5) สวนประกอบอื่น ๆ แตละสถานที่จะไมเทากัน เชน ขนาดของเครื่องสูบน้ํา, ทอน้ําดิบ, ระบบไฟฟา 
 (6) ทอเมนจายน้ําที่ใช เปนทอ PVC ช้ัน 8.5 พรอมคาแรงขุด-กลบ ราคาโดยประมาณดังนี้ 
  - ขนาด ø 6" ความยาว 800 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 400 บาท 
  - ขนาด ø 4" ความยาว 1,000 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 190 บาท 
  - ขนาด ø 3" ความยาว 1,000 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 120 บาท 
  - ขนาด ø 2" ความยาว 3,200 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 70 บาท 
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ตัวอยางอุปกรณกอสรางตามรูปแบบกําลังการผลิตประปาแบบผิวดนิขนาดใหญพิเศษ 
 

(1) เครื่องสูบน้ําดิบและน้ําดี (แบบหอยโขง) 

 
(2) โรงสูบน้ําดิบ 

 
(3) ถังกรองน้ําผิวดิน 50 ม.3 / ชม. 
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 (4) หอถังสูง 120 ม.3 

 
(5) ระบบจายคลอรีน 
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  (3) ถังเก็บน้ําขนาดความจุ 99 ม.3 (ฝ99) 
 

 รายการ คาวัสดุกอสราง (บาท) 
1 การทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของดิน 8,178 

2 งานถังเก็บน้ํา 377,039 

3 งานหลังคา 132,423 

 รวมเปนเงิน 517,640 
 
 1.6.4 การจัดทําโครงการเพื่อของบประมาณ 
 การของบประมาณในการกอสราง สามารถทําไดโดยแยกเปน 2 กรณี คือ 
 (1) การของบประมาณคากอสรางจากราคาโดยประมาณอยางหยาบ ๆ 
 กรณีดังกลาวนี้ สามารถใชราคาคากอสรางระบบประปาตามแบบแปลนที่ไดมีการ
ประมาณการไวรวมทั้งโครงการ ตามที่แจงไวในรูปแบบที่เสนอไวขางตน (ซ่ึงควรใชในกรณีที่
ตองขอตั้งงบประมาณอยางเรงดวน ไมสามารถทําตามขั้นตอนที่แนะนําไดทัน) 
 (2) การของบประมาณคากอสรางโดยใชแบบแปลน 
 กรณีดังกลาวนี้ จะจัดทําเปนราคากลางคากอสรางตามที่วิศวกรหรือชางผูชํานาญการได
ออกแบบ และคํานวณราคาคากอสรางละเอียดตามรายการของแตละแหงพรอมคํานวณตาม
หลักเกณฑของกระทรวงการคลัง ซ่ึงการใชรูปแบบนี้ จะทําใหสามารถของบประมาณไดใกลเคียง 
หรือตรงกันกับคากอสรางที่เกิดขึ้นจริง สามารถใชเปนราคากลางในการจัดหาผูรับจางกอสรางไดเลย 
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มาตรฐานที่ 1.7  การมีสวนรวมของประชาชน (ขั้นตอนกอนดําเนินการ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ในการกอสรางระบบผลิตน้ําประปาประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

วางแผนหรือการใหขอเสนอแนะแนวทางในการดําเนินการกอสราง
ตลอดจนการตรวจสอบ และการมีสวนรวมในการใชแรงงาน   

 
 1.7.1 ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน 
 การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การกระจายโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ทางการเมือง และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องตางๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของ
ชุมชนและของชาติ ซ่ึงจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชน โดยการให
ขอมูล แสดงความคิดเห็น ใหคําแนะนําปรึกษา รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุม
โดยตรงจากประชาชน  
 หากพิจารณากระบวนการของการมีสวนรวมในลักษณะที่เปนพลวัต เราอาจแบง
กระบวนการหรือขั้นตอนการมีสวนรวมในลักษณะเปนกระบวนการตอเนื่อง 4 ขั้นตอน คือ1 

รูปท่ี 28 กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 ที่มา www.kpi.ac.th/kpiuser/publicparticipation_process_data.asp 

มีสวนรวมในการ
ปฏิบัติ/ดําเนินการ 

มีสวนรวมในการ
ติดตาม 

มีสวนรวมในการ
วางแผน 

มีสวนรวมในการ
จัดสรรผลประโยชน 
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 1.7.2 กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําระบบน้ําสะอาด (ขั้นตอนกอน
การดําเนินการ) 
  ในขั้นตอนกอนการดําเนินการกอสรางหรือการจัดทําระบบน้ําสะอาดในหมูบาน
นั้น ประชาชนควรเขามามีสวนรวมดําเนินการดังนี้ 

• เขารวมประชุมเพื่อจะไดรับทราบรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการกอสราง
ระบบประปา เพื่อใหทราบวาการมีสวนรวมของประชาชนจะมีสวนรวมอยางไร 

• มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางการทํางาน เชน   
แนวการเดินทอประปา เปนตน 

• มีสวนรวมในการสอบถามขอสงสัยเร่ืองเกี่ยวกับระบบประปา 
• เลือกตั้ง แตงตั้ง หรือคัดเลือก คณะกรรมการบริหารกิจการประปามาทํางาน 
• อํานวยความสะดวก ใหความรวมมือกับเจาหนาที่ และผูรับเหมาที่เขามา

สํารวจ เตรียมการกอสราง 
 
มาตรฐานที่ 2 ขั้นตอนขณะดําเนินการ 
 ภายหลังจากที่มีการวางแผนและตรวจสอบในเบื้องตนวา แตละชุมชนหรือหมูบานมี
ศักยภาพที่จะดําเนินการกอสรางระบบน้ําสะอาดในรูปแบบใดแลว พรอมทั้งมีการจัดทําประชา
พิจารณเพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย โดยเฉพาะประชาชนที่อยูในหมูบาน 
ขั้นตอนตอไปก็คือการดําเนินการกอสรางระบบน้ําสะอาด โดยมาตรฐานในสวนนี้ ประกอบดวย
มาตรฐาน 3 ดาน ไดแก 
 มาตรฐานที่ 2.1  ดานการกอสรางและวัสดุครุภัณฑที่จําเปน 
 มาตรฐานที่ 2.2  ดานอัตรากําลังเจาหนาที่ 
 มาตรฐานที่ 2.3  ดานการมีสวนรวมของประชาชน (ขั้นตอนขณะดําเนินการ) 
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 1.7.2 กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําระบบน้ําสะอาด (ขั้นตอนกอน
การดําเนินการ) 
  ในขั้นตอนกอนการดําเนินการกอสรางหรือการจัดทําระบบน้ําสะอาดในหมูบาน
นั้น ประชาชนควรเขามามีสวนรวมดําเนินการดังนี้ 

• เขารวมประชุมเพื่อจะไดรับทราบรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการกอสราง
ระบบประปา เพื่อใหทราบวาการมีสวนรวมของประชาชนจะมีสวนรวมอยางไร 

• มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางการทํางาน เชน   
แนวการเดินทอประปา เปนตน 

• มีสวนรวมในการสอบถามขอสงสัยเร่ืองเกี่ยวกับระบบประปา 
• เลือกตั้ง แตงตั้ง หรือคัดเลือก คณะกรรมการบริหารกิจการประปามาทํางาน 
• อํานวยความสะดวก ใหความรวมมือกับเจาหนาที่ และผูรับเหมาที่เขามา

สํารวจ เตรียมการกอสราง 
 
มาตรฐานที่ 2 ขั้นตอนขณะดําเนินการ 
 ภายหลังจากที่มีการวางแผนและตรวจสอบในเบื้องตนวา แตละชุมชนหรือหมูบานมี
ศักยภาพที่จะดําเนินการกอสรางระบบน้ําสะอาดในรูปแบบใดแลว พรอมทั้งมีการจัดทําประชา
พิจารณเพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย โดยเฉพาะประชาชนที่อยูในหมูบาน 
ขั้นตอนตอไปก็คือการดําเนินการกอสรางระบบน้ําสะอาด โดยมาตรฐานในสวนนี้ ประกอบดวย
มาตรฐาน 3 ดาน ไดแก 
 มาตรฐานที่ 2.1  ดานการกอสรางและวัสดุครุภัณฑที่จําเปน 
 มาตรฐานที่ 2.2  ดานอัตรากําลังเจาหนาที่ 
 มาตรฐานที่ 2.3  ดานการมีสวนรวมของประชาชน (ขั้นตอนขณะดําเนินการ) 
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มาตรฐานที่ 2.1  การกอสรางและวัสดุครุภัณฑท่ีจําเปน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ การกอสรางระบบการผลิตน้ําสะอาดของชุมชนและหมูบานมีการวาง

แผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ และมีการคัดเลือกวัสดุครุภัณฑท่ีได
มาตรฐาน และเหมาะสมกับภาระงานหรือดําเนินการจัดทําระบบน้ําสะอาด
แตละประเภท  

 สําหรับมาตรฐานดานการกอสรางและวัสดุครุภัณฑในที่นี้ เปนรายการรายละเอียด
เกี่ยวกับการกอสรางและวัสดุครุภัณฑทั่วไปที่จําเปนสําหรับการกอสรางระบบน้ําสะอาดหรือ
ระบบประปาหมูบาน เพื่อประกอบแบบแปลนการกอสรางระบบน้ําสะอาดแบบบาดาลขนาดเล็ก 
(2.5 ลบ.ม./ชม.), แบบบาดาลขนาดกลาง (7 ลบ.ม./ชม.), แบบบาดาลขนาดใหญ (10 ลบ.ม./ชม.), 
แบบบาดาลขนาดใหญมาก (20 ลบ.ม./ชม.), แบบผิวดินขนาดใหญ (10 ลบ.ม./ชม.) แบบผิวดิน
ขนาดใหญมาก (20 ลบ.ม./ชม.) และแบบผิวดินขนาดใหญพิเศษ (50 ลบ.ม./ชม.) ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังนี้   
 2.1.1 งานดิน 
  การดําเนินการเกี่ยวกับงานดินทั้งหมด ควรมีมาตรฐานดังนี้ 
  (1) การปกผังและทําระดับ 
   การปกผังและการทําระดับ จะตองใหถูกตองตรงตามแบบแปลนและ
รายละเอียดเกี่ยวกับการกอสราง โดยตองผานความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอสราง หรือ
คณะกรรมการตรวจการจางกอน จึงจะดําเนินการขั้นตอไปได 
  (2) การถมที่และการกลบ 
   (2.1) กรณีที่ตองมีการถมที่ ณ บริเวณกอสรางระบบประปาสูงจากระดับดิน
เดิม ผูรับจางตองทําการบดอัดดินโดยใชเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่เหมาะสมใหแนน ไมยุบตัว และ
ตองตรวจสอบระดับการกอสรางฐานรากใหถูกตอง 
   (2.2) ภายหลังการกอสรางฐานรากและผนังแลว กอนที่จะทําการกลบดิน
จะตองถอดแบบหลอและเก็บเศษวัสดุกอน การกลบนี้อาจจะใชวัสดุที่ทําการขุดขึ้นมา หรือใช
ทราย กรวด ทั้งนี้จะตองปราศจากเศษไมและเศษวัสดุตางๆ โดยกลบเปนชั้นๆ ช้ันละประมาณ      
25 เซนติเมตร ราดน้ําและทําการบดอัดใหแนน ไมยุบตัว โดยใชเครื่องมือที่เหมาะสม 
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  (3) การทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของดิน 
   กรณีที่แบบแปลนหรือรายการรายละเอียดเฉพาะแหง กําหนดใหทําการ
ทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของดิน ณ ระดับกอสรางฐานรากสิ่งกอสรางระบบ
ประปา เพื่อวินิจฉัยการกอสรางฐานรากวาจะตอกเสาเข็มหรือไม และเสาเข็มที่ใชควรมีขนาดและ
ความยาวเทาไรจึงจะเหมาะสมสําหรับการกอสรางในแตละแหงแตละพื้นที่นั้น ผูรับจางจะตองจัดหา
ผูชํานาญการมาดําเนินการทดสอบภายใตการดูแลของผูควบคุมการกอสรางคือนายชางโยธาประจาํ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (โดยในกรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็ก อาทิ องคการ
บริหารสวนตําบล และเทศบาลตําบล เปนตน ซ่ึงอาจไมมีนายชางประจําอยูก็ใหขอความอนุเคราะห
และชวยเหลือไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญกวา) เปนผูวินิจฉัยรับรองผลดังกลาว 
   (3.1) วิธีการทดสอบกําหนดการทดสอบโดยใชวิธี Standard Penetration 
Test ในการหากําลังการรับน้ําหนักบรรทุกของดิน จํานวนจุดตามที่ระบุไวในรายการรายละเอียด
เฉพาะแหงหรือในแบบแปลน ตําแหนงที่จะทําการทดสอบควรอยูในบริเวณกอสรางระบบประปา 
(หอถังสูง ถังกรองน้ํา ถังน้ําใส) 
   (3.2) การวินิจฉัยและการรับรองผล ผูรับจางกอสรางตองเปนผูรวบรวมผล
และจัดสงผลการทดสอบ พรอมการวินิจฉัยของผูทําการทดสอบใหผูวาจางทราบ โดยใช
รายละเอียดตามแบบฟอรมที่กําหนดไว โดยผูรับจางจะตองแจงผลอยางชัดเจนวาดินมีความสามารถใน
การรับน้ําหนักบรรทุกไดเทาใด มากหรือนอยกวาที่กําหนดและระบุในแบบแปลนมาตรฐาน
ส่ิงกอสรางแตละชนิด และจะตองใชฐานรากชนิดใด ตองตอกเสาเข็มหรือไม และหากตองตอก
เสาเข็มจะตองใชขนาดเข็ม ความยาว และจํานวนเทาใดที่เหมาะสม มั่นคง ปลอดภัย สําหรับการ
กอสรางแตละแหง ทั้งนี้ ผูรับจางและผูทําการทดสอบจะตองรับผิดชอบในเหตุการณที่จะเกิดขึ้น
เกี่ยวกับฐานราก โครงสรางระบบประปาซึ่งมีผลมาจากการวินิจฉัยนั้นๆ 
   (3.3) การตอกเสาเข็มโดยใชลูกตุมชนิดปลอย ถารูปแบบหรือรายละเอียด
ไมไดระบุไวเปนอยางอื่น ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

• การใชน้ําหนักของลูกตุมที่ตอกเสาเข็มและระยะยก ใหเปนไปตาม
หลักสูตรคํานวณหาน้ําหนักบรรทุกของเสาเข็มโดยทั่วไป ทั้งนี้ 
ผูรับจางจะตองเสนอรายการคํานวณของวิศวกรใหคณะกรรมการ
ตรวจพิจารณาการจางพิจารณาเห็นชอบเสียกอน 
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• ในกรณีที่ตอกเสาเข็มแลว  ปรากฏวาศูนย เสาเข็มผิดไปจาก
ตําแหนงที่กําหนดไวเกินกวา 10 เซนติเมตร หรือพบวาเสาเข็มเกิด
ความเสียหายไมวากรณีใดๆ ผูรับจางจะตองเสนอวิธีการแกไข  
โดยวิศวกรโยธาประเภทวุฒิวิศวกร เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจการจางกอนจะดําเนินการแกไขตอไป โดยจะ
คิดเงินและเวลาเพิ่มจากราชการมิได 

• การตอกเสาเข็ม ตองปองกันมิใหหัวเสาเข็มชํารุด เชน มีกระสอบ
ปานหรือวัสดุอ่ืน ๆ รองรับเหนือหัวเสาเข็ม รัดปลอกเหล็กรอบหัว
เสาเข็ม และคอยระมัดระวังอยูเสมอ 

• การตอกเสาเข็มจะตองนับ Blow Count ของเสาเข็มทุกตน และให
เร่ิมนับ Blow Count ตั้งแต 5 ฟุตสุดทายเปนอยางนอย กอนที่หัว
เสาเข็มจะจมถึงระดับที่กําหนด หากปรากฏวาจํานวน Blow Count 
ตอฟุต มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว แสดงวาตองมีส่ิงผิดปกติ
เกิดขึ้นกับเสาเข็ม หรือดินที่ตอกเสาเข็มอยู ใหรายงานชางควบคุม
งานหรือคณะกรรมการตรวจการจางทราบทันทีเพื่อแกไข 

• ในกรณีที่เสาเข็มคอนกรีตตอกลงไดไมหมดความยาวตามที่ระบุ 
แตสามารถรับน้ําหนักประลัยไดตามที่ระบุ ใหตัดสวนที่ตอกไมลง
ออกได พรอมทั้งตัดแตงหัวเสาใหเรียบรอย (หามใชปูนทราย
ตกแตง) และผูรับจางไมตองคืนเงินใหแกทางราชการ 

• ในกรณีที่ตอกเสาเข็มถึงระดับที่กําหนดตามรูปแบบหรือรายการ
ละเอียดแลว จํานวนนับ Blow Count หรือผลการคํานวณ แลว
ปรากฏวาเสาเข็มยังรับน้ําหนักประลัยไมไดตามที่กําหนด ผูรับจาง
จะตองเพิ่มขนาดหรือความยาวของเสาเข็มจนสามารถรับน้ําหนัก
ประลัยได ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจ
การจาง โดยผูรับจางจะคิดเงินคาใชจายและเวลาเพิ่มไมได 
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• กรณียกเลิกการตอกเสาเข็ม ใหผูรับจางขอยกเลิกการตอกเสาเข็ม
โดยมีหนังสือรับรองแสดงวาไดทําการทดสอบการรับน้ําหนักของ
ดินโดยวิธี Standard Penetration Test โดยมีวิศวกรที่ไดรับใบอนุญาต
ใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา 
ประเภทวุฒิวิศวกร จากสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร 
พ.ศ. 2542 เปนผูรับรอง 

• กรณีที่จะตองแกไขหรือเปลี่ยนแปลงเสาเข็มและรากฐาน ในกรณี
ที่ตอกเสาเข็มแลวปรากฏวาเสาเข็มชํารุดหรือหักก็ดี เสาเข็มรับ
น้ําหนักปลอดภัยไมไดตามขอกําหนดก็ดี ใหเปนหนาที่ของผู
รับจางจะตองเสนอรายละเอียดการแกไขฐานราก โดยวิศวกรที่
ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    
สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทวุฒิวิศวกร จากสภาวิศวกรตาม
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจการจางเสียกอนที่จะทําการแกไขตอไป และ
การแกไขนี้ถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญา ผูรับจางจะถือเปน
ขออางเรียกรองเงินและเวลาเพิ่มไมได 

• การขอใชเสาเข็มชนิดตอ หากในรูปแบบไมไดกําหนดใหใช
เสาเข็มชนิดตอ หากแตมีความจําเปนจะตองใชเสาเข็มชนิดตอ 
ผูรับจางจะตองใชชนิดตอกันไมเกิน 2 ทอน ขอตอตองเปนเหล็ก
เหนียวและหลอเปนสวนเดียวกับตัวเข็มแตละสวน การตอใหตอ
โดยวิธีเชื่อมดวยไฟฟา และทุกทอนที่เมื่อตอแลวตองเปนเสนตรง
เดียวกัน ทั้งนี้ ใหผูรับจางเสนอรายละเอียดเพื่อขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจการจางเสียกอน 

 2.1.2 งานคอนกรีต 
  (1) คอนกรีตเสริมเหล็ก 
   (1.1) เหล็กเสริมคอนกรีตตองเปนเหล็กเหนียวผลิตตามมาตรฐาน การงอเหล็ก
ที่มีความยาวมากๆ เพื่อการขนสง ตรงที่งอตองมีรัศมีไมนอยกวา 20 เซนติเมตร เมื่อจัดสงถึงที่กอสราง
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จะตองเก็บในสถานที่กันฝนและความชื้นแฉะได เหล็กเสริมกําลังจะตองไมเปนสนิมกัดกรอนใน
เนื้อเหล็ก ไมเปรอะเปอนสี ดิน เศษไม น้ํามัน หรือส่ิงตาง ๆ ซ่ึงจะทําใหคอนกรีตเสียกําลังในการ
เกาะยึด หรือทําใหคอนกรีตเกิดการสลายตัว การตอเชื่อมเหล็กเสริมในคอนกรีตจะตองตอเชื่อมกัน
ไมนอยกวา 50 เทา ของเสนผาศูนยกลางเหล็กนั้น ๆ และงอปลายเหล็กเสริมเปนขอมาตรฐาน 
เหล็กเสริมกําลังที่ใชในคานและพื้นที่หามตอที่จุดรับแรงมากที่สุด ลวดผูกเหล็กใหใชลวดเบอร 18 
 

ขนาดเสนผาศนูยกลาง (นิ้ว) ขนาดเสนผาศนูยกลาง (มิลลิเมตร) 
1/4 6 
3/8

 9 
1/2

 12 
5/8

 15 
3/4

 19 
1 25 

 

   (1.2) คอนกรีตที่ใชเทปดเหล็กเสริมกําลังจะตองมีความหนาจากผิวเหล็ก
อยางนอยดังตอไปนี้ 

• สําหรับฐานรากตอมอและสวนกอสรางตาง ๆ ที่คอนกรีตวางอยู
บนดินโดยตรง ความหนา 6 เซนติเมตร 

• สําหรับคอนกรีตซึ่งผิวไมถูกแดด ฝน ไมสัมผัสดิน 
- สําหรับพื้นและผนัง ความหนา 2 เซนติเมตร 
- สําหรับคานและเสา ความหนา 3 เซนติเมตร 

• สําหรับผิวของคอนกรีตซึ่งภายหลังจากถอดแบบหลอแลวจะถูก
แดดฝน หรือสัมผัสพื้นดิน 
- ถาเหล็กมีขนาดเสนผาศูนยกลางเกิน 15 มิลลิเมตร ความหนา

ของผิวคอนกรีต 4 เซนติเมตร 
- ถาเหล็กมีขนาดเสนผาศูนยกลางต่ํากวา 15 มิลลิเมตร ความ

หนาของผิวคอนกรีต 3 เซนติเมตร 
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  (2) ปูนซีเมนต 
   ปูนซีเมนตที่นํามาใชสําหรับผสมคอนกรีต ใหใชปูนซีเมนตชนิดปอรตแลนด
ซีเมนตผลิตตามมาตรฐานเทานั้น เชน ตราชาง ตราพญานาคเขียว ตราเพชร เปนตน สวนปูนฉาบ
และปูนกอใหใชปูนซีเมนตชนิดมิกซปอรตแลนดซีเมนตผลิตตามมาตรฐาน เชน ตรางูเหา ตราเสือ 
ตรานกอินทรี เปนตน โดยปูนซีเมนตที่ใชขางตนตองเปนชนิดที่ผลิตออกมาใหมจากโรงงาน เมื่อ
จัดสงถึงที่ทําการกอสรางแลวจะตองเก็บไวในที่สามารถปองกันฝนและความชื้นได และตองยก
พื้นสูงจากพื้นดิน ถาปรากฏวาปูนซีเมนตเสียหายเนื่องจากฝนหรือความชื้น หามนําปูนซีเมนตนั้น
มาใชเปนอันขาด 
  (3) ทราย 
   ทรายที่นํามาใชสําหรับผสมคอนกรีตตองเปนทรายน้ําจืดมีลักษณะหยาบ คม 
แข็งและมีเหล่ียม สะอาด ปราศจากหิน ดิน เศษไม เปลือกหอยหรือส่ิงปน หามใชทรายขนาดโตกวา 
4.7 มิลลิเมตร หากมีความจําเปนตองตรวจสอบความถูกตองใหทดสอบโดยใช Sodium Hydroxide 
ตามวิธีมาตรฐาน โดยมี Fineness Modulus 2.3 – 3.1 จากการทดสอบ 
   (3.1) จํานวนที่ผานตะแกรงรอนเบอร 200 (ASTM) จะตองไมเกินรอยละ 3 
โดยน้ําหนัก 
   (3.2) จํานวนที่ผานตะแกรงรอนเบอร 50 (ASTM) จะตองไมเกินรอยละ 30 
และไมนอยกวารอยละ 10 ของน้ําหนัก 
  (4) น้ํา 
   น้ําที่นํามาใชสําหรับผสมคอนกรีต ตองเปนน้ําจืดที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปน
ตางๆ ที่จะเปนเหตุใหคุณภาพของคอนกรีตลดลง 
  (5) หิน 
   หินที่นํามาใชสําหรับผสมคอนกรีตตองเปนหินที่มีความแข็งแกรง มีเหล่ียมคม 
และไมผุ เมื่อนํามาใชจะตองทําความสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนทั้งหลาย และตองมีขนาดระหวาง 
4.7 - 38.0 มิลลิเมตร (ตองคางตะแกรงรอนเบอร 4) 
  (6) แบบหลอคอนกรีต 
   แบบหลอคอนกรีตจะตองทําดวยไม ไมอัด โลหะ หากผูรับจางประสงคจะใช
วัสดุอ่ืนๆ ตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอสราง หรือคณะกรรมการตรวจการจางงานกอน 
และแบบหลอจะตองทําใหแข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย และยึดติดกันทุกดาน ไมคราวตางๆ สําหรับ
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ใชค้ํายันตองแข็งแรง แบบหลอตองไดขนาดตามแบบแปลน กอนที่จะทําการเทคอนกรีตลง         
ในแบบหลอจะตองอุดรูตามรอยแตกตาง ๆ เพื่อปองกันไมใหเกิดรอยร่ัวซึม ตลอดทั้งทําความสะอาด
แบบหลอดวย สําหรับเสาคอนกรีตเสริมเหล็กดานที่ติดกับกําแพงอิฐตองฝงเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง 
6 มิลลิเมตร ยาว 60 มิลลิเมตร ยื่นจากหนาเสา 30 มิลลิเมตร เวนระยะหาง 25 เซนติเมตร 
  (7) การผสมคอนกรีต 
   (7.1) ปูนซีเมนตและสวนผสมตาง ๆ จะตองผสมเขาดวยกันในอัตราสวนที่
กําหนดให โดยใชเครื่องผสมคอนกรีตซึ่งมีความจุไมนอยกวา 0.5 ลูกบาศกเมตร คร้ังแรกใหใสน้ํา
ลงไปในถังผสมประมาณ 1/10 สวน กอนที่จะใสปูนซีเมนต ทราย หินลงไป แลวจึงใสน้ําสวนที่
เหลือลงไปผสมจนครบ การผสมตองดําเนินการตอไปจนคอนกรีตเปนเนื้อเดียวกันโดยสม่ําเสมอ
จึงนําไปใชได เมื่อจะทําการผสมคอนกรีตครั้งตอไปจะตองใชสวนผสมเดิมใหหมดเสียกอน 
คอนกรีตที่เปยกเกินไปหรือคอนกรีตที่แข็งตัวแลวหามนํามาใช 
   (7.2) ส่ิงกอสรางที่มิไดรับความดันของน้ํา เชน เสา คาน พื้น และฐานราก 
ใหใชอัตราสวนผสม 1 : 2 : 4 ในคอนกรีต 1 ลูกบาศกเมตร ประกอบดวย 

• ซีเมนต 320  กิโลกรัม 
• ทราย 0.45 ลูกบาศกเมตร 
• หิน 0.90 ลูกบาศกเมตร 

   (7.3) ส่ิงกอสรางที่รับความดันของน้ํา เชน ถังน้ําใส ถังตกตะกอน หอถังสูง 
ใหใชอัตราสวนผสม 1 : 1 1/2 : 3 ในคอนกรีต 1 ลูกบาศกเมตร ประกอบดวย 

• ซีเมนต 400  กิโลกรัม 
• ทราย 0.42 ลูกบาศกเมตร 
• หิน 0.85 ลูกบาศกเมตร 

   (7.4) ปริมาณน้ําทั้งหมดที่ใชในการผสมตองไมมากกวา 31 ลิตร ตอ ปูนซีเมนต 
1 ถุง (50 กิโลกรัม) 
   (7.5) หากผูรับจางจะใชคอนกรีตผสมเสร็จจากโรงงาน จะตองมีกําลังอัด
ประลัยที่อายุ 28 วัน รูปทรงกระบอกมาตรฐานไมนอยกวา 210 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร 
   (7.6) สําหรับสวนใดที่สัมผัสน้ําตองผสมคอนกรีตดวยน้ํายากันซึม ตาม
มาตรฐานที่ผูผลิตกําหนดไว เชน ยี่หอ IMPEREX, IMPERMO, SIKA หรือชนิดที่มีคุณสมบัติ
เทียบเทาและไมมีสารเปนพิษเจือปน 
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   (7.7) ในกรณีที่ผูควบคุมงานกอสรางหรือคณะกรรมการตรวจการจาง 
เห็นสมควรใหตรวจสวนผสมของคอนกรีต ใหใชแบบการทดลองยุบตัวของคอนกรีต (Slump 
Test) และใหใชคอนกรีตที่มีคายุบตัวดังตอไปนี้ 
 

ประเภทของงาน คาความยบุตัว 
 คาสูงสดุ คาต่ําสดุ 

• งานรากฐาน กาํแพง คอนกรตีเสริมเหล็ก 
• งานพื้น คาน และผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก 
• งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 

12.5 
15.0 
15.0 

5.0 
7.5 
7.5 

 

   การตรวจสอบการรับแรงกดของคอนกรีตใหใชการทดสอบคอนกรีตรูปทรง
มาตรฐาน (รูปทรงกระบอก) โดยเครื่องทดสอบที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ เชน เครื่องทดสอบ
หนวยงานทางราชการ สถานศึกษา เปนตน ทั้งนี้ คอนกรีต 1 : 2 : 4 ตองสามารถรับแรงกดไดไม
นอยกวา 175 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 ตองสามารถรับแรงกดไดไมนอย
กวา 210 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ที่อายุ 28 วัน 
   (7.8) การตรวจสอบวัสดุตาง ๆ ที่ใชในงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก
ใหอยูในดุลยพินิจของผูควบคุมงานกอสราง หรือคณะกรรมการตรวจการจาง 
  (8) การตระเตรียมเพื่อเทคอนกรีต 
   น้ําที่อยูในหลุมจะตองสูบใหแหงกอนที่จะทําการเทคอนกรีต เศษวัสดุตางๆ 
ในแบบหลอตองเอาออกใหหมด เหล็กเสริมจะตองวางใหถูกตองตามแบบแปลน พื้นผิวดินที่
รองรับจะตองบดอัดใหเรียบรอยไดระดับ โดยวิธีทําใหช้ืนพอสมควรแตไมถึงกับเปนโคลน กอน
ลงมือเทคอนกรีตตองมีเครื่องมือปองกันน้ําฝน ซ่ึงอาจมีขึ้นระหวางที่กําลังหลอคอนกรีตหรือ
ภายหลังหลอคอนกรีตแตยังไมแข็งตัว เพื่อไมใหคอนกรีตเสียคุณภาพ 
  (9) การเทคอนกรีต 
   คอนกรีตที่จะนําไปเทยังแบบหลอที่เตรียมไว จะตองผสมจากเครื่องผสม
คอนกรีตและตองทําใหถูกหลักวิชาชาง เพื่อมิใหน้ําแยกตัวออกจากคอนกรีตกอนที่จะเท ซ่ึงจะทํา
ใหคุณภาพของคอนกรีตลดลง เครื่องมือสําหรับผสมและจายคอนกรีตจะตองทําความสะอาด
กอนที่จะเริ่มลงมือทํางาน และภายหลังการทํางานเสร็จ เพื่อมิใหคอนกรีตจับตัวเกาะติดแนน 
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   แตละชั้นของคอนกรีตที่กําลังทําการเทจะตองใชวิธีกระทุงหรือส่ันสะเทือน 
เพื่อใหคอนกรีตแนน ไมเปนโพรง และตองทําการเทคอนกรีตตอเนื่องตลอดไปจนกระทั่งเสร็จสิ้น
ของสวนนั้น เชน พื้น คาน เปนตน 
   การเทผนังคอนกรีตในแนวตั้งไมควรมีความสูงเกิน 1.50 เมตร เพื่อปองกัน
การแยกตัวของสวนผสมคอนกรีต และหากมีรอยตอ (Construction Joint) ระหวางผนังกับผนัง
จะตองฝงแผนสังกะสีแผนเรียบเบอร 28 กวาง 30 เซนติเมตร เพื่อกันน้ําซึม โดยถือระยะทางกั้น
น้ําซึมเปนเกณฑ กรณีเทคอนกรีตเปนระยะไมตอเนื่อง คอนกรีตสวนที่จะมาเทตอไดหลังจากเท
สวนแรกแลวเสร็จตองไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง ทั้งนี้ คอนกรีตภายหลังการผสมเสร็จเกินกวา 45 นาที 
หรือที่แข็งตัวแลวหามใช 
  (10) การกอสรางเชื่อมรอยตอ 
   รอยตอของพื้นจะตองใหตั้งตรงไดฉากและขนานกับเหล็กเสริม รอยตอใน
ผนังจะตองอยูในแนวระดับ กอนที่จะทําการเทคอนกรีตลงบนสวนที่แข็งแรงแลว จะตองทํา
ผิวหนาของคอนกรีตสวนที่แข็งตัวใหสะอาดและทําใหขรุขระเสียกอน หลังจากราดน้ําใหเปยก
แลวจึงเทปูนซีเมนตผสมน้ําใหขนลงบนหนาคอนกรีตเกากอนที่จะเทคอนกรีตใหมไป คอนกรีตที่
เทใหมนี้จะตองกดใหแนนกับผิวหนาแข็งที่เตรียมไว 
  (11) การถอดแบบหลอ 
   (11.1) แบบค้ํายันตาง ๆ จะทําการถอดไดหลังจากการเทคอนกรีตแลวทําตาม
กําหนดเวลาดังนี้ 

• แบบขางคาน 2 วัน 
• แบบขางเสาเฉพาะเหนือพื้นดิน 4 วัน 
• แบบค้ําและยัน 3 สัปดาห 
• แบบรองพื้นและคาน 3 สัปดาห 

   โดยจะตองไดรับอนุญาตจากผูควบคุมงานกอสรางเสียกอนจึงทําการถอด
แบบหลอได แตทั้งนี้ไมไดตัดความรับผิดชอบของผูรับจางหากมีการเสียหายเกิดขึ้นกับคอนกรีตที่
หลอแลวภายหลัง 24 ช่ัวโมง หลังจากหลอเสร็จแลว จึงจะทําการกอสรางผนังขางบนได 
   (11.2) กรณีถอดแบบหลอแลว ผิวหนาคอนกรีตเปนรูพรุน กอนที่จะทําการ
อุดหรือตกแตงผิวคอนกรีตนั้นจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอสราง หรือ
คณะกรรมการตรวจการจางเสียกอน 
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   กรณีที่ถอดแบบหลอแลวผิวหนาคอนกรีตเปนรูพรุนเพียงเล็กนอยใหใช
ปูนซีเมนตผสมทรายและน้ําอุดหรือแตง โดยถืออัตราสวนผสมปูนซีเมนตตอทรายเทากับ 1 : 2 
โดยปริมาตรกอนทําการอุดหรือแตง ใหทําความสะอาดผิวที่จะอุดหรือแตง แลวใชน้ําปูนสาดให
ชุม จึงทําการอุดหรือแตง หลังจากทําการอุดหรือแตงแลว ใหบมเหมือนกับคอนกรีตทั่วไป กรณีที่
ถอดแบบหลอแลว ผิวหนาคอนกรีตเปนรูพรุนมาก ตองทําการอุดดวยวัสดุพิเศษ หรือจะตองมีการ
ทุบทําลายชิ้นสวนนั้น การทุบทําลายจะตองทําดวยความระมัดระวัง ทั้งนี้ ใหดําเนินการตาม
คําแนะนําของผูควบคุมงานกอสรางโดยเครงครัด ทั้งนี้ มิไดทําใหผูรับจางพนความรับผิดชอบตอ
ผลเสียหาย อันอาจจะเกิดขึ้นไดจากการทุบทําลายนั้น 
  (12) การบมคอนกรีต 
   เพื่อปองกันการสูญเสียความชื้น ดังนั้น จึงตองมีการบมคอนกรีตซึ่งการบม
จะตองใชเวลาบมอยางนอย 7 วัน โดยฉีดน้ําใหเปยกชุมอยูเสมอ และจะตองกระทําโดยเร็วหลังจาก
เทเสร็จเพื่อมิใหน้ําระเหยจากผิวหนาของคอนกรีต โดยวิธีดังตอไปนี้ 
   (12.1) โดยอาศัยความชื้นของผิวหนาที่ไมมีแบบหลอจะตองปกปดดวยผา
หยาบ ผาฝาย หรือวัสดุอ่ืน ๆ เชน ทราย โดยทําใหเปยกชุมอยูเสมอ แบบหลอก็จะตองใหเปยกอยู
ตลอดเวลา ถาจะทําการถอดแบบหลอกอนเวลาก็ตองบมผิวหนาของคอนกรีตตอไป 
   (12.2) สําหรับผิวหนาที่จะตองฉาบปูน ตองบมโดยใชวัสดุคลุมเพื่อใหชุมชื้น
ตลอดเวลา 
  (13) การกออิฐ ฉาบปูนผิว 
   หากแบบแปลนมิไดระบุเปนอยางอื่น ใหถือวาโครงสรางคอนกรีตสวนที่อยู
เหนือผิวดินจะตองทําการฉาบปูนเสมอ ยกเวนบริเวณใตทองฝาถัง (ถังน้ําใส หอถังสูง) ไมตองฉาบ
ปูน แตตองตกแตงผิวคอนกรีตใหเรียบรอย 
   (13.1) สําหรับผิวคอนกรีตสวนที่ใชบรรจุน้ํา ใหฉาบดวยสารกันซึมประเภท
ซีเมนตเบสเทน โดยไมตองฉาบปูนเรียบกอนทา อัตราสวนที่ใชและวิธีการใชตามคําแนะนําของ
บริษัทผูผลิต 
   (13.2) การกออิฐ อิฐที่ใชเปนอิฐดินเผาที่เผาสุกดี ไดรูปราง ไมบิดเบี้ยว ไมงอ
เกินไป ไดมาตรฐาน หามใชอิฐที่มีขนาดตางกัน และอิฐที่ใชจะเปนขนาดใดก็ตามจะตองมีขนาด
เปนสวนสัมพันธกันดังนี้ คือ ความหนาตองเปนครึ่งหนึ่งของความกวาง ความกวางตองเปน
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คร่ึงหนึ่งของความยาว อิฐหลอดวยซีเมนตตองเปนอิฐที่มีอายุหลอแลวอยางนอย 90 วัน เวนแตได
อบไอน้ํามาแลว 
   (13.3) การกออิฐตองเอาอิฐไปแชน้ําใหดูดน้ําจนอิ่มตัวเสียกอนทุกแผน แลว
ตองนําไปกอทันที การกออิฐจะตองกอดวยวิธีเยื้องสลับกันไปเปนชั้น ๆ หากมิไดระบุเปนอยางอื่น 
อิฐที่กอทุกชั้นตองวางไมใหหัวตอของอิฐทั้งทางกวางและทางยาวตรงกันเปนอันขาด และอิฐกอ
ช้ัน ๆ หนึ่งจะตองไดแนว ไดระดับ ไดดิ่ง ปูนกอไมควรหนากวา 1 เซนติเมตร อิฐทุกแผนจะตองมี
ปูนจับโดยรอบตัว การกออิฐวางเรียงและซอนกันใหเปนไปตามหลักวิชาการกอสราง ขณะที่กอ
หรือกอแลวภายใน 48 ช่ัวโมง หามเปยกน้ําและไดรับความกระทบกระเทือน หามบรรทุกน้ําหนัก 
การกอกําแพงจะตองมีเอ็น คสล. ทุก ๆ ระยะ 2.50 เมตร รวมทั้งกําแพงอิฐดานที่ติดกับวงกบไม 
เสาไม และกําแพงอิฐดานที่ไมติดกับเสาหรือคาน คสล. ขนาดเอ็น คสล. ตองมีความหนาเทา
กําแพงและกวางประมาณ 10 เซนติเมตร เสริมเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร จํานวน 2 
เสน รัดดวยปลอกลูกโซเหล็กทุกระยะ 20 เซนติเมตร 
   (13.4) การฉาบปูนกําแพงอิฐตองทําความสะอาดกําแพงกอนทําการถือปูน 
ตองขูดปูนออกใหเปนรอง ๆ ตามซอกอิฐแลวเอาน้ําสาดใหเปยกชุมพอสมควร ผิวที่ฉาบปูนตอง
เรียบ ตรง ไดระดับสม่ําเสมอ ตลอดความหนาของปูนถือ 1.5 – 2 เซนติเมตร ถาหากถือปูนอีก
คร่ึงหนึ่งตองขูดผิวหนาปูนชั้นลางใหเปนขีดขรุขระ รดน้ําใหเปยกแลวถือใหมตามวิธีการขางตน 
   (13.5) วัสดุผสมปูนสําหรับงานกอหรืองานฉาบ 

• ทราย - เปนทรายน้ําจืดปราศจากฝุนผง ดิน วัสดุอ่ืนๆ เจือปนตาม
เกณฑมาตรฐาน ขนาดของเม็ด ตามประเภทของงาน แตขนาด
ใหญที่สุดไมเกิน 4.7 มิลลิเมตร 

• ปูนซีเมนต - ใชปูนซีเมนตที่ระบุไวในเรื่องปูนซีเมนต 
• ปูนขาว - ตองมีเนื้อปูนละเอียดนิ่ม ไมมีกอนแข็งปนอยูเลย เมื่อถึง

ที่กอสรางตองมีวิธีเก็บเชนเดียวกับปูนซีเมนต กอนใชตองรอน
ปูนขาวเสียกอนและผสมกับทรายที่กําหนด ใสน้ําหมักไวกอนใช
งานอยางนอย 24 ช่ัวโมง 

   (13.6) สวนผสมปูนกอและปูนฉาบ 
• ปูนกออิฐ - มีสวนผสมดังนี้ ปูนซีเมนต ปูนขาว ทรายหยาบ 1 : 1 : 4 
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• ปูนฉาบผิว - มสีวนผสมดังนี้ ปูนซีเมนต ปนูขาว ทรายละเอยีด 1 : 2 : 5 
   (13.7) ปูนที่ทําการฉาบเสร็จแลว เมื่อถึงวันรุงขึ้นตองรดน้ําใหชุมและตองทํา
ติดตอกันอยางนอย 3 วัน เพื่อปองกันการแตกราว 
 2.1.3 งานทอและอุปกรณประปา 
  ผูรับจางจะตองประกอบ ติดตั้ง หรือดําเนินการใดๆ ในสวนที่เกี่ยวกับทอและ
อุปกรณที่นํามาใชงานใหเปนไปอยางเหมาะสมตามหลักวิชาการชาง โดยคาใชจายที่เกิดขึ้นจาก
การทํางานตางๆ ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบทั้งสิ้น 
  วัสดุ ทอ อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวกับงานวางทอนี้ ผูรับจางตองระมัดระวังในการขนยาย 
และเก็บรักษาในสถานที่เหมาะสม การขนยายเพื่อการประกอบหรือติดตั้งมิใหเกิดความเสียหาย
ชํารุดตอวัสดุ อุปกรณที่จะใชนั้นๆ และผูวาจางสงวนสิทธิ์ในการไมอนุญาตใหใชวัสดุที่ชํารุดหรือ
เสื่อมสภาพในงานกอสราง ทั้งนี้ ผูรับจางตองดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงทันที โดยไมนํามาเปน
เหตุอางในความลาชาที่เกิดขึ้น  
  (1) วัสดุทอและอุปกรณประปา 
   (1.1) ทอ พี.วี.ซี. (Polyvinyl Chloride Pipe, PVC) เปนทอที่ผลิตตาม
มาตรฐานชั้นคุณภาพ 8.5 หรือตามที่ระบุไวในแบบแปลน การตอทอ พี.วี.ซี. ใหใชแบบขอตอ 
(T.S. Method) ผลิตตามมาตรฐาน หรือตามที่ระบุไวในแบบแปลน 

 
รูปท่ี 30 ทอ พ.ีวี.ซี ที่ใชในงานวางทอ 

   (1.2) อุปกรณ พี.วี.ซี. เชน ขอตอตรง ของอ สามทางฉาก ฯลฯ เปนอุปกรณ
ที่ผลิตไดมาตรฐานชั้นคุณภาพ 13.5 
   (1.3) ทอ พี.อี. (Polyethylene Pipe, P.E.) เปนทอที่ผลิตตามมาตรฐาน ซ่ึง
สามารถทนแรงดันใชงานไดไมนอยกวา 10 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 
การตอทอและอุปกรณใหใชวิธีเชื่อมแบบ Butt Fusion Welding ยกเวนทอที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ตั้งแต 1 1/2  - 2 นิ้ว สามารถทําเกลียวได ทั้งนี้แลวแตผูออกแบบจะกําหนด 
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   (1.4) ทอเหล็กอาบสังกะสี (Galvanized Steel Pipe, GS Pipe) เปนทอที่มี
คุณสมบัติและผลิตไดมาตรฐาน ประเภท 2 ผนังทอหนาปานกลาง 
   (1.5) ประตูน้ํา (Gate Valve) เปนอุปกรณที่ผลิตตามมาตรฐาน ทําดวย
เหล็กหลอหรือทองเหลือง (ใชตามที่ระบุไวในแบบแปลน) โครงสรางมีความแข็งแรง ไมเปราะ 
อะไหลหางาย และสามารถทนแรงดันไดไมนอยกวา 125 ปอนด/ตารางนิ้ว 
   (1.6) ล้ินปกผีเสื้อ (Butterfly Valve) ทําดวยเหล็กหลอผลิตตามมาตรฐาน 
สามารถตอดามได และมีอุปกรณประกอบที่ดี ไมโยกเยกหรือส่ันคลอน สามารถทนแรงดันไดไม
นอยกวา 125 ปอนด/ตารางนิ้ว 
   (1.7) ล้ินเปดใหน้ําผานทางเดียว (Swing Check Valve) ทําดวยเหล็กหลอ
หรือทองเหลือง (ใชตามที่ระบุในแบบแปลน) ผลิตตามมาตรฐาน มีความแข็งแรง ไมเปราะบาง 
สามารถกันน้ําไดไมใหร่ัวไหลกลับไดอยางดี สามารถทนแรงดันไดไมนอยกวา 125 ปอนด/
ตารางนิ้ว ล้ินชนิดนี้เมื่อติดตั้งใหมีทางระบายขาง (By Pass Line) ขนาดอยางต่ํา 1/2 นิ้ว ติดอยูดวย
พรอมประตูน้ํา 
   (1.8) ล้ินปลายทอดูดและหัวกรอง (Foot Valve With Strainer) ทําดวย
เหล็กหลอหรือทองเหลือง (ใชตามที่ระบุไวในแบบแปลน) 
   (1.9) ล้ินกานยก (Quick Opening Valve) ทําดวยเหล็กหลอผลิตตามมาตรฐาน 
   (1.10) ล้ินระบายอากาศอัตโนมัติ (Air Release Valve, Automatic) ทําดวย
เหล็กหลอ สามารถระบายอากาศออกจากทอน้ําไดโดยอัตโนมัติ (ใชตามที่ระบุไวในแบบแปลน) 
   (1.11) ประตูระบายตะกอน ใชสําหรับติดตั้งจุดต่ําสุดของทอเพื่อระบาย
ตะกอนในเสนทอ (รายละเอียดตามที่ระบุไวในแบบแปลน) 
  (2) มาตรวัดน้ํา 
   มาตรวัดน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว - 6 นิ้ว มีรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะดังนี้ 
   (2.1) ตองเปนมาตรวัดน้ําที่ผลิตในประเทศไทย 
   (2.2) เปนมาตรวัดน้ํา 2 ช้ัน ขับเคลื่อนดวยระบบใบพัดชนิดแมเหล็ก 2 ช้ัน 
(MAGNETIC DRIVING TYPE) 
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   (2.3) ตัวมาตรวัดน้ําภายนอกทําดวยเหล็กหลอ (CAST IRON) ซ่ึงไดผาน
กรรมวิธีปองกันสนิมแลว หรือทําดวยโลหะผสมทองแดง (COPPER ALLOY) และวัสดุที่ใชผลิต
มาตรวัดน้ําทุกชิ้นตองมีความทนทานตอการใชในระบบประปาตอประสานทอหรืออุปกรณอ่ืนๆ 
ดวยหนาจานทั้ง 2 ดาน 
   (2.4) ระบบบันทึกปริมาณน้ําซึ่งประกอบดวยระบบเฟองเกียรหรือเฟองจักร
อ่ืนๆ ทุกตัวจะตองผนึกในหองหรือกระเปาะซึ่งมีการปองกันการรั่วซึมโดยที่อากาศหรือความชื้น
ไมสามารถผานเขาไปได (HERMETICALLY SEALED) หองหรือกระเปาะบรรจุชุดเฟองเกียร
จะตองเปนทองแดงหรือโลหะผสมทองแดง 
   (2.5) หนาปดมาตรวัดน้ําเปนชนิดแหงสนิท (DRY DIAL TOTALIZER) 
เปนตัวเลขบนหนาปดอานเปนแนวตรง (STRAIGHT – READING) แสดงปริมาตรน้ําเปนตัวเลข
เต็มหนวยแสดงเปนลูกบาศกเมตรและเศษของลูกบาศกเมตร สามารถอานไดงายและชัดเจน มีการ
แสดงเศษสวนของหนวยลิตรโดยแสดงผลในลักษณะของเข็มนาฬิกาได 
   (2.6) มีอุปกรณปรับความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ํา ซ่ึงจะตองอยูภายใน
มาตรวัดน้ํา มีเครื่องหมายแสดงการทํางานของมาตรวัดน้ํา เมื่อเปดน้ําจะไดรูการทํางานของมาตร
วัดน้ํา และมีการแสดงขนาดของมาตรวัดน้ําสลักไวอยางถาวรและประทับหมายเลขประจําเครื่อง 
   (2.7) มีระบบปองกันการรบกวนของสนามแมเหล็กจากภายนอก (MAGNETIC 
PROTECTIONRING) 
   (2.8) มีอุปกรณปองกันเศษวัสดุ (STRAINER) ที่ทางน้ําเขามาตรวัดน้ําที่
สามารถปองกันเศษวัสดุตางๆ อาทิเชน ดิน ทราย เศษหิน และอื่นๆ ที่อาจปนมากับน้ํา ไมใหเขาไป
ทําความเสียหายกับชิ้นสวนภายในมาตรวัดน้ําได 
   (2.9) การติดตั้งใชงาน สวนที่วัดและบันทึกปริมาณจะตองถอดออกจากตัว
เรือนเพื่อซอมแซมไดโดยไมจําเปนตองถอดมาตรวัดน้ําออกจากเสนทอทั้งชุด และในขณะที่ถอด
สวนวัดออกจะตองมีฝาครอบมาตรสํารองขนาดเทากับฝาครอบมาตรวัดน้ํามาปดแทนฝาครอบเดิม
ที่ถอดออกไป (ฝาครอบดังกลาวจะตองเปนผลิตภัณฑของบริษัทผูผลิตมาตรวัดน้ํา)  
   (2.10) มีการบํารุงรักษางายและรวดเร็ว พรอมทั้งมีอะไหลที่ใหบริการตลอดเวลา 
   (2.11) มีความเที่ยงตรง แนนอน และคงทน สามารถใชวัดปริมาตรน้ําที่มี
อุณหภูมิระหวาง 10 - 60 องศาเซลเซียสได และเปนมาตรวัดน้ําที่เปนที่ยอมรับหรือมีการใชงานใน
หนวยงานตางๆ คือ การประปานครหลวงหรือการประปาสวนภูมิภาคมาอยางตอเนื่องไมนอยกวา 5 ป 
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  (3) การวางแนวทอ 
   ผูรับจางตองทําการวางแนวทอใหเปนไปตามแบบแปลนที่กําหนด การติดตั้ง 
ตําแหนงทางแยกหรืออุปกรณตาง ๆ หากระบุไมชัดเจนหรือมีความขัดแยงใหรีบแจงผูควบคุมงาน
กอสรางหรือผูออกแบบเพื่อพิจารณาโดยดวน 
  (4) การขุดคูวางทอ 
   คูที่ขุดเพื่อการวางทอตองมีความกวางใหเหมาะสมกับขนาดของทอและ
สะดวกในการติดตั้ง ดานขางของคูตองพยายามทําใหเปนแนวดิ่งมากที่สุดเทาที่จะทําได ทองคูตอง
เรียบและไดระดับราบสม่ําเสมอ ถามีน้ําขังในคูตองทําใหแหงเสียกอน หากดินมีลักษณะออน ให
ใสทรายหยาบหนาประมาณ 10 เซนติเมตร เกลี่ยใหทั่วกัน 
   โดยปกติความลึกจากดินเดิมกอนขุดถึงผิวทอดานบนจะตองไมนอยกวา      
40 เซนติเมตร สําหรับทอขนาดเสนผาศูนยกลางนอยกวา 100 มิลลิเมตร และจะตองไมนอยกวา    
80 เซนติเมตร สําหรับทอขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 100 - 150 มิลลิเมตร เวนแตมีอุปสรรคใน
การวางทอหรือขุดคูใหผูควบคุมงานกอสรางพิจารณาเห็นชอบ จึงดําเนินการเปนอยางอื่น เมื่อเสร็จ
งานวางทอในแตละชวง ใหอุดปลายทอดวยวัสดุที่สามารถปองกันการอุดตัน และสิ่งสกปรกหรือ
สัตวเขาไปในทอ 
  (5) การประสานทอ 
   (5.1) ทอ พี.วี.ซี. ใหใชน้ํายาตอทอตามมาตรฐาน 
   (5.2) ทอเหล็กอาบสังกะสี ใหตอดวยการใชสีจาดหรือเทปพันเกลียว ขนาด 
และจํานวนที่เหมาะสม 
   (5.3) ทอ พี.อี. ตอโดยใชความรอนหรือทําเกลียว 
  (6) การตรวจสอบโดยใชความดันในเสนทอ 
   (6.1) กรณีตรวจสอบวัสดุหรืออุปกรณกอนการติดตั้ง หากผูควบคุมงาน
กอสราง หรือคณะกรรมการตรวจการจางเห็นควรใหทดสอบวัสดุ อุปกรณตางๆ ใหผูรับจาง
ทดสอบโดยการใชความดันน้ําอัดเขาไปในสวนประกอบที่จะทดสอบไมนอยกวาความดันที่
กําหนด 
   (6.2) กรณีตรวจสอบการรั่วซึมในพื้นที่หลังจากการวางทอเมนสงน้ําแลว 
โดยใชแรงดันน้ําจากหอถังสูงและตรวจสอบการรั่วซึมบริเวณขอตอ จุดแยก หรืออุปกรณตาง ๆ 
หากมีจุดร่ัวซึมตองทําการแกไขทันที ควรกระทํากอนการถมคูวางทอ 
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  (7) การถมคูวางทอ 
   ภายหลังการวางทอและตอทอเปนที่เรียบรอยแลว ใหทําการถมคูโดยใชดิน
ถมที่มีกรวด หิน ถมขางทอในคูและกระทุงใหแนนเสียกอน แลวจึงถมอีกประมาณ 10 เซนติเมตร 
ทุบใหแนน หลังจากนั้น จึงถมดินที่ไมมีกรวด หิน เปนชั้น ๆ ช้ันละประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร 
ทุกชั้นตองทุบหรือตบดินใหแนนจนดินถมสูงจากดินเดิมประมาณ 2 เซนติเมตร ใหละเวนการถมคู
ในชวงขอตอหรือทางแยก จนกวาจะทําการทดสอบการรั่วซึมในที่แลวเสร็จ 
  (8) การประสานทอระหวางระบบ 
   ผูรับจางตองดําเนินการประสานทอระหวางระบบตามรายการในแบบแปลน
ใหถูกตอง การวางแนวทอที่ประสานจะตองเปนไปตามแนวที่ออกแบบไว หามเปลี่ยนแปลงแนว
หรือตําแหนงเสนทอ 
  (9) ทางระบายน้ําท้ิง 
   ทางระบายน้ําทิ้งลงแหลงน้ําหรือที่อ่ืนๆ จะตองปองกันการกัดเซาะของน้ําที่
ระบายออกตามความเหมาะสม 
  (10) การวางทอแบบพิเศษ 
   (10.1) ทอลอดถนน การดันทอลอดถนนใหเปนไปตามขอกําหนดในแบบแปลน 
และตามขอกําหนดของหนวยงานที่รับผิดชอบถนนสายนั้นๆ โดยเครงครัด 
   (10.2) ทอขามคลอง คู สระ ที่ลุม หรือบริเวณที่แนวทอไมสามารถขุดฝงได 
ผูรับจางตองใชทอเหล็กอาบสังกะสีขนาดเดียวกันแทนทอ พี.วี.ซี. พรอมทําเสารับทอเปนระยะที่
เหมาะสม หากมิไดระบุในแบบแปลนใหแจงผูควบคุมงานกอสราง หรือผูออกแบบ เพื่อกําหนด
ขนาดและระยะที่เหมาะสมในแตละแนวตอไป 
  (11) การซอมแซมผิวจราจรถนนและทางเทา 
   ในการวางทอไปตามถนนหรือทางเทา ถาจําเปนตองขุดเจาะถนนหรือทาง
เทาและปรากฏวาทําใหทรัพยสินของเอกชนหรือทางราชการชํารุด เสียหาย ผูรับจางจะตอง
ซอมแซมใหมีสภาพดีดังเดิม โดยคาใชจายตาง ๆ ผูรับจางเปนผูออกเองทั้งสิ้น 
 2.1.4 งานส ี
  รายละเอียดนี้ใชเฉพาะผิวโครงสรางทั้งภายนอก ภายใน ยกเวนทอน้ําใหหมายถึง
ผิวภายนอกเทานั้น หากมิไดระบุเปนอยางอื่นผูรับจางจะตองทาสีโครงสราง 
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  (1) การเตรียมผิวท่ีจะทาส ี
   ผิวของโครงสรางที่จะทาสีตองปราศจากไขมัน ฝุน ขี้ผ้ึง เกลือแร สารเคมีที่
เปนกรดหรือสารเคมีใดที่มีลักษณะคลายคลึงกับสิ่งดังกลาว 
   สําหรับโครงสรางที่เปนเหล็ก อลูมิเนียม เหล็กอาบสังกะสี คอนกรีต ปูนฉาบ 
ถามีส่ิงดังกลาวติดอยูที่ผิวใหทําความสะอาดโดยใชสารเคมีชวย เชน น้ํายารัสโอเลี่ยมเซอเฟสเซอร
เบอร 108 แลวลางออกดวยน้ําสะอาด เช็ดใหแหงหรือปลอยใหแหง สารเคมีที่จะใชทําความสะอาด
ควรปรึกษาผูควบคุมงานกอสรางเพื่อพิจารณาตรวจสอบเห็นชอบกอนนําไปใช ถาผิวโครงสราง
เปนสนิมตองขัดสนิมเหล็กเสียกอนดวยแปรง กระดาษทราย หรือขัดดวยเครื่อง หากไมเปนผล อาจ
ตองใชวิธีพนทรายหรือเปลี่ยนใหม 
   สําหรับโครงสรางไมที่มีส่ิงดังกลาวติดอยูที่ผิว ใหทําความสะอาดโดยใช
น้ํายาทําความสะอาดที่สามารถระเหยได และตองแหงสนิทกอนลงพื้น 
  (2) การเลือกสี 
   สีที่จะใชในการทาผิวโครงสรางตาง ๆ จะตองมีคุณสมบัติและผลิตตาม
มาตรฐาน สวนโทนสีใหผูรับจางประสานงานกับคณะกรรมการระบบประปาหมูบานหรือผูวาจาง 
หรือผูออกแบบ เพื่อกําหนดโทนสีที่เหมาะสมตามความตองการตอไป 
   ประเภทของสีที่จะใช ถาแบบแปลนหรือรายการละเอียดเฉพาะแหงมิได
กําหนดเปนอยางอื่น ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

• สีพลาสติกอิมัลช่ัน ทาบนผิวพื้นปูนฉาบ อิฐทั่วไป คอนกรีตบล็อก 
กระเบื้องแผนเรียบ หรือวัสดุอ่ืนที่คลายคลึงกัน 

• สีน้ํามันหรือสีเคลือบเงา ทาบนผิวพื้นไมทั่วไป (ยกเวนสวนที่กําหนดให
ใชแลกเกอรวานิช ฯลฯ ) และโลหะตาง ๆ เชน ผิวทอดานนอก เปนตน 
(สีทาเหล็กตองมีคุณสมบัติกันสนิม) 

• สีอ่ืนๆ จะระบุเพิ่มเติมไวเปนเฉพาะงาน หรือเปนพิเศษเฉพาะแหง 
   การใชสีแตละชนิดตองเปนยี่หอเดียวกัน เมื่อกําหนดใหใชสียี่หอใดยี่หอหนึ่ง 
ใหใชสีรองพื้นตรงกับชนิดของสีทานั้น ๆ 
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  (3) การทาสีและเบ็ดเตล็ด 
   สีที่นํามาใชจะตองเปนสีใหม อยูในภาชนะที่ใหม ไมมีรองรอยการเปดใช
งานมากอน การผสมสีใหมีความขนเหลวพอเหมาะ และเปนไปตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตสี
นั้นๆ โดยผูรับจางตองจัดหาชางทาสีที่มีฝมือเพื่องานที่มีความเรียบรอย ไมบกพรอง จํานวนชั้น
ของสีที่ทา (ตามตารางขางลาง) เปนเพียงจํานวนชั้นที่นอยที่สุด ทั้งนี้ ผูรับจางตองทาสีทับหลังสุด
ใหเรียบรอย หลังจากทาสีช้ันสุดทาย 7 วัน ผานไปแลว จึงใชใสน้ําได 
   ผูรับจางตองสงแคตตาล็อกสีที่จะใชใหผูควบคุมงานกอสราง คณะกรรมการ
ตรวจการจางหรือผูวาจางพิจารณาตรวจสอบเห็นชอบกอนดําเนินการ และหากภายหลังการทาสี
พบวาสีที่ทามีขอบกพรอง เสียหาย ผูรับจางตองขูดออกและทาสีใหม ตามความเห็นชอบของผู
ควบคุมงานกอสราง คณะกรรมการตรวจการจาง หรือผูวาจางทันที 
  (4) ขอหามการทาสี 
   (4.1) ตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางในการตรวจสอบเห็นชอบ      
แคตตาล็อกสีและกําหนดยี่หอโทนสีเปนที่เรียบรอยแลว 
   (4.2) หามทาสีเมื่อฝนตก หมอกลงจัด อุณหภูมิเย็นต่ํากวา 10 องศาเซลเซียส 
มีฝุนจัด ผิวที่จะทายังไมแหงสนิท ยกเวนการทาสีประเภทปูนซีเมนตตองทําผิวใหชุมชื้นกอนการทาสี 
 

ผิวโครงสราง สีรองพื้น (ชั้น) สีทับหนา (ชั้น) 
(1) โครงสรางสัมผัสอากาศ 

เหล็ก (ท่ัวไป) 2 ช้ัน (สีกันสนิม) 2 ช้ัน 
ทอ GS. 1 ช้ัน 2 ช้ัน 

คอนกรีตท่ัวไปยกเวนพื้น 1 ช้ัน 2 ช้ัน 
ไม 2 ช้ัน 2 ช้ัน 

(2) โครงสรางสัมผัสน้ํา 
เหล็ก (ท่ัวไป) 2 ช้ัน (สีกันสนิม) 2 ช้ัน 

ไม 2 ช้ัน 2 ช้ัน 
คอนกรีต ซีเมนตเบส ซีเมนตเบส 
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 2.1.5 งานไม 
  (1)  ไมที่ใชในการกอสรางจะตองเปนไมที่ไดขนาด ปราศจากรู รอยแตกราว     
ผ่ึงใหแหงสนิทเสียกอน และไดขนาดกับที่ไดแสดงไวในแบบแปลน 
  (2) ไมที่ใชตองไมคดโคง ไสกบใหหนาเรียบ ไมที่เล่ือยเปนขนาดมาใชปลูกสราง 
ยอมใหเสียไมเปนคลองเลื่อยเล็กกวาที่ระบุไวในแบบแปลนได แตเมื่อไสแตงประกอบเขาเปนสวน
อาคารจะตองมีขนาดเหลือไมนอยกวาดังตอไปนี้ 
 

ขนาดของไม (นิ้ว) ไสกบแลวเหลืออยางนอย (นิ้ว) 
1/2 3/8 
1 13/16 

1 1/2 1 5/16 
2 1 1/4 

2 1/2 2 1/4 
3 2 11/16 
4 3 5/8 
6 5 5/8 

  (3) ไมที่ใชในการกอสรางวงกบประตู - หนาตาง บานประตู - หนาตาง ตองเปน
ไมเนื้อแข็ง เชน ไมเต็ง ไมรัง ไมเคี่ยม ไมตะเคียนทอง ไมประดู ไมมะคาแต ไมหลุมพอง ไมสักทอง 
เปนตน 
  (4) การเขาไม รอยบากไมรับกัน ปลายไม หนาไมที่ประกบกัน ตองขีดเสนวัดฉาก 
วัดมุมใหถูกตอง แลวเล่ือย เจาะ ไส ใหประกบกันแนบสนิทเต็มหนาที่กระทบกัน 
  (5) กระทงฝาเพดานโรงสูบน้ํา สามารถใชไมเต็มขนาดไดโดยไมตองไสหนาเรียบ 
ยกเวนเฉพาะสวนที่จะตองปดฝากระเบื้อง ใหไสหนาเรียบไดระดับ 
 2.1.6 งานเชื่อมโครงเหล็ก  
  การเชื่อมจะกระทําไดตอเมื่อไดมีการอนุญาตไวในแบบแปลนการกอสราง และ
จะตองกระทําโดยถูกวิธีการ ดังตอไปนี้ 
  (1) ผิวหนาของงานที่ทําการเชื่อมจะตองสะอาด ไมมีคราบขี้เหล็ก สนิม น้ํามัน สี 
หรือส่ิงเจือปนอื่นๆ ผิวหนาของรอยตอจะตองตัดใหเรียบ 
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  (2) การเชื่อมงานที่ทํามุมกันจะตองวางงานทั้งสองชิ้นใหชิดกันมากที่สุด รอย
แยกมากที่สุดที่ยอมให คือ 3/16 นิ้ว สําหรับการเชื่อมรอยตอเกย (Lap Joint) หรือรอยตอซ่ึงมีเหล็ก
ดามผิวหนาของงานจะตองวางประกบกันเรียบ มีรอยแยกไมเกิน 1/16 นิ้ว 
  (3) ในการเชื่อมรอยตอชน (Butt Joint) จะตองวางเหล็กใหชนกัน ถาตอกันผิด
ศูนยเกิน 1/18 นิ้ว จะตองแกไขใหม และในการแกไขใหมนี้ อนุญาตใหแกจากแนวเดิมไมเกิน 2 นิ้ว 
หรือ 7/16 นิ้วตอฟุต กอนลงมือเชื่อมจะตองยึดชิ้นสวนของงานเขาดวยกันโดยการเชื่อมจุด (Track 
Welds) หรือโดยการใชเครื่องมือชนิดใดชนิดหนึ่ง 
  (4) การวางเหล็กเพื่อทําการเชื่อม ควรวางในระดับราบทุกครั้ง 
  (5) วิธีการเชื่อมจะตองเลือกใชวิธีการซึ่งปองกันมิใหเกิดการบิดตัว การหดตัว 
และแรงเครียดขึ้นที่รอยตอของโครงสรางนั้น ๆ มากเกินไปขณะทําการติดตั้ง 
  (6) การเชื่อมรอยตอชน (Butt Welds) จะตองทําดวยมือและตองขจัดขี้เหล็กที่ติด
ผิวหนาดานลางออกไปใหหมดกอนที่จะเชื่อมดานลางตอไป นอกจากนั้น จะตองเชื่อมใหเนื้อเหล็ก
หลอมประสานกันอยางดีทั่วทั้งหนาตัด สําหรับการเชื่อมซึ่งกระทําการโดยใชเหล็กชนิดเดียวกัน
ดามอยูดวย จะตองเชื่อมใหเนื้อเหล็กของงานหลอมติดกับเหล็กดาม สวนแถบโลหะที่ใชผูกงานกับ
เหล็กดามเมื่อเชื่อมเสร็จเรียบรอยแลวใหตัดทิ้ง ทั้งนี้ โดยไมใหเกิดความเสียหายแกงานซึ่งเชื่อม
เสร็จนั้น เมื่อเชื่อมเสร็จแลวผิวหนาของรอยเชื่อมจะตองเรียบไดระดับ หรือนูนสูงขึ้นกวาผิวหนา
ของงานเล็กนอยเทากันโดยตลอดแนวรอยตอ 
  (7) การเชื่อมตองทําใหแข็งแรง ทนทาน เมื่อเชื่อมรอยตอชนตองใชแขนตอ 
(Extension Bar) หรือ Run – Off – Plates ชวยยึด เมื่อเชื่อมเสร็จใหถอดเครื่องมือจับยึดออก
แลวแตงผิวหนาตรงรอยเชื่อมใหเรียบเสมอกับผิวหนาของงาน 
  (8) ในการเชื่อมซึ่งตองพอกเปนชั้นหลายช้ัน ควรใชคอนหัวกลมเคาะรอยเชื่อม
เบาๆ ในขณะที่รอยเชื่อมยังอุนอยู แตในการเคาะนี้ตองระวังอยาใหเกิดความเสียหายแกรอยตอ
เชื่อมที่เสร็จแลวนั้น 
  (9) เหล็กโครงที่นํามาใชตองเปนเหล็กเหนียวไดมาตรฐานจากโรงงาน ไมเปน
สนิม และตองผานความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอสรางกอน 
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 2.1.7 ระบบไฟฟา (สายไฟฟาและการเดินสาย) 
  (1) สายไฟฟาท่ีตอจาก Main Cut - Out 
   ตองเปนสายทองแดงหุมดวยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด ผลิตตามมาตรฐาน 
ทนแรงดันไฟฟาตามปกติไดไมต่ํากวา 600 โวลท 
  (2) ปริมาณกระแสไฟสูงสุด 
   ปริมาณกระแสไฟสูงสุดที่ยอมใหใชไดกับสายไฟฟาขนาดตาง ๆ มีดังนี้ 

กระแสไฟสูงสุด (แอมแปร) ขนาดพื้นทีห่นาตัดของสายทองแดง  
(ตร.กม.) เดินในอาคารหรือทอ เดินนอกอาคาร 

1.0 
1.5 
2.5 
4.0 
6.0 
10 
16 
25 
35 
50 

6 
8 
12 
16 
22 
30 
50 
64 
79 
102 

10 
13 
19 
27 
36 
51 
78 
96 
119 
150 

 หมายเหตุ: หามใชสายทองแดงที่มีพื้นที่หนาตัดเล็กกวา 1.0 ตารางมิลลิเมตร 

  (3) การเดินสายภายในอาคาร 
   การเดินสายภายในอาคารจะใชวิธีใดใหเปนไปตามที่กําหนด 
   (3.1) การเดินสายบนเข็มขัดประกับสิ่งกอสราง ใหใชไดตอเมื่อ 

• ขนาดพื้นที่หนาตัดของสายไฟฟาไมเกิน 6 ตารางมิลลิเมตร 
• ระยะหางระหวางชวงพุกไมเกิน 150 เซนติเมตร 
• ระยะหางระหวางสายไมต่ํากวา 2.50 เซนติเมตร สําหรับไฟฟากําลัง  

   (3.2) การเดินสายบนตุม ใหใชไดตอเมื่อ 
• ขนาดพื้นที่หนาตัดของสายไฟฟาไมเกิน 70 ตารางมิลลิเมตร 
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• ระยะระหวางชวงตุมไมเกิน 2.50 เมตร 
• ระยะหางระหวางสายไฟฟาหุมฉนวนตองไมต่ํากวา 10 เซนติเมตร 
• ระยะหางระหวางสายไฟฟากับสิ่งกอสรางไมต่ํากวา 2.5 เซนติเมตร 

   (3.3) การเดินสายบนลูกถวย ใหใชไดตอเมื่อ 
• ระยะหางระหวางชวงลูกถวยไมเกิน 5.00 เมตร 
• ระยะหางระหวางสายไฟฟาไมนอยกวา 15 เซนติเมตร 
• ระยะหางระหวางสายไฟฟากับสิ่งกอสรางไมต่ํากวา 5 เซนติเมตร 

  (4) การเดินสายภายนอกอาคาร 
   (4.1) การเดินสายไฟฟาบนตุมจะตองปฏิบัติตามขอ 3.2 และมีขนาด
พื้นที่หนาตัดของสายไฟฟาไมเล็กกวา 2.5 ตารางเซนติเมตร 
   (4.2) สายไฟฟาหุมฉนวนจะตองเปนฉนวนชนิดเทอรโมพลาสติก เชน 
PVC, Polytene เปนตน 
   (4.3) การเดินสายไฟฟาบนลูกถวยเมื่อเดินในที่โลงระยะหางนอยที่สุด
ระหวางสายไฟฟาหุมฉนวนกับสิ่งกอสราง ดังนี้ 
ระยะหางระหวางชวง 

(เมตร) 
ระยะหางที่นอยที่สุด
ระหวางสายไฟฟากับ
สายไฟฟา (ซม.) 

ระยะหางที่นอยที่สุด
ระหวางสายไฟฟากับ
สิ่งกอสราง (ซม.) 

พ้ืนที่หนาตัดต่ําที่สุดของ
สายไฟฟา (ตาราง

มิลลิเมตร) 
ไมเกิน 10 15 5 2.5 
10 ถึง 25 20 5 4.0 

   (4.4) ความสูงเหนือพื้นดินหรือส่ิงกอสรางใตแนวที่สายไฟฟาพาดผาน 
สายไฟฟาหุมฉนวนจะตองติดตั้งในระยะสูงจากพื้นดินหรือส่ิงกอสรางใตแนวที่สายพาดผาน   
อยางนอย 3.00 เมตร ถาเปนถนนสําหรับทางจราจรระยะต่ําสุดของสายไฟฟาตองไมต่ํากวา 6.00 เมตร 
   (4.5) ระยะหางที่นอยที่สุดระหวางสวนที่สูงที่สุดของหลังคาและสายไฟฟา
ตองไมนอยกวา 1 เมตร 
   (4.6) การเดินสายไฟฟาหุมฉนวนซึ่งมีระยะสูงจากพื้นดินหรือส่ิงกอสราง
ไมเกิน 3.00 เมตร ตองเดินสายในทอรอยสายไฟ PVC และตองใชอุปกรณที่เหมาะสม หามใช
วิธีการเดินสายไฟฟาในรางไมเด็ดขาด 
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  (5) การตอลงดิน 
   การตอลงดินของเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณไฟฟาที่ใชกําลังหรือใหกําลังให
ตอสายดินตามขนาด (ตามตารางขางลาง) ทั้งนี้ สายดินตองเปนสายทอนเดียวปราศจากการตอใด ๆ 
ทั้งสิ้น การเดินสายไฟตาง ๆ ตองจัดเดินใหเปนระเบียบ ปลายสายที่เปนฝอยใหใชขั้วสายหรือหาง
ปลา การเดินสายใหถูกตองตามกฎขอบังคับของการไฟฟาฯ ที่รับผิดชอบพื้นที่นั้น ๆ ดวย สายที่
เดินจากตูสวิตซไปยังมอเตอรตองเดินในทอรอยสายไฟฟา สายที่เดินไปบานเปดใหใชสายออน 
และรัดดวยสปริงพลาสติกใหเรียบรอย สายที่ออกจากตูใหใชที่พักสายโดย Terminal Block 
 ตารางขนาดของสายตอลงดิน 
 

พื้นดินหนาตดัของสายไฟฟา
ใชงาน (ตารางมิลลิเมตร) 

กระแสไฟฟา              
(แอมแปร) 

พื้นท่ีหนาตดัของสายดิน
ทองแดง (ตารางมิลลิเมตร) 

1.0 
1.5 
4.0 
16 
25 
50 
70 
120 

10 
13 
27 
70 
96 
150 
188 
268 

2.5 
2.5 
4.0 
6.0 
10 
16 
25 
35 

 
 2.1.8 เคร่ืองสูบน้ํา 
  ผูรับจางตองจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ําซึ่งมีรายละเอียดชนิด ขนาด จํานวน ตลอดจน
คุณลักษณะเฉพาะตามรายการรายละเอียดเฉพาะแหง เครื่องสูบน้ําที่ใชในระบบประปาแบงเปน    
2 ประเภท คือ เครื่องสูบน้ําบาดาล (Submersible Pump) และเครื่องสูบน้ําหอยโขง (Centifugal Pump) 
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รูปท่ี 31 เครื่องสูบน้ําบาดาลซับเมิสซิเบิ้ล (Submersible Pump) 

 
  (1) เคร่ืองสูบน้ําบาดาล มีสวนประกอบดังนี้ 
   (1.1) เครื่องสูบน้ํา 1 ตัว 
   (1.2) มอเตอรไฟฟาขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ํา 1 ตัว 
   (1.3) ตูควบคุมการทํางานของมอเตอรไฟฟา 1 ตู 
   ทั้งนี้ รายละเอียดตาง ๆ ทั้งหมด จะกําหนดไวแลวในรายการรายละเอียด
เฉพาะแหงประกอบแบบแปลนการกอสรางระบบประปา หากผูรับจางถือปฏิบัติแลวไมสามารถ
ดําเนินการไดหรือไมชัดเจน ตองประสานงานกับผูควบคุมงานกอสราง หรือผูวาจางโดยเร็วเพื่อ
พิจารณา 
  (2) เคร่ืองสูบน้ําหอยโขง มีสวนประกอบดังนี้ 
   (2.1) เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 1 ตัว 
   (2.2) มอเตอรไฟฟาขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ํา 1 ตัว 
   (2.3) ตูควบคุมการทํางานของมอเตอรไฟฟา 1 ตู  
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รูปท่ี 32 เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 
 
   รายการที่ (2.1) และ (2.2) ตองตอประกอบเปนชุดเดียวกันจากบริษัทผูผลิต 
หากผูรับจางจัดหาแตละสวนและนํามาประกอบเองจะตองแจงใหผูวาจางพิจารณาตรวจสอบ
ความสามารถทํางานได ตรวจสอบความเที่ยงตรงในการติดตั้งและประกอบดวย เปนตน 
   รายละเอียดตางๆ ทั้งหมด กําหนดในรายการรายละเอียดเฉพาะแหงประกอบ
แบบแปลนการกอสรางแลว และใหผูรับจางถือปฏิบัติเชนเดียวกันกับรายการ ขอ 1 
   กอนที่จะจัดหาหรือติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ผูรับจางตองสงรูปแบบหรือแคตตาล็อก
เครื่องสูบน้ําที่ตองการใชใหผูวาจางตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะวาตรงตามกําหนดในแบบแปลน
หรือไมกอนการติดตั้ง ทั้งนี้ ผูวาจางสงวนสิทธิ์ในการไมอนุญาตใหใชกอนมีการตรวจสอบ หรือ
หากพิจารณาติดตั้งแลวเครื่องสูบน้ําทํางานไมไดประสิทธิภาพตามที่ระบุไวในแคตตาล็อกหรือ
ตามกําหนดในแบบแปลน ผูรับจางตองดําเนินการแกไขโดยทันที ผูรับจางตองดําเนินการระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ํา ตูควบคุม และคูมือการบํารุงรักษาใหผูวาจางหรือคณะกรรมการ 
บริหารระบบประปาหมูบาน เพื่อใชประโยชนในการบํารุงรักษาตอไปอยางนอยอยางละ 1 ฉบับ 
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รูปท่ี 33 เครื่องสูบน้ําดิบติดตั้งในโรงสูบน้ํา 

 
รูปท่ี 34 เครื่องสูบน้ําดิบติดตั้งอยูบนแพลอย 

 
รูปท่ี 35 เครื่องสูบน้ําดิบติดตั้งในถังกรองใตน้ํา 
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 2.1.9 เคร่ืองจายสารละลายคลอรีน 
  (1) ชนิดเครื่องจายสารละลายคลอรีน 
   (1.1) เครื่องจายสารละลายคลอรีนชนิด Gravity สามารถจายน้ํายาไดดวย
ความดันคงที่ลงในถังน้ําใส 
   (1.2) เครื่องจายสารละลายคลอรีนชนิดอัดฉีดเขาเสนทอ 
    อุปกรณและสวนประกอบตางๆ ของเครื่องและตําแหนงการติดตั้ง ให
เปนไปตามรายการรายละเอียดเฉพาะแหง ทั้งนี้ หากแบบแปลนระบุใหติดตั้งแตไมมีรายละเอียด 
ผูรับจางตองประสานงานกับผูวาจาง หรือผูออกแบบ เพื่อขอรายละเอียดตอไป 

 
รูปท่ี 36 ตัวอยางเครื่องและระบบจายสารละลายคลอรีน 

 
  (2) เกณฑประกอบการพิจารณาการเลือกใชเคร่ือง 
   (2.1) มีช้ินสวนเคลื่อนไหวนอยที่สุด 
   (2.2) บํารุงรักษางาย ทําความสะอาดงาย 
   (2.3) อะไหลสามารถหาซื้อไดงาย หรือ จัดทําไดงาย 
   (2.4) มีความแมนยําในการจายน้ํายา 
   (2.5) ลักษณะโครงสรางคงทน แข็งแรง 
   (2.6) มีอุปกรณควบคุมการฉีดจายและใชงานไดงาย 
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   ทั้งนี้ ผูรับจางตองจัดสงแคตตาล็อกของเครื่องใหผูวาจางตรวจสอบพิจารณา
เห็นชอบกอนทําการติดตั้ง 
 2.1.10 เคร่ืองมือประจําการประปา 
  ผูรับจางตองจัดหาเครื่องมือประจําการประปาตามรายการรายละเอียดเฉพาะแหง
ประกอบแบบแปลน และมอบใหคณะกรรมการบริหารกิจการระบบประปาหมูบานผานผูวาจาง
ตามสัญญา ยกเวนแบบแปลนการกอสรางในแตละแหงมิไดระบุใหจัดหา 
 2.1.11 ทรายกรอง 
  ทรายสําหรับใชในการกรองตองมีลักษณะคอนขางกลม มีความแข็งแรง สะอาด 
ปราศจากอินทรียสารและฝุน หากนําไปทดสอบจะตองละลายไมเกินรอยละ 5 โดยน้ําหนัก 
ภายหลังจากการแชในกรดเกลือ (Hydrochloric Acid) เปนเวลา 24 ช่ัวโมง 
  ขนาดของทรายกรองเปนไปดังนี้ 

• Effective Size 0.45 – 0.55 มิลลิเมตร 
• Uniformity Coefficient ไมเกิน 1.8 

  การตรวจสอบคุณภาพของทรายกรองที่จะนํามาใช ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานกอสราง 
 2.1.12 กรวดกรอง 
  กรวดกรองที่ใชในถังกรองจะตองแข็ง มีลักษณะคอนขางกลม สะอาด ปราศจาก
อินทรียสาร และฝุน หากนําไปทดสอบจะตองละลายไมเกินรอยละ 5 โดยน้ําหนัก ภายหลังจากการ
แชในกรดเกลือ (Hydrochloric Acid) เปนเวลา 24 ช่ัวโมง กรวดกรองจะมีขนาดตางๆ กันตามที่
กําหนดไวในแบบแปลน ดังนั้น ผูรับจางควรจัดกรวดกรองขนาดตาง ๆ ในปริมาณที่มากพอ
สําหรับใสถังกรอง ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณภาพของกรวดกรองที่จะนํามาใช ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานกอสราง 
 2.1.13 ร้ัวและประตูร้ัว 
  การลอมร้ัวบริเวณระบบผลิตน้ําประปา (ถังกรองน้ํา ถังน้ําใส หอถังสูง) ใหดําเนินการ
ตามที่ระบุไวในรายการรายละเอียดเฉพาะแหง หรือแบบแปลน หากกําหนดใหกอสรางผูรับจาง
ตองทาสี (ยกเวนร้ัวลวดหนาม)  
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มาตรฐานที่ 2.2   บุคลากร 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ในการกอสรางระบบน้ําสะอาดของชุมชนหรือหมูบานมีการกําหนดบุคคล

ผูรับผิดชอบตลอดจนอํานาจหนาท่ีอยางชัดเจน เพื่อใหการดําเนินการ
กอสรางเปนไปดวยความเรียบรอยและสําเร็จเสร็จสิ้นตามเวลาที่กําหนดไว 

 ในการกอสรางระบบประปาหมูบาน หรือระบบน้ําสะอาดในชุมชนหรือหมูบานนั้น 
นับเปนภาระหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะตองดําเนินการ โดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการอยางเปนระบบและชัดเจน ทั้งนี้ ผูที่เกี่ยวของกับการกอสรางที่สําคัญ 
ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจการจาง, คณะกรรมการชี้สถานที่ และชางผูควบคุมงาน 
โดยเฉพาะในสวนของการกอสรางระบบน้ําสะอาดนั้นจะตองเปนไปอยางถูกตองตรงตาม
รายละเอียดของแบบแปลน เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
บทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของแตละฝายมีดังนี้ 
 2.2.1 คณะกรรมการตรวจการจาง  
บทบาทหนาท่ี (1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู รับจางและเหตุการณ

แวดลอมที่ผูควบคุมรายงาน โดยตรวจสอบกับรูปแบบรายการละเอียด 
และขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการ
ส่ังหยุดงาน หรือพักงานของผูควบคุมงาน แลวรายงานหัวหนาสวน
ราชการเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 
(2) การดําเนินการตาม (1) ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นวาตาม
หลักวิชาการชางไมนาจะเปนไปได ใหออกตรวจงานจาง ณ สถานที่  
ที่กําหนดไวในสัญญา หรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้นๆ โดยใหมีอํานาจสั่ง
เปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร 
และตามหลักวิชาการชางเพื่อใหเปนไปตามรูปแบบรายการละเอียด
และขอกําหนดในสัญญา 
(3) โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน 3 วันทําการ นับ
แตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบการสงมอบ และใหทําการตรวจ
รับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
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(4) เมื่อตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามรูปแบบ
รายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาแลวใหถือวาผูรับจางสงมอบ
งานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสงงานจางนั้น และใหทําใบรับรองผล
การปฏิบัติงานทั้งหมด หรือเฉพาะงวดแลวแตกรณีโดยลงชื่อไวเปน
หลักฐานอยางนอย 2 ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง 1 ฉบับ และเจาหนาที่
พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงิน
จากคลัง และรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ ในกรณีที่เห็นวา
ผลงานที่สงมอบทั้งหมด หรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูป
รายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ใหรายงานหัวหนาสวน
ราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุทราบ หรือส่ังการแลวแตกรณี 
(5) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงาน โดยทํา
ความเห็นแยงไว ใหเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถา
หัวหนาสวนราชการสั่งการใหตรวจรับงานจางไวนั้น จึงจะดําเนินการ
ตาม (4) 

 

 2.2.2 คณะกรรมการชี้สถานที ่   
บทบาทหนาท่ี 
ชี้และกําหนดสถานที่
กอสราง 
 
 
 
 
 
กําหนดระดับ ± 0.00 
 
 

 
(1) คณะกรรมการชี้สถานที่จะเปนผูช้ีและกําหนดขอบเขตหรือแนวเขต
สถานที่ตั้งระบบน้ําสะอาด ซ่ึงเปนสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หรือคณะกรรมการหมูบาน ไดกําหนดไวใหเปนพื้นที่สําหรับเปน
สถานที่ตั้งของระบบน้ําสะอาด ซ่ึงจะตองดูตามแบบแปลน หรือแผนที่
แนวการเดินทอใหเปนไปตามที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาคไดออกแบบไว 
โดยใหสอดคลองกับแบบแปลนการประสานทอระหวางระบบ (แบบ
แปลนที่ 911005) และแบบแปลนแนวการวางทอเมนจายน้ําเสมอ 
(2) คณะกรรมการชี้สถานที่จะเปนผูกําหนดระดับ ± 0.00 ใหแกผูรับจาง 
ในวันที่ช้ีสถานที่การกอสราง โดยใหกําหนดตามความเหมาะสมของ
สภาพพื้นที่ ความสูงต่ํา รวมถึงกรณีในบางพื้นที่ที่เคยมีน้ําทวมถึง  
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อ่ืน ๆ 

ซ่ึงระดับ ± 0.00 นั้น จะตองกําหนดเปรียบเทียบกับสิ่งปลูกสรางที่อยู
ขางเคียง ซ่ึงมีลักษณะที่มั่นคงถาวร เชน ถนนหรือตนไม โดยผูรับจาง
ตองดําเนินการจัดทําเครื่องหมายหรือสัญลักษณใหเห็นชัดเจน และ
มั่นคงถาวร เพื่อที่จะใชอางอิงคาระดับไดตลอดระยะเวลาที่จะทําการ
กอสรางระบบประปานั้น สวนรายละเอียดอื่น ๆ ถามี ใหระบุลงไวใน
บันทึกการชี้สถานที่ 
(3) ช้ีแจงขอสงสัยของผูเขารวมประกวดราคากอสราง ที่สอบถาม
ปญหาตาง ๆ ซ่ึงปญหาที่สอบถามนั้นอาจจะไมมีรายละเอียดระบุไวใน
แบบแปลนกอสราง หรือมีแตไมชัดเจน เชน สถานที่กองวัสดุระหวาง
การกอสราง, น้ําประปา – ไฟฟาที่ตอมาใชในการกอสราง ฯลฯ แลว
บันทึกการใชแจงในเรื่องตาง ๆ ไวเปนหลักฐานตอไป ซ่ึงเรื่อง  

 

 2.2.3 ชางผูควบคุมงาน 
 ชางผูควบคุมงานกอสราง ในกรณีนี้หมายถึง นายชางโยธาที่มีตําแหนงประจําอยูใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่รับผิดชอบในพื้นที่หมูบานหรือชุมชนนั้นๆ โดยในกรณีที่เปน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็ก อันไดแก เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล เปน
ตน ซ่ึงอาจไมมีตําแหนงนายชางโยธาประจําอยู ก็อาจขอความชวยเหลือไปยังองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินขนาดใหญกวา เชน องคการบริหารสวนจังหวัด ดําเนินการจัดสงชางโยธาประจําองคการ
บริหารสวนจังหวัดมาชวยเหลือในการควบคุมงานกอสรางระบบน้ําสะอาดของหมูบานตอไป  

บทบาทหนาท่ี (1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา หรือที่ตกลง
ใหทํางานจางนั้นๆ ทุกวันใหเปนไปตามรูปแบบรายการละเอียดและ
ขอกําหนดไวในสัญญาทุกประการ โดยส่ังเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม 
หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาชางเพื่อให
เปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจาง
ขัดขืนไมปฏิบัติตามก็ส่ังใหหยุดงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือ
ทั้งหมดแลวแตกรณีไวกอน จนกวาผูรับจางจะยอมปฏิบัติใหถูกตองตาม
คําสั่ง และใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางเปนอยางดี 
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(2) ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียด หรือขอกําหนดใน
สัญญามีขอความขัดกันหรือเปนที่คาดหมายไดวา ถึงแมวางานนั้นจะได
เปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา แตเมื่อ
สําเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดี
หรือไมปลอดภัย ใหส่ังพักงานนั้นไวกอน แลวรายงานคณะกรรมการ
ตรวจการจางโดยเร็ว 
(3) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอม
เปนรายวัน พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงาน และสาเหตุที่มี
การหยุดงาน อยางนอย 2 ฉบับ เพื่อรายงานใหคณะกรรมการตรวจการ
จางทราบทุกสัปดาห และเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาที่พัสดุเมื่อ
เสร็จงานแตละงวด โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของทางราชการ เพื่อ
ประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที่บันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจาง 
โดยใหระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใชดวย 
(4) ในวันกําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญา และในวันถึง
กําหนดสงมอบงานแตละงวด ใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจาง
วาเปนไปตามสัญญาหรือไมใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบภายใน 
3 วันทําการ นับแตถึงวันกําหนดนั้น ๆ 
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มาตรฐานที่ 2.2   บุคลากร 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ในการกอสรางระบบน้ําสะอาดของชุมชนหรือหมูบานมีการกําหนดบุคคล

ผูรับผิดชอบตลอดจนอํานาจหนาท่ีอยางชัดเจน เพื่อใหการดําเนินการ
กอสรางเปนไปดวยความเรียบรอยและสําเร็จเสร็จสิ้นตามเวลาที่กําหนดไว 

 ในการกอสรางระบบประปาหมูบาน หรือระบบน้ําสะอาดในชุมชนหรือหมูบานนั้น 
นับเปนภาระหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะตองดําเนินการ โดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการอยางเปนระบบและชัดเจน ทั้งนี้ ผูที่เกี่ยวของกับการกอสรางที่สําคัญ 
ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจการจาง, คณะกรรมการชี้สถานที่ และชางผูควบคุมงาน 
โดยเฉพาะในสวนของการกอสรางระบบน้ําสะอาดนั้นจะตองเปนไปอยางถูกตองตรงตาม
รายละเอียดของแบบแปลน เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
บทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของแตละฝายมีดังนี้ 
 2.2.1 คณะกรรมการตรวจการจาง  
บทบาทหนาท่ี (1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู รับจางและเหตุการณ

แวดลอมที่ผูควบคุมรายงาน โดยตรวจสอบกับรูปแบบรายการละเอียด 
และขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการ
ส่ังหยุดงาน หรือพักงานของผูควบคุมงาน แลวรายงานหัวหนาสวน
ราชการเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 
(2) การดําเนินการตาม (1) ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นวาตาม
หลักวิชาการชางไมนาจะเปนไปได ใหออกตรวจงานจาง ณ สถานที่  
ที่กําหนดไวในสัญญา หรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้นๆ โดยใหมีอํานาจสั่ง
เปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร 
และตามหลักวิชาการชางเพื่อใหเปนไปตามรูปแบบรายการละเอียด
และขอกําหนดในสัญญา 
(3) โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน 3 วันทําการ นับ
แตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบการสงมอบ และใหทําการตรวจ
รับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
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(4) เมื่อตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามรูปแบบ
รายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาแลวใหถือวาผูรับจางสงมอบ
งานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสงงานจางนั้น และใหทําใบรับรองผล
การปฏิบัติงานทั้งหมด หรือเฉพาะงวดแลวแตกรณีโดยลงชื่อไวเปน
หลักฐานอยางนอย 2 ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง 1 ฉบับ และเจาหนาที่
พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงิน
จากคลัง และรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ ในกรณีที่เห็นวา
ผลงานที่สงมอบทั้งหมด หรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูป
รายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ใหรายงานหัวหนาสวน
ราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุทราบ หรือส่ังการแลวแตกรณี 
(5) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงาน โดยทํา
ความเห็นแยงไว ใหเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถา
หัวหนาสวนราชการสั่งการใหตรวจรับงานจางไวนั้น จึงจะดําเนินการ
ตาม (4) 

 

 2.2.2 คณะกรรมการชี้สถานที ่   
บทบาทหนาท่ี 
ชี้และกําหนดสถานที่
กอสราง 
 
 
 
 
 
กําหนดระดับ ± 0.00 
 
 

 
(1) คณะกรรมการชี้สถานที่จะเปนผูช้ีและกําหนดขอบเขตหรือแนวเขต
สถานที่ตั้งระบบน้ําสะอาด ซ่ึงเปนสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หรือคณะกรรมการหมูบาน ไดกําหนดไวใหเปนพื้นที่สําหรับเปน
สถานที่ตั้งของระบบน้ําสะอาด ซ่ึงจะตองดูตามแบบแปลน หรือแผนที่
แนวการเดินทอใหเปนไปตามที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาคไดออกแบบไว 
โดยใหสอดคลองกับแบบแปลนการประสานทอระหวางระบบ (แบบ
แปลนที่ 911005) และแบบแปลนแนวการวางทอเมนจายน้ําเสมอ 
(2) คณะกรรมการชี้สถานที่จะเปนผูกําหนดระดับ ± 0.00 ใหแกผูรับจาง 
ในวันที่ช้ีสถานที่การกอสราง โดยใหกําหนดตามความเหมาะสมของ
สภาพพื้นที่ ความสูงต่ํา รวมถึงกรณีในบางพื้นที่ที่เคยมีน้ําทวมถึง  
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อ่ืน ๆ 

ซ่ึงระดับ ± 0.00 นั้น จะตองกําหนดเปรียบเทียบกับสิ่งปลูกสรางที่อยู
ขางเคียง ซ่ึงมีลักษณะที่มั่นคงถาวร เชน ถนนหรือตนไม โดยผูรับจาง
ตองดําเนินการจัดทําเครื่องหมายหรือสัญลักษณใหเห็นชัดเจน และ
มั่นคงถาวร เพื่อที่จะใชอางอิงคาระดับไดตลอดระยะเวลาที่จะทําการ
กอสรางระบบประปานั้น สวนรายละเอียดอื่น ๆ ถามี ใหระบุลงไวใน
บันทึกการชี้สถานที่ 
(3) ช้ีแจงขอสงสัยของผูเขารวมประกวดราคากอสราง ที่สอบถาม
ปญหาตาง ๆ ซ่ึงปญหาที่สอบถามนั้นอาจจะไมมีรายละเอียดระบุไวใน
แบบแปลนกอสราง หรือมีแตไมชัดเจน เชน สถานที่กองวัสดุระหวาง
การกอสราง, น้ําประปา – ไฟฟาที่ตอมาใชในการกอสราง ฯลฯ แลว
บันทึกการใชแจงในเรื่องตาง ๆ ไวเปนหลักฐานตอไป ซ่ึงเรื่อง  

 

 2.2.3 ชางผูควบคุมงาน 
 ชางผูควบคุมงานกอสราง ในกรณีนี้หมายถึง นายชางโยธาที่มีตําแหนงประจําอยูใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่รับผิดชอบในพื้นที่หมูบานหรือชุมชนนั้นๆ โดยในกรณีที่เปน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็ก อันไดแก เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล เปน
ตน ซ่ึงอาจไมมีตําแหนงนายชางโยธาประจําอยู ก็อาจขอความชวยเหลือไปยังองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินขนาดใหญกวา เชน องคการบริหารสวนจังหวัด ดําเนินการจัดสงชางโยธาประจําองคการ
บริหารสวนจังหวัดมาชวยเหลือในการควบคุมงานกอสรางระบบน้ําสะอาดของหมูบานตอไป  

บทบาทหนาท่ี (1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา หรือที่ตกลง
ใหทํางานจางนั้นๆ ทุกวันใหเปนไปตามรูปแบบรายการละเอียดและ
ขอกําหนดไวในสัญญาทุกประการ โดยส่ังเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม 
หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาชางเพื่อให
เปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจาง
ขัดขืนไมปฏิบัติตามก็ส่ังใหหยุดงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือ
ทั้งหมดแลวแตกรณีไวกอน จนกวาผูรับจางจะยอมปฏิบัติใหถูกตองตาม
คําสั่ง และใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางเปนอยางดี 
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(2) ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียด หรือขอกําหนดใน
สัญญามีขอความขัดกันหรือเปนที่คาดหมายไดวา ถึงแมวางานนั้นจะได
เปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา แตเมื่อ
สําเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดี
หรือไมปลอดภัย ใหส่ังพักงานนั้นไวกอน แลวรายงานคณะกรรมการ
ตรวจการจางโดยเร็ว 
(3) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอม
เปนรายวัน พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงาน และสาเหตุที่มี
การหยุดงาน อยางนอย 2 ฉบับ เพื่อรายงานใหคณะกรรมการตรวจการ
จางทราบทุกสัปดาห และเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาที่พัสดุเมื่อ
เสร็จงานแตละงวด โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของทางราชการ เพื่อ
ประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที่บันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจาง 
โดยใหระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใชดวย 
(4) ในวันกําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญา และในวันถึง
กําหนดสงมอบงานแตละงวด ใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจาง
วาเปนไปตามสัญญาหรือไมใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบภายใน 
3 วันทําการ นับแตถึงวันกําหนดนั้น ๆ 
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มาตรฐานที่ 2.3  การมีสวนรวมของประชาชน (ขั้นตอนระหวางดําเนินการ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ในขั้นตอนระหวางการดําเนินการกอสรางระบบผลิตน้ําประปาประชาชน

เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบหรือใหขอเสนอแนะ รวมถึงการมีสวน
รวมในการใชแรงงาน   

 ในขั้นตอนระหวางการดําเนินการกอสรางระบบน้ําสะอาด ประชาชนสามารถเขามามี
สวนรวมไดดังตอไปนี้ 

 ชวยเปนหูเปนตา ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณที่จะใชในการกอสราง 
 สังเกตการทํางาน วัสดุอุปกรณ ขั้นตอนการกอสรางของผูรับเหมากอสราง หากคิด

วาไมเหมาะสมถูกตอง ใหแจงผูรับผิดชอบ หรือคณะกรรมการตรวจการจาง 
 ใหคําแนะนํา ใหขอมูลในการทํางาน และอํานวยความสะดวกในการทํางานของ

ผูรับเหมากอสราง และเจาหนาที่ 
 ใหความรวมมือจัดหาแรงงาน เพื่อรับจางการทํางาน 
 รับทราบ เสนอความคิดเห็นในการรางกฎระเบียบ ขอบังคับ ในการบริหารกิจการ

ประปา กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชการเลือกตั้งไปเปนตัวแทนราง
กฎระเบียบขอบังคับ 

 จายคาธรรมเนียมตาง ๆ เชน คามาตรวัดน้ํา คาตอทอ เปนตน 
 
มาตรฐานที่ 3 ขั้นตอนภายหลังดําเนินการ 
 

มาตรฐานที่ 3.1  แนวทางการบริหารกิจการประปา 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หมูบานหรือชุมชนมีระบบการบริหารกิจการประปาที่ดี สามารถใชทรัพยากร

ท่ีมีนั้นไดอยางยั่งยืนตลอดไป 
 

 การที่ระบบน้ําสะอาดหรือระบบประปาหมูบานจะสามารถดําเนินการไปไดอยางยั่งยืนนั้น 
ไมไดขึ้นอยูกับโครงสรางของระบบประปาหรือระบบน้ําสะอาดเพียงอยางเดียว หากแตส่ิงสําคัญ
และจําเปนอยางยิ่งก็คือ “การมีระบบบริหารจัดการที่ดี” ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินการดังนี้ 
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 3.1.1 การจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา  
  สมาชิกของกลุมผูใชน้ํา หมายถึง ผูใชน้ําทุกคนที่ใชน้ําจากประปาหมูบาน 
กลาวคือ ภายหลังจากการดําเนินการกอสรางระบบประปาหมูบานเสร็จสิ้น จะมีการรวมกลุมของ
สมาชิกผูใชน้ํา เพื่อทําหนาที่หรือรวมมือกันในการดูแลและบํารุงรักษาระบบประปา ตลอดจน
ตรวจสอบการบริหารงาน แสดงความคิดเห็น และใหความรวมมือในการบริหารงานของคณะ
กรรมการบริหารกิจการประปาหมูบานใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การ
ประชุมสมาชิกผูใชน้ําตองมีสมาชิกเขาประชุมเกินกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกผูใชน้ําทั้งหมด
จึงถือวาครบองคประชุม 
  หนาที่ของสมาชิกกลุมผูใชน้ํา ประกอบดวย 

• คัดเลือกตัวแทนเปนคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมูบาน 
• ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของประปาหมูบาน ทั้งนี้ การออก

ระเบียบ ขอบังคับของกิจการประปาจะตองผานความเห็นชอบของสมาชิก
ผูใชน้ําประปาอยางนอยครึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกผูใชน้ําประปา โดย
จะตองไมขัดกับขอกําหนดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

• ตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมูบาน 
ตลอดจนทักทวง เมื่อเห็นวาคณะกรรมการบริหารไมดําเนินการตามนโยบาย
ที่วางไว 

• รวมมือในการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบานใหดํารงอยูไดตลอดไป 
 3.1.2 การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมูบาน 
  กิจการประปานับเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตไดมอบให
คณะกรรมการบริหารกิจการประปาเปนผูดําเนินการบริหารจัดการ ซ่ึงคณะกรรมการมาจากการ
เลือกตั้งของสมาชิกผูใชน้ําประปาสวนใหญ โดยในการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการจะ
พิจารณาจากปริมาณงาน หรือจากจํานวนสมาชิกผูใชน้ํา แตอยางนอยจะตองประกอบดวย ประธาน 
รองประธาน เหรัญญิก และอื่นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

• วางระเบียบใชบังคับในการบริหารกิจการประปา โดยผานความเห็นชอบจาก
สมาชิกผูใชน้ํา 
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• บริหารกิจการประปาใหเปนไปตามขอบังคับ และใหเกิดความกาวหนา และ
บริการประชาชนไดอยางทั่วถึงตลอด 24 ช่ัวโมง 

• พิจารณาอนุญาต หรือ งดจายน้ําใหแกสมาชิก โดยคํานึงถึงประโยชนของ
กิจการประปาเปนหลัก 

• จัดทํารายงานผลการดําเนินงานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ และ
รายงานผลการดําเนินงานใหสมาชิกผูใชน้ําตามที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กําหนด 

• ควบคุม ดูแล การทํางานของเจาหนาที่ของประปา 
• จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ในกรณีที่งบประมาณของประปาไมเพียงพอตอการดําเนินงานของ
กิจการประปา 

 3.1.3 การวางระบบบริหารดานการเงิน  
  การบริหารดานการเงิน จะเปนการดําเนินการเกี่ยวกับรายรับ - รายจายตางๆ ที่
เกิดขึ้นในระบบประปา โดยจะตองมีการกําหนดระเบียบขึ้นมาเพื่อควบคุมระบบทางการเงิน ดังนี้ 

• การจัดทําทะเบียนผูใชน้ําและบันทึกการจดมาตรน้ํา เพื่อทราบอัตราการใชน้ํา
แตละครัวเรือน และทราบสถิติการใชน้ําวามีการเปลี่ยนแปลงอยางไร 

• การออกใบเสร็จรับเงิน - จายเงิน เพื่อใชเปนหลักฐานในการรับ หรือการ
ชําระหนี้ตางๆ  

• การกําหนดคนรับผิดชอบในการดําเนินการดานการเงิน 
• การจัดทํารายงานรายรับ - รายจายทั้งประจําเดือนและป เพื่อเปรียบเทียบสถิติ

การรับและการจายในแตละเดือนและป เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน 
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มาตรฐานที่ 3.2  แนวทางการจายน้ํา 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ในการจายน้ําหรือการใหบริการน้ําประปาแกประชาชนนั้น สามารถดําเนินการ

ไดอยางครอบคลุมท่ัวถึง สามารถใหบริการน้ําไดตลอด 24 ชั่วโมง ผูใชน้ํา
ทุกหลังคาเรือนติดตั้งมาตรวัดน้ํา และมีการเก็บคารักษามาตรวัดน้ํา         
ในแตละเดือน  

 

ดัชนคีุณภาพ 

คุณภาพน้ําดี และสามารถบริการประชาชนได ตลอด 24 ช่ัวโมง 
ผูใชน้ําทุกหลังคาเรือนติดตั้งมาตรวัดน้ํา 
มีการเก็บคารักษามาตรวัดน้ําในแตละเดือน 

 
• ควรมีการจายน้ําที่สะอาดไดมาตรฐาน และสามารถใหบริการแกประชาชนได

ตลอด 24 ช่ัวโมง 
• ผูใชน้ําทุกหลังคาเรือนควรติดตั้งมาตรวัดน้ํา โดยคาใชจายในการติดตั้งมาตร

วัดน้ําและอุปกรณตอทอเขาบาน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินวากําหนดใหสมาชิกดําเนินการเองหรือไม แตที่ผานมาหนวยงาน
ราชการจะดําเนินการใหเพียงทอเมนจายน้ํา สวนการตอทอเขาบานผูใชน้ําจะ
เปนผูดําเนินการเอง 

• ควรมีการเก็บคารักษามาตรวัดน้ําในแตละเดือน เพื่อเปนเงินสะสมในกรณีที่
มาตรวัดน้ําของสมาชิกมีการชํารุดไมสามารถอานคาน้ําไดถูกตอง จะตองทํา
การเปลี่ยนโดยสมาชิกไมตองเสียคาใชจาย 
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มาตรฐานที่ 3.3  แนวทางการจําหนายน้ํา 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรูปแบบตลอดจนวิธีการคิดอัตราการใชน้ําท่ี

เหมาะสม  
 

ดัชนคีุณภาพ 

มีการคิดอัตราการใชน้ําที่เหมาะสม 
มีรูปแบบการเก็บอัตราคาใชน้ําที่เหมาะสม 

 
 ระบบน้ําสะอาดหรือระบบประปาหมูบานจะขายน้ําประปาผานมาตรวัดน้ํา โดยคิดคาน้ํา
ตามปริมาณที่วัดไดจากมาตรวัดน้ําของผูใชน้ําแตละราย ซ่ึงคาน้ําจะขึ้นอยูกับระเบียบขอตกลงวา
จะเปนอัตราคงที่ หรืออัตรากาวหนา 
 3.3.1 อัตราคาน้ํา 
  ในการบริหารกิจการระบบน้ําสะอาดหรือระบบประปาหมูบาน การเก็บเงินคา
น้ําประปามีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเงินที่ไดจากการจําหนายน้ําประปาจะเปนรายไดหลักที่
สามารถนําไปใชจายในการผลิตน้ําประปาและการบํารุงรักษาระบบประปาตั้งแตคาสารเคมี คาไฟฟา 
คาตอบแทนผูควบคุมการผลิต คาบํารุงรักษา คาซอมแซม และคาใชจายอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
ดังนั้น การประปาจะสามารถใหบริการน้ําประปาไดอยางมีคุณภาพดีหรือไมนั้นขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมในการกําหนดรูปแบบการเก็บเงินคาน้ําประปา ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและความ
เหมาะสมระหวางผูใชน้ํากับการประปา คณะกรรมการหรือผูบริหารจึงตองกําหนดรูปแบบการเก็บ
เงินคาน้ําประปาใหเหมาะสม 
 3.3.2 รูปแบบการเก็บเงินคาน้ําประปา 
  (1) แบบอัตราคงที่ 
   การเก็บเงินแบบอัตราคงที่ คือ การเก็บเงินคาน้ําประปาที่มีอัตราคาน้ําตอ
ลูกบาศกเมตร (ลบ.ม.) ในอัตราเดียวกันตลอด คือ คาน้ํา (บาท) = จํานวนน้ําที่ใช (ลบ.ม.) x อัตรา
คาน้ํา (บาท) 
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   ขอเดน 
- เปนวิธีคิดที่งาย และสะดวกที่สุด 
- ผูใชน้ํา สามารถตรวจสอบไดงายไมยุงยาก 
- นิยมใชในกิจการประปา 

   ขอดอย 
   ถามีผูใชน้ําในปริมาณมากเปนจํานวนมากจะทําใหเพิ่มตนทุนในการผลิตมาก
ขึ้น และเปนภาระตอสวนรวม เชน คากระแสไฟฟา คาทรายกรอง คาซอมบํารุงเครื่องสูบน้ําที่
อาจจะเสียไดงายเพราะไมไดพักเครื่องจากการทํางานหนักเกินไป 
 

ตารางที่ 5 อัตราคาน้ําประปาที่แนะนํา 
 

 ชนิดของระบบประปา อัตราคาน้ําประปาที่เหมาะสม (บาท / ลบ.ม.) 
1 ประปาผิวดิน 8 
2 ประปาบาดาล 7 
หมายเหตุ: การคิดอัตราคาน้ําอางอิงจากการประปาสวนภูมิภาค 

 
  (2) แบบอัตรากาวหนา 
   การเก็บเงินแบบอัตรากาวหนา คือ การเก็บเงินคาน้ําประปาที่มีอัตราคาน้ําตอ
ลูกบาศกเมตร (ลบ.ม.) หลายอัตรา โดยแบงการเก็บคาน้ําประปาเปนชวง ๆ ตามปริมาณการใชน้ํา 
   ขอเดน 

- ชุมชนหรือหมูบานมีรายไดจากการเก็บคาน้ําเพิ่มขึ้น 
- มีความยุติธรรมตอผูใชน้ํา กลาวคือ ผูใชน้ําในปริมาณทั่วไปจะเสียคาน้ํา

ในอัตราปกติ สวนผูใชน้ําปริมาณมากจะเสียคาน้ําในอัตราที่สูงขึ้น 
- ชุมชนหรือหมูบานมีรายไดทดแทนตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น กรณีมีผูใชน้ํา

ปริมาณมากเพราะการผลิตน้ําปริมาณที่มากขึ้น จะใชตนทุนในการผลิต
สูงขึ้น เชน คาไฟฟา ซ่ึงเก็บคาไฟฟาในอัตรากาวหนาเมื่อใชมากขึ้นอัตรา
คาไฟฟาตอหนวยจะมากขึ้น 
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   ขอดอย 
   เปนวิธีคิดที่ยุงยากมากขึ้น เนื่องจากการคิดคาน้ําตองแบงเปนชวง ๆ ตาม
ปริมาณการใชน้ําของผูใชน้ํา 
 

ตารางที่ 6 ตัวอยางการกําหนดอัตราคาน้ําประปาตามปริมาณการใชน้ํา 
 

ระดับท่ี ปริมาณการใชน้ํา (ลบ.ม.) อัตราคาน้ําประปา (บาท) 
1 1 – 10 8 
2 11 – 20 9 
3 21 ขึ้นไป 10 

หมายเหตุ: การคิดอัตราคาน้ําอางอิงจากการประปาสวนภูมิภาค 
 
  (3) แบบแยกกลุมผูใชน้ํา 
   การเก็บเงินแบบแยกกลุมผูใชน้ํา คือ การเก็บเงินคาน้ําที่คิดอัตราคาน้ําแยก
ตามกลุมผูใชน้ํา โดยกลุมผูใชน้ําทั่วไปอาจคิดแบบคงที่ หรือ อัตรากาวหนา แตกลุมที่ใชน้ําเพื่อ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ซ่ึงมีการใชน้ําในปริมาณมาก สงผลใหตนทุนการผลิตน้ําประปาเพิ่ม
สูงขึ้น จะเก็บในอีกอัตราหนึ่ง เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูใชน้ําทั่วไป ทําใหกลุมผูใชน้ําทั่วไป
ไมตองแบกรับภาระคาน้ําที่สูงขึ้น การประปาที่บริการกลุมผูใชน้ําเชนนี้ ควรพิจารณาเก็บคาย
น้ําประปาแบบแยกกลุมผูใชน้ํา 
   ขอเดน 

- ชุมชนหรือหมูบานมีรายไดจากการเก็บคาน้ําเพิ่มขึ้น 
- มีความยุติธรรมตอผูใชน้ํา กลาวคือ ผูใชน้ําในปริมาณทั่วไปจะเสียคาน้ํา

ในอัตราปกติ สวนผูใชน้ําเพื่ออุตสาหกรรม หรือประกอบธุรกิจที่ใชน้ํา
ปริมาณมากจะเสียคาน้ําในอัตราที่สูงขึ้น 

- ชุมชนหรือหมูบานมีรายไดทดแทนตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น กรณีที่มีผูใช
น้ําปริมาณมาก เพราะการผลิตน้ําปริมาณที่มากขึ้นจะใชตนทุนในการ
ผลิตสูงขึ้น 
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   ขอดอย 
   การคิดอัตราคาน้ํายากขึ้น เพราะตองดูตามอัตราการใชน้ําแตละบานตาม
ปริมาณการใชน้ําของผูใชน้ํา 

ตารางที่ 7 ตัวอยางการกําหนดอัตราคาน้ําประปาตามกลุมผูใชน้ํา 
 

อัตราคาน้ําประปา ปริมาณการใชน้ํา 
(ลบ.ม.) กลุมผูใชน้ําทัว่ไป กลุมธุรกิจ , อุตสาหกรรม 
1 – 10 
11 – 20 

21 ขึ้นไป 

8 
9 
10 

10 
15 
20 

หมายเหตุ: การคิดอัตราคาน้ําอางอิงจากการประปาสวนภูมิภาค 
 
 
มาตรฐานที่ 3.4  การบํารุงรักษา 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ภายหลังจากที่มีการกอสรางเสร็จเรียบรอย ผูท่ีเก่ียวของมีการบํารุงรักษา

แทนผลิตระบบน้ําสะอาดอยางถูกตองและถูกวิธีเพื่อใหสามารถใชงานได
อยางยั่งยืน  

    

ดัชนคีุณภาพ 

ผูควบคุมการผลิตน้ําสะอาด/น้ําประปามีความรูเกี่ยวกับวิธีการบํารุงรักษาเปนอยางดี 
มีการจัดทําแผนการบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ 

 
 ในการบริหารกิจการระบบน้ําสะอาดหรือการบริหารกิจการประปาหมูบานหรือชุมชนนั้น
เพื่อใหระบบน้ําสะอาดสามารถใหบริการประชาชนไดอยางครอบคลุม ตอเนื่อง และยั่งยืน
ตลอดไป ผูที่เกี่ยวของโดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีการจัดทําแผนพัฒนา      
และงบประมาณคาใชจายที่เกี่ยวของในการดูแลระบบน้ําสะอาด ไมวาจะเปนคาใชจายเกี่ยวกับ     
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   ขอดอย 
   การคิดอัตราคาน้ํายากขึ้น เพราะตองดูตามอัตราการใชน้ําแตละบานตาม
ปริมาณการใชน้ําของผูใชน้ํา 

ตารางที่ 7 ตัวอยางการกําหนดอัตราคาน้ําประปาตามกลุมผูใชน้ํา 
 

อัตราคาน้ําประปา ปริมาณการใชน้ํา 
(ลบ.ม.) กลุมผูใชน้ําทัว่ไป กลุมธุรกิจ , อุตสาหกรรม 
1 – 10 
11 – 20 

21 ขึ้นไป 

8 
9 
10 

10 
15 
20 

หมายเหตุ: การคิดอัตราคาน้ําอางอิงจากการประปาสวนภูมิภาค 
 
 
มาตรฐานที่ 3.4  การบํารุงรักษา 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ภายหลังจากที่มีการกอสรางเสร็จเรียบรอย ผูท่ีเก่ียวของมีการบํารุงรักษา

แทนผลิตระบบน้ําสะอาดอยางถูกตองและถูกวิธีเพื่อใหสามารถใชงานได
อยางยั่งยืน  

    

ดัชนคีุณภาพ 

ผูควบคุมการผลิตน้ําสะอาด/น้ําประปามีความรูเกี่ยวกับวิธีการบํารุงรักษาเปนอยางดี 
มีการจัดทําแผนการบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ 

 
 ในการบริหารกิจการระบบน้ําสะอาดหรือการบริหารกิจการประปาหมูบานหรือชุมชนนั้น
เพื่อใหระบบน้ําสะอาดสามารถใหบริการประชาชนไดอยางครอบคลุม ตอเนื่อง และยั่งยืน
ตลอดไป ผูที่เกี่ยวของโดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีการจัดทําแผนพัฒนา      
และงบประมาณคาใชจายที่เกี่ยวของในการดูแลระบบน้ําสะอาด ไมวาจะเปนคาใชจายเกี่ยวกับ     
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คากระแสไฟฟา หรือคาใชจายเพื่อการตรวจบํารุงระบบใหสามารถใชการไดอยางปกติ และ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป ทั้งยังเปนการ
ชวยลดตนทุนในการผลิตไดอีกดวย และเหตุผลประการสําคัญ คือ เพื่อใหผูรับบริการไดใช
น้ําประปาที่สะอาด ไดมาตรฐาน เหมาะแกการอุปโภคบริโภคอยางทั่วถึงและเพียงพอตอความ
ตองการ โดยขั้นตอนการบํารุงรักษาระบบประปามีรายละเอียดดังนี้ 
 3.4.1 การบํารุงระบบประปาบาดาล 
  (1) การบํารุงรักษาระบบน้ําดิบ 
   (1.1) การบํารุงรักษาแหลงน้ําดิบ 
    แหลงน้ําดิบนับเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งของระบบประปา เพราะ
ปจจุบันปญหาการเกิดมลภาวะกับแหลงน้ําเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของชุมชน และการเติบโตทาง
อุตสาหกรรม แตการดูแลรักษาแหลงน้ําถูกปลอยปละละเลยทําใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงและ
กวางขวาง ทั้งคน สัตวเล้ียง ส่ิงแวดลอม และผูใชทรัพยากรจากแหลงน้ําทุกประเภท โดยปญหา
มลภาวะเกิดจากสาเหตุสําคัญ 2 ประการ ไดแก ประการท่ีหนึ่ง การซึมลงดินสูช้ันใหน้ําหรือผาน
ช้ันใหน้ําของสิ่งสกปรก สารเคมีมีพิษตาง ๆ ทําใหช้ันใหน้ําเกิดความสกปรก หรือไปทําลายชั้นน้ํา
ใหเปนอันตราย และ ประการท่ีสอง การไหลลงสูแหลงน้ําโดยตรงทั้งจากการชะลางของฝน และ
การทิ้งของเสียลงสูแหลงน้ําของมนุษย 
    ดังนั้น จึงเปนหนาที่สําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชน
ตองชวยกันดูแลรักษา และเฝาระวังแหลงน้ํา รวมทั้งหยุดกอปญหามลภาวะแกแหลงน้ําอยางจริงจัง 
การดูแลบํารุงรักษาบอน้ําบาดาลใหมีสภาพดีอยูเสมอ ดังนี้ 

• ดูแลลานคอนกรีตและสภาพทั่วไปบริเวณบอน้ําบาดาลใหสะอาด
ถูกสุขลักษณะ 

• ยกปากบอใหสูงกวาระดับน้ําทวมถึง และบํารุงรักษาสภาพทั่วๆ ไป 
• ทําการพัฒนาเปาลางบอน้ําบาดาล เมื่อพบวามีปริมาณน้ําเขาบอนอย 

หรือน้ําในบอมีกล่ินเหม็น 
• อยานําสัตวเล้ียงมาเลี้ยงบริเวณรอบ ๆ บอน้ําบาดาล 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 2   มาตรฐานตัวช้ีวัดการจัดบริการระบบน้ําสะอาด 117 

• อยาฉีดสารเคมี หรือทําการเกษตรที่ตองใชสารเคมีจํานวนมากใกล
บอน้ําบาดาล 

• หามหยอนเครื่องสูบน้ําซับเมิสซิเบิ้ลลงไปสูบน้ําที่กนบอบาดาล 
หรือ สูบตรงกับชวงทอกรองน้ําเพราะจะทําใหบอพัง 

• กรณีตองซื้อเครื่องสูบน้ําซับเมิสซิเบิ้ลตัวใหมมาใชแทนตัวเกา อยา
ซ้ือขนาดแรงมาใหญกวาเกาถายังไมมีการวัดปริมาณน้ําในบอให
แนนอนเสียกอน เพราะอาจทําใหเกิดความเสียหายทั้งบอน้ําบาดาล
และเครื่องสูบน้ํา 

• กรณีที่บอน้ําบาดาลชํารุดเสียหายจนใชการไมได ใหแจงหนวยงาน
ที่รับผิดชอบเพื่ออุดหรือกลบบอใหถูกตองตามหลักวิชาการ แตถา
จําเปนตองอุดหรือกลบบอเอง จะตองใชดินเหนียวหรือซีเมนตอุด
จากกนบอใหเต็มถึงปากบอเพื่อปองกันสิ่งสกปรก หรือน้ําเค็มไหล
ซึมเขาไปในชั้นใหน้ํา (กอนอุดหรือกลบบอควรขอคําแนะนํา
ปรึกษาหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงทุกครั้ง) 

• ควรมีการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลใหไดมาตรฐาน เพื่อปองกัน
มลภาวะและสิ่งสกปรกตาง ๆ ปนเปอนหรือซึมลงสูแหลงน้ํา 

   (1.2) การบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําดิบและระบบควบคุม 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ ผูควบคุมการผลิตควรมีสมุดประวัติการใชงานและบํารุงรักษา 
ตลอดจนมีตารางเวลาสําหรับตรวจสอบและบํารุงรักษาที่แนนอน โดยอาจแบงออกเปนการ
ตรวจสอบประจําวัน การตรวจสอบเปนระยะ และการตรวจสอบประจําป 
    (1.2.1) การบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําซับเมิสซิเบิ้ล 
ตามปกติการใชงานเครื่องสูบน้ําชนิดนี้จะหยอนลงไปในน้ําซึ่งไมสามารถมองเห็นและบํารุงรักษา
ประจําวันได บริษัทผูผลิตจึงไดออกแบบการหลอล่ืนไวที่ตัวเครื่องแลว ผูควบคุมการผลิตเพียงแต
ใชงานตามคําแนะนําและเฝาระวังเทานั้น 
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    (1.2.2) การบํารุงรักษาระบบควบคุม 
• ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟา และกระแสไฟฟาจากหนาปทม

ตูควบคุม 
• ตรวจสอบการทํางานของระบบควบคุมทุกอาทิตย 
• ทําความสะอาดตูควบคุมทุก 6 เดือน 
• ทําความสะอาดมอเตอรไฟฟา ทุก 2 ป 

   (1.3) การบํารุงรักษาทอสงน้ําดิบ 
    ปญหาสวนใหญที่มักจะเกิดขึ้นกับทอสงน้ําดิบ ไดแก ทอแตกรั่วซ่ึงทํา
ใหเกิดการสูญเสียน้ําโดยเปลาประโยชน นอกจากนั้นยังตองจายคาไฟเพิ่มขึ้น และหากหยุดจายน้ํา
อาจทําใหส่ิงสกปรก เชื้อโรคเขาสูเสนทอได ดังนั้น เมื่อเกิดปญหาดังกลาวผูควบคุมการผลิตควร
รีบตรวจสอบและซอมแซมทันที โดยสาเหตุที่ทอสงน้ําดิบแตกรั่วอาจเกิดจากอายุการใชงานของ
ทอ, เกิดการกระแทกกลับของน้ําจากการหยุดของน้ําอยางกะทันหัน, จายน้ํามากเกินอัตราปกติ, 
เกิดจากทรุดตัวของบล็อกค้ํายันเนื่องจากมีการขุดดินบริเวณใกลเคียง, การทรุดตัวของทอจากการ
เปลี่ยนแปลงทางน้ําไหลบริเวณรอบ ๆ, น้ําทวม และถูกรถชนกรณีทอที่วางโผลพนผิวจราจร ทั้งนี้ 
สามารถสํารวจการรั่วไหลของน้ําในเสนทอไดดวยวิธีตอไปนี้ 
    (1.3.1) การรั่วไหลที่ปรากฏบนพื้นดิน 
      สามารถตรวจดูไดดวยตาเปลาไมจําเปนตองใชเครื่องมือ หรือ 
วิธีการพิเศษในการคนหา โดยการสังเกตความผิดปกติบริเวณรอบๆ เชน 

• มีหญาขึ้นหนาแนนงอกงามในบริเวณใกลเคียงแนวทอ
มากกวาบริเวณอื่น ๆ 

• มีน้ําขัง หรือ มีโคลนในบริเวณแนวทอซ่ึงไมไดเกิดจาก  
ฝนตก หรือมีการระบายน้ํามาจากจุดอื่น 

• มีน้ําขังในบอประตูน้ํา 
• มีน้ําไหลในรางระบายน้ํามากผิดปกติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ในเวลากลางคืน 
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    (1.3.2) การรั่วไหลใตดิน 
      ไมสามารถเห็นดวยตา จําเปนตองใชเทคนิค หรือ เครื่องมือ
พิเศษคนหา ไดแก 

• การวัดความดันของน้ํา 
• การใชเครื่องมือวัดคลื่นเสียง หากจุดใดเกิดการรั่วไหลจะ

เกิดเสียงไหลของน้ําขึ้น ณ จุดนั้น เครื่องมือนี้จะขยายเสียง
ร่ัวใหไดยินอยางชัดเจน การสํารวจดวยวิธีนี้จําเปนจะตอง
ใชประสบการณในการใช เครื่องมือประเภทนี้มาก
พอสมควร 

  (2) การบํารุงรักษาระบบผลิตน้ําประปา 
   (2.1) การบํารุงรักษาระบบเติมอากาศ 

• หมั่นตรวจสอบโครงสรางของระบบเติมอากาศ (แอเรเตอร) ใหอยู
ในสภาพใชงานไดเสมอ หากเหน็วาชํารุดใหซอมแซม หรือเปลี่ยนใหม 

• ในกรณีเปนชั้นถาดใสถาน หมั่นตรวจสอบถานและกรวดในชั้น
ถาดไมใหมีสนิมเหล็กเกาะมาก และถาไมมีถาดหรือถานมีสนิม
เหล็กเกาะมาก ใหจัดหามาใสหรือเปลี่ยนใหม หมั่นคุยถานเสมอ
เพื่อใหมีอายุการใชงานที่นาน หมั่นสังเกตปรับประตูน้ําสงน้ําดิบ 
ไมใหน้ําดิบตกนอกชั้นถาด 

   (2.2) การบํารุงรักษาถังกรองสนิมเหล็ก 
• อยาปลอยใหน้ําหนาทรายกรองแหง 
• ดูแลรักษาอุปกรณอ่ืน ๆ เชน พวงมาลัยเปด – ปดประตูน้ําใหอยูใน

สภาพดี ถามีการรั่วซึมชํารุดใหซอมแซมหรือเปลี่ยนใหม 
• ขัดลางทําความสะอาดถังกรองทุก 3 – 6 เดือน 
• ทําความสะอาดทรายกรองเมื่อถึงเวลาที่กําหนดไว 
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   (2.3) การบํารุงรักษาถังน้ําใส 
• ตองดูแลรักษาปดฝาใหมิดชิดไมใหมีส่ิงของตกลงไปได 
• ตัดหญาทําความสะอาดโดยรอบถังน้ําใส 
• ตรวจสอบปายบอกระดับน้ําใหอยูในสภาพดี เพื่อใชในการตรวจสอบ

ปริมาตรน้ําในถัง และใชดูวามีการรั่วหรือแตกราวหรือไม 
• ตรวจสอบอุปกรณประตูน้ําใหอยูในสภาพพรอมใชงาน หากชํารุด

ร่ัวซึมตองซอมแซมหรือเปลี่ยนใหม 
• ขัดลางทําความสะอาดถังทุก 1 ป 

  (3) การบํารุงรักษาระบบจายน้ําประปา 
   (3.1) การบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําดี และระบบควบคุม 
    เครื่องสูบน้ําดีระบบจายน้ําประปาสวนใหญมักจะใชเครื่องสูบน้ําหอย
โขง เพราะเหมาะสมตอการใชงาน และงายตอการบํารุงรักษา โดยปกติจะติดตั้งใชงานจํานวน 1 
หรือ 2 ชุด และสํารองอีกจํานวน 1 ชุด เมื่ออายุการใชงานประมาณ 1 ป หรือ เมื่อมีอาการ ไดแก 
หนึ่ง สูบน้ําไดนอยลง ใชเวลาในการสูบน้ําขึ้นหอถังสูงนานกวาปกติ สอง มีกล่ินไหมหรือเสียงดัง
ผิดปกติขณะทํางาน และสาม มอเตอรรอนผิดปกติ เกิดโอเวอรโหลดบอย ดังนั้น ควรมีการ
ตรวจสอบและบํารุงรักษาดังนี้ 
    (3.3.1) รายการตรวจสอบประจําวัน 

• อุณหภูมิที่ผิวของหองหลอล่ืน อาจตรวจโดยใชเครื่องจับ 
• วัดความดันดานดูดและความดันดานจาย โดยใชเกจวัด

ความดันบวกและเกจวัดความดันลบ 
• สังเกตดูการรั่วไหลจากสวนอัดที่กันร่ัว 
• วัดกระแสไฟฟาที่เขามอเตอร 
• ฟงการสั่นสะเทือนและเสียง 
• สังเกตปริมาณน้ําหลอล่ืนในเสื้อเครื่องสูบน้ํา โดยดูการ

หมุนของแหวนน้ํามัน 
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    (3.3.2) รายการตรวจสอบทุก 6 เดือน 
• ตรวจที่อัดกันร่ัวและปลอกเพลาตรงที่อัดเพลา ถาเกิดรอง

ลึกขึ้นที่ปลอกตรงที่อัดกันร่ัว จะตองเปลี่ยนทั้งที่อัดกันร่ัว 
และปลอกเพลา 

• การเติมน้ํามันหรือไขใหกับรองลื่น 
• ตรวจศูนยระหวางเครื่องสูบน้ําและตนกําลังวาไดศูนย

หรือไม 
    (3.3.3) รายการตรวจสอบประจําป 

• ตรวจกันร่ัวตามเพลา และซอมบํารุงกันร่ัว 
• การสึกของปลอกเพลา 
• ชองวางระหวางใบพัดกับแหวนกันสึก 
• ทดสอบและปรับแกเกจวัดตาง ๆ ที่ใชวัดปริมาณน้ํา/

แรงดันน้ํา และกระแสไฟฟา 
• เปลี่ยนน้ํามันหลอล่ืนและไขที่รองล่ืน 
• ตรวจการผุกรอนของชิ้นสวนที่เปยกน้ํา 

   (3.2) การบํารุงรักษาเครื่องจายสารเคมี 
    (3.2.1) การตรวจสอบประจําวันเพื่อดูวาเครื่องจายทํางานปกติหรือไม  

• ตรวจดูแรงดันและอัตราจายวาอยูในจุดที่ตั้งไวหรือไม 
• ตรวจดูการรั่วซึมของระบบทอและอุปกรณ 
• ตรวจดูชุดขับ (Drive Unit) ของเครื่องจายวาน้ํามันพรอง

หรือมีการรั่วซึมหรือไม 
• ตรวจดูการกินกระแสของมอเตอร 
• ตรวจดูเครื่องจายสํารอง (ถามี) วาอยูในสภาพพรอมใชงาน

หรือไม 
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    (3.2.2) การตรวจสอบเปนระยะ 
• ชุดวาลวควรตรวจทุก 6 เดือน ถามีการสึกหรอควรเปลี่ยนใหม 
• แผนไดอะแฟรม ควรตรวจทุก 1 – 2 เดือน วามีการรั่วหรือ

ยืดหยุนไมสมบูรณหรือไม ทั้งนี้ อายุการใชงานขึ้นอยูกับ
หลายปจจัย เชน แรงดัน, อุณหภูมิ และประเภทของสารเคมี 

• ควรเปลี่ยนน้ํามันหลอล่ืนที่ชุดขับทุกป แตถาน้ํามันเกิด
การแยกตัวใหเปลี่ยนทันที การเปลี่ยนใหคลาย Drain Plug 
ที่ชุดขับออก เมื่อน้ํามันเกาไหลออกจากชุดขับหมดก็ขัน 
Drain Plug ใหแนน และเติมน้ํามันใหมเขาไปใหถึงระดับ
อางอิง สําหรับน้ํามันที่ใชใหเปนไปตามคําแนะนําของผูผลิต 

   (3.3) การบํารุงรักษาหอถังสูง 
• ตรวจสอบปายบอกระดับน้ําใหสามารถใชงานไดดี 
• ตรวจสอบไฟแสงสวางที่ปายบอกระดับน้ํา และไฟกระพริบบน

ยอดหอถังสูง หากชํารุดใหเปลี่ยนทันที 
• สายลอฟาอยูในสภาพดีไมขาด และไมมีสวนของสายทองแดง

สัมผัสกับหอถังสูง 
• ตัวหอถังสูงตองไมร่ัวซึม 
• ขัดลางทําความสะอาด ระบายตะกอนน้ําทิ้งทุก 1 ป 
• ควรปรับปรุงทาสีใหมทุก 5 ป 

   (3.4) การบํารุงรักษาทอเมนจายน้ํา 
• ทอเมนทุกเสนจะตองทําการลางอยางนอยปละ 2 คร้ัง โดยการเปด

หัวดับเพลิง หรือประตูน้ําระบายตะกอนที่จุดปลายของทอเมน 
และปลอยน้ําไหลทิ้งลงรางระบายน้ํา 

• ประตูน้ําทุกตัวในระบบจายน้ํา จะตองทําการทดสอบอยางนอย     
ปละครั้ง 
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- ตรวจชุดปะเก็นหรือแหวนรูปตัวโอ ถาจําเปนใหขันใหแนน
หรือเปลี่ยน 

- ทําความสะอาด, ปรับระดับเทาที่จําเปน 
- อยาปลอยประตูน้ําไวในสภาพเปดเต็มที่ หรือปดเต็มที่ใหหมุน

กลับสัก 1-2 รอบ  
• หัวดับเพลิงทุกตัว จะตองตรวจสอบอยางนอย 6 เดือนตอคร้ัง 

- ตรวจการรั่วใตดินโดยใชไมหยั่ง 
- ตรวจสอบการเปด – ปด วาสามารถใชงานไดสะดวกหรือไม 
- ตรวจสภาพอุปกรณทุกสวน เชน ฝา โซ เกลียว และซอมหรือ

เปลี่ยนที่จําเปน 
- ตกแตงหรือทาสีใหม 
- ถางหญาและวัชพืชรอบ ๆ ที่อาจบังหัวดับเพลิง 

• การสํารวจความดันในระบบจายน้ําทั้งหมด ควรทําปละครั้งเพื่อให
ทราบถึง 
- ตําแหนงของรอยร่ัวขนาดใหญ 
- ทอที่อุดตัน 
- ทอเมนที่มีขนาดเล็กเกินไป 

• การสํารวจหารอยรั่ว จะกระทําเมื่อพบวาปริมาณน้ําสูญเสียเปน
จํานวนมาก กลาวคือ ตั้งแตรอยละ 20 ขึ้นไป อยางไรก็ตาม การ
สํารวจบนดินอยางคราวๆ ซ่ึงเปนการตรวจตามปกตินั้น ควร
กระทําเปนประจํา โดยการเดินตรวจใหทั่วทั้งระบบ การเจาะจง
ตรวจที่ทอ, ประตูน้ํา, หัวดับเพลิง และอุปกรณอ่ืน ๆ ที่อยูบนดิน 
หากมีรอยร่ัวปรากฏใหเห็นจะตองรีบทําการซอมแซมทันที 
ไมเชนนั้นจะทําใหตองสํารวจละเอียดบอยขึ้นและยังเปนการ
สูญเสียทั้งน้ําและรายไดอีกดวย 
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   (3.5) การทําความสะอาดทั่วไป 
    อาคารตาง ๆ ของระบบประปาจําเปนตองมีการทําความสะอาดทั่วไป 
เชน โรงสูบน้ํา ระบบกรองน้ํา ถังน้ําใส หอถังสูง อาคารเหลานี้ควรมีการลางทําความสะอาดเปน
คร้ังคราวตามความเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ ไมปลอยทิ้งไวใหแลดูสกปรก ตลอดจนการดูแล      
ภูมิทัศนของบริเวณการประปาใหสะอาด ตัดตนไม เก็บกวาดขยะ และปลูกตนไมใหมีความรมร่ืน    
จะทําใหประชาชนเกิดความไวใจวาระบบประปาจะสามารถผลิตน้ําที่สะอาดปราศจากโรค เพื่อ
การอุปโภคบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.4.2 การบํารุงระบบประปาผิวดิน 
  (1) การบํารุงรักษาระบบน้ําดิบ 
   (1.1) การบํารุงรักษาแหลงน้ําดิบ 
    แหลงน้ําดิบเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งของระบบประปา  เพราะ
ปจจุบันปญหาการเกิดมลภาวะกับแหลงน้ําเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของชุมชน และการเติบโตทาง
อุตสาหกรรม แตการดูแลรักษาแหลงน้ําถูกปลอยปละละเลย ทําใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงและ
กวางขวาง ทั้งคน สัตวเล้ียง ส่ิงแวดลอม และผูใชทรัพยากรจากแหลงน้ําทุกประเภท โดยปญหา
มลภาวะเกิดจากสาเหตุสําคัญ 2 ประการ ไดแก ประการท่ีหนึ่ง การซึมลงดินสูช้ันใหน้ําหรือผาน
ช้ันใหน้ําของสิ่งสกปรก สารเคมีมีพิษตาง ๆ ทําใหช้ันใหน้ําเกิดความสกปรก หรือไปทําลายชั้นน้ํา
ใหเปนอันตราย และ ประการท่ีสอง การไหลลงสูแหลงน้ําโดยตรงทั้งจากการชะลางของฝน และ
การทิ้งของเสียลงสูแหลงน้ําของมนุษย 
    ดังนั้น จึงเปนหนาที่สําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชน
ตองชวยกันดูแลรักษา และเฝาระวังแหลงน้ํา รวมทั้งหยุดกอปญหามลภาวะแกแหลงน้ําอยางจริงจัง 
การดูแลบํารุงรักษาบอน้ําบาดาลใหมีสภาพดีอยูเสมอ ดังนี้ 

• อยาปลอยใหมีน้ําทิ้ง หรือน้ําโสโครกจากชุมชน เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม ที่ยังไมไดบําบัดใหมีคุณภาพที่ดีขึ้นในระดับหนึ่งลง
สูแหลงน้ํา โดยเฉพาะถาแหลงน้ํานั้นเปนแหลงน้ําที่ขังอยูกับที่ 
และใชเปนแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค เชน สระ หนอง บึง 
เปนตน 
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• รักษาสภาพปาเทาที่เหลืออยูบริเวณตนน้ําลําธารใหคงสภาพปาที่
สมบูรณ และควรมีการปลูกปาเสริมเทาที่จะทําได 

• ปรับปรุงสระน้ํา ขุดลอกคลอง หนอง บึงที่ตื้นเขิน ใหเก็บกักน้ําได
เต็มที่ 

• วางแผนการใชน้ําของชุมชนใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
• ควรมีการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลใหไดมาตรฐาน เพื่อปองกัน

มลภาวะและสิ่งสกปรกตาง ๆ ปนเปอนหรือซึมลงสูแหลงน้ํา 
   (1.2) การบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําดิบและระบบควบคุม 
    องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ ผูควบคุมการผลิตควรมีสมุดประวัติ
การใชงานและบํารุงรักษา ตลอดจนมีตารางเวลาสําหรับตรวจสอบและบํารุงรักษาที่แนนอน โดย
อาจแบงออกเปนการตรวจสอบประจําวัน การตรวจสอบเปนระยะ และการตรวจสอบประจําป 
    (1.2.1) การบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 

• รายการตรวจสอบประจําวัน 
- อุณหภูมิที่ผิวของหองหลอล่ืน อาจตรวจโดยใชเครื่องจับ 
- วัดความดันดานดูดและความดันดานจาย โดยใชเกจวัด

ความดันบวกและเกจวัดความดันลบ 
- สังเกตดูการรั่วไหลจากสวนอัดที่กันร่ัว 
- วัดกระแสไฟฟาที่เขามอเตอร 
- ฟงการสั่นสะเทือนและเสียง 
- สังเกตปริมาณน้ําหลอล่ืนในเสื้อเครื่องสูบน้ํา โดยดูการ

หมุนของแหวนน้ํามัน 
• รายการตรวจสอบทุก 6 เดือน 

- ตรวจที่อัดกันร่ัวและปลอกเพลาตรงที่อัดเพลา ถาเกิด
รองลึกขึ้นที่ปลอกตรงที่อัดกันร่ัว จะตองเปลี่ยนทั้งที่
อัดกันร่ัว และปลอกเพลา 

- การเติมน้ํามันหรือไขใหกับรองลื่น 
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- ตรวจศูนยระหวางเครื่องสูบน้ําและตนกําลังวาไดศูนย
หรือไม 

• รายการตรวจสอบประจําป 
- ตรวจกันร่ัวตามเพลา และซอมบํารุงกันร่ัว 
- การสึกของปลอกเพลา 
- ชองวางระหวางใบพัดกับแหวนกันสึก 
- ทดสอบและปรับแกเกจวัดตาง ๆ ที่ใชวัดปริมาณน้ํา/

แรงดันน้ํา และกระแสไฟฟา 
- เปลี่ยนน้ํามันหลอล่ืนและไขที่รองล่ืน 
- ตรวจการผุกรอนของชิ้นสวนที่เปยกน้ํา 

    (1.2.2) การบํารุงรักษาระบบควบคุม 
• ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟา และกระแสไฟฟาจากหนาปทม

ตูควบคุม 
• ตรวจสอบการทํางานของระบบควบคุมทุกอาทิตย 
• ทําความสะอาดตูควบคุมทุก 6 เดือน 
• ทําความสะอาดมอเตอรไฟฟา ทุก 2 ป 

   (1.3) การบํารุงรักษาทอสงน้ําดิบ 
    ปญหาสวนใหญที่มักจะเกิดขึ้นกับทอสงน้ําดิบ ไดแก ทอแตกรั่วซ่ึงทํา
ใหเกิดการสูญเสียน้ําโดยเปลาประโยชน นอกจากนั้นยังตองจายคาไฟเพิ่มขึ้น และหากหยุดจายน้ํา
อาจทําใหส่ิงสกปรก เชื้อโรคเขาสูเสนทอได ดังนั้น เมื่อเกิดปญหาดังกลาวผูควบคุมการผลิตควร
รีบตรวจสอบและซอมแซมทันที โดยสาเหตุที่ทอสงน้ําดิบแตกรั่วอาจเกิดจากอายุการใชงานของทอ, 
เกิดการกระแทกกลับของน้ําจากการหยุดของน้ําอยางกะทันหัน, จายน้ํามากเกินอัตราปกติ, เกิดจาก
ทรุดตัวของบล็อกค้ํายันเนื่องจากมีการขุดดินบริเวณใกลเคียง, การทรุดตัวของทอจากการ
เปลี่ยนแปลงทางน้ําไหลบริเวณรอบ ๆ, น้ําทวม และถูกรถชนกรณีทอที่วางโผลพนผิวจราจร ทั้งนี้ 
สามารถสํารวจการรั่วไหลของน้ําในเสนทอไดดวยวิธีตอไปนี้ 
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    (1.3.1) การรั่วไหลท่ีปรากฏบนพื้นดิน 
       สามารถตรวจดูไดดวยตาเปลาไมจําเปนตองใชเครื่องมือ 

หรือวิธีการพิเศษในการคนหา โดยการสังเกตความผิดปกติ
บริเวณรอบ ๆ เชน 
• มีหญาขึ้นหนาแนนงอกงามในบริเวณใกลเคียงแนวทอ

มากกวาบริเวณอื่น ๆ 
• มีน้ําขัง หรือ มีโคลนในบริเวณแนวทอซ่ึงไมไดเกิดจาก   

ฝนตก หรือมีการระบายน้ํามาจากจุดอื่น 
• มีน้ําขังในบอประตูน้ํา 
• มีน้ําไหลในรางระบายน้ํามากผิดปกติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ในเวลากลางคืน 
    (1.3.2) การรั่วไหลใตดิน 
       ไมสามารถเห็นดวยตา จําเปนตองใชเทคนิค หรือ เครื่องมือ

พิเศษคนหา ไดแก 
• การวัดความดันของน้ํา 
• การใชเครื่องมือวัดคลื่นเสียง หากจุดใดเกิดการรั่วไหลจะ

เกิดเสียงไหลของน้ําขึ้น ณ จุดนั้น เครื่องมือนี้จะขยายเสียง
ร่ัวใหไดยินอยางชัดเจน การสํารวจดวยวิธีนี้จําเปนจะตอง
ใชประสบการณในการใช เครื่องมือประเภทนี้มาก
พอสมควร 

  (2) การบํารุงรักษาระบบผลิตน้ําประปา 
   (2.1) การบํารุงรักษาถังสรางตะกอนและถังตกตะกอน 

• เปดประตูน้ําระบายตะกอนหลังเสร็จสิ้นการผลิตในแตละวัน เพื่อ
ระบายตะกอนที่ตกคางในถัง หากเกิดตะกอนแข็งอุดตันทําใหไม
สามารถระบายตะกอนออกได ใหสูบน้ําออกจากถังใหหมดแลวจึง
ขุดลางตะกอนแข็งออกจากถัง 
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• ตรวจสอบและซอมแซมประตูน้ําระบายตะกอนที่ชํารุดร่ัวซึม 
• ตักตะไครน้ํา ตะกอนเบาที่เปนฟองลอยน้ํา เศษใบไมออก และทํา

ความสะอาดดานบนรอบถังตกตะกอน และรางรับน้ําเขากรองให
สะอาดไมมีตะไครน้ําจับ 

• ลางถังทุก 3 – 6 เดือน  
   (2.2) การบํารุงรักษาถังกรองน้ํา 

• อยาปลอยใหน้ําหนาทรายกรองแหง 
• ดูแลรักษาอุปกรณอ่ืน ๆ เชน พวงมาลัยเปด – ปดประตูน้ําใหอยูใน

สภาพดี ถามีการรั่วซึมชํารุดใหซอมแซมหรือเปลี่ยนใหม 
• ขัดลางทําความสะอาดถังกรองทุก 3 – 6 เดือน 
• ทําความสะอาดทรายกรองเมื่อถึงเวลาที่กําหนดไว 

   (2.3) การบํารุงรักษาถังน้ําใส 
• ตองดูแลรักษาปดฝาใหมิดชิดไมใหมีส่ิงของตกลงไปได 
• ตัดหญาทําความสะอาดโดยรอบถังน้ําใส 
• ตรวจสอบปายบอกระดับน้ําใหอยูในสภาพดี เพื่อใชในการตรวจสอบ

ปริมาตรน้ําในถัง และใชดูวามีการรั่วหรือแตกราวหรือไม 
• ตรวจสอบอุปกรณประตูน้ําใหอยูในสภาพพรอมใชงาน หากชํารุด

ร่ัวซึมตองซอมแซมหรือเปลี่ยนใหม 
• ขัดลางทําความสะอาดถังทุก 1 ป 

  (3) การบํารุงรักษาระบบจายน้ําประปา 
   (3.1) การบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําดี และระบบควบคุม 
    เครื่องสูบน้ําดีระบบจายน้ําประปาสวนใหญมักจะใชเครื่องสูบน้ําหอย
โขง เพราะเหมาะสมตอการใชงาน และงายตอการบํารุงรักษา โดยปกติจะติดตั้งใชงานจํานวน 1 
หรือ 2 ชุด และสํารองอีกจํานวน 1 ชุด เมื่ออายุการใชงานประมาณ 1 ป หรือ เมื่อมีอาการ ไดแก 
หนึ่ง สูบน้ําไดนอยลง ใชเวลาในการสูบน้ําขึ้นหอถังสูงนานกวาปกติ สอง มีกล่ินไหมหรือเสียงดัง
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ผิดปกติขณะทํางาน และสาม มอเตอรรอนผิดปกติ เกิดโอเวอรโหลดบอย ดังนั้น ควรมีการ
ตรวจสอบและบํารุงรักษาดังนี้ 
    (3.1.1) รายการตรวจสอบประจําวัน 

• อุณหภูมิที่ผิวของหองหลอล่ืน อาจตรวจโดยใชเครื่องจับ 
• วัดความดันดานดูดและความดันดานจาย โดยใชเกจวัด

ความดันบวกและเกจวัดความดันลบ 
• สังเกตดูการรั่วไหลจากสวนอัดที่กันร่ัว 
• วัดกระแสไฟฟาที่เขามอเตอร 
• ฟงการสั่นสะเทือนและเสียง 
• สังเกตปริมาณน้ําหลอล่ืนในเสื้อเครื่องสูบน้ํา โดยดูการ

หมุนของแหวนน้ํามัน 
    (3.1.2) รายการตรวจสอบทุก 6 เดือน 

• ตรวจที่อัดกันร่ัวและปลอกเพลาตรงที่อัดเพลา ถาเกิดรอง
ลึกขึ้นที่ปลอกตรงที่อัดกันร่ัว จะตองเปลี่ยนทั้งที่อัดกันร่ัว 
และปลอดเพลา 

• การเติมน้ํามันหรือไขใหกับรองล่ืน 
• ตรวจศูนยระหวางเครื่องสูบน้ําและตนกําลังวาไดศูนย

หรือไม 
    (3.1.3) รายการตรวจสอบประจําป 

• ตรวจกันร่ัวตามเพลา และซอมบํารุงกันร่ัว 
• การสึกของปลอกเพลา 
• ชองวางระหวางใบพัดกับแหวนกันสึก 
• ทดสอบและปรับแกเกจวัดตาง ๆ ที่ใชวัดปริมาณน้ํา/

แรงดันน้ํา และกระแสไฟฟา 
• เปลี่ยนน้ํามันหลอล่ืนและไขที่รองล่ืน 
• ตรวจการผุกรอนของชิ้นสวนที่เปยกน้ํา 
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   (3.2) การบํารุงรักษาเครื่องจายสารเคมี 
    (3.2.1) การตรวจสอบประจําวันเพื่อดูวาเครื่องจายทํางานปกติหรือไม  

• ตรวจดูแรงดันและอัตราจายวาอยูในจุดที่ตั้งไวหรือไม 
• ตรวจดูการรั่วซึมของระบบทอและอุปกรณ 
• ตรวจดูชุดขับ (Drive Unit) ของเครื่องจายวาน้ํามันพรอง

หรือมีการรั่วซึมหรือไม 
• ตรวจดูการกินกระแสของมอเตอร 
• ตรวจดูเครื่องจายสํารอง (ถามี) วาอยูในสภาพพรอมใชงาน

หรือไม 
    (3.2.2) การตรวจสอบเปนระยะ 

• ชุดวาลวควรตรวจทุก 6 เดือน ถามีการสึกหรอควรเปลี่ยนใหม 
• แผนไดอะแฟรม ควรตรวจทุก 1 – 2 เดือน วามีการรั่วหรือ

ยืดหยุนไมสมบูรณหรือไม ทั้งนี้ อายุการใชงานขึ้นอยูกับ
หลายปจจัย  เชน  แรงดัน , อุณหภูมิ  และประเภทของ
สารเคมี 

• ควรเปลี่ยนน้ํามันหลอล่ืนที่ชุดขับทุกป แตถาน้ํามันเกิด
การแยกตัวใหเปลี่ยนทันที การเปลี่ยนใหคลาย Drain Plug 
ที่ชุดขับออก เมื่อน้ํามันเกาไหลออกจากชุดขับหมดก็ขัน 
Drain Plug ใหแนน และเติมน้ํามันใหมเขาไปใหถึงระดับ
อางอิง สําหรับน้ํามันที่ใชใหเปนไปตามคําแนะนําของผูผลิต 

   (3.3) การบํารุงรักษาหอถังสูง 
• ตรวจสอบปายบอกระดับน้ําใหสามารถใชงานไดดี 
• ตรวจสอบไฟแสงสวางที่ปายบอกระดับน้ํา และไฟกระพริบบน

ยอดหอถังสูง หากชํารุดใหเปลี่ยนทันที 
• สายลอฟาอยูในสภาพดีไมขาด และไมมีสวนของสายทองแดง

สัมผัสกับหอถังสูง 
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• ตัวหอถังสูงตองไมร่ัวซึม 
• ขัดลางทําความสะอาด ระบายตะกอนน้ําทิ้งทุก 1 ป 
• ควรปรับปรุงทาสีใหมทุก 5 ป 

   (3.4) การบํารุงรักษาทอเมนจายน้ํา 
• ทอเมนทุกเสนจะตองทําการลางอยางนอยปละ 2 คร้ัง โดยการเปด

หัวดับเพลิง หรือประตูน้ําระบายตะกอนที่จุดปลายของทอเมน 
และปลอยน้ําไหลทิ้งลงรางระบายน้ํา 

• ประตูน้ําทุกตัวในระบบจายน้ํา จะตองทําการทดสอบอยางนอยป
ละครั้ง 
- ตรวจชุดปะเก็นหรือแหวนรูปตัวโอ ถาจําเปนใหขันใหแนน

หรือเปลี่ยน 
- ทําความสะอาด, ปรับระดับเทาที่จําเปน 
- อยาปลอยประตูน้ําไวในสภาพเปดเต็มที่ หรือปดเต็มที่ใหหมุน

กลับสัก 1-2 รอบ  
• หัวดับเพลิงทุกตัว จะตองตรวจสอบอยางนอย 6 เดือนตอคร้ัง 

- ตรวจการรั่วใตดินโดยใชไมหยั่ง 
- ตรวจสอบการเปด – ปด วาสามารถใชงานไดสะดวกหรือไม 
- ตรวจสภาพอุปกรณทุกสวน เชน ฝา โซ เกลียว และซอมหรือ

เปลี่ยนที่จําเปน 
- ตกแตงหรือทาสีใหม 
- ถางหญาและวัชพืชรอบ ๆ ที่อาจบังหัวดับเพลิง 

• การสํารวจความดันในระบบจายน้ําทั้งหมด ควรทําปละครั้งเพื่อให
ทราบถึง 
- ตําแหนงของรอยร่ัวขนาดใหญ 
- ทอที่อุดตัน 
- ทอเมนที่มีขนาดเล็กเกินไป 
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• การสํารวจหารอยรั่ว จะกระทําเมื่อพบวาปริมาณน้ําสูญเสียเปน
จํานวนมาก กลาวคือ ตั้งแตรอยละ 20 ขึ้นไป อยางไรก็ตาม การ
สํารวจบนดินอยางคราว ๆ ซ่ึงเปนการตรวจตามปกตินั้น ควร
กระทําเปนประจํา โดยการเดินตรวจใหทั่วทั้งระบบ การเจาะจง
ตรวจที่ทอ, ประตูน้ํา, หัวดับเพลิง และอุปกรณอ่ืน ๆ ที่อยูบนดิน 
หากมีรอยร่ัวปรากฏใหเห็นจะตองรีบทําการซอมแซมทันที 
ไมเชนนั้นจะทําใหตองสํารวจละเอียดบอยขึ้นและยังเปนการ
สูญเสียทั้งน้ําและรายไดอีกดวย 

   (3.5) การทําความสะอาดทั่วไป 
    อาคารตาง ๆ ของระบบประปาจําเปนตองมีการทําความสะอาดทั่วไป 
เชน โรงสูบน้ํา ระบบกรองน้ํา ถังน้ําใส หอถังสูง อาคารเหลานี้ควรมีการลางทําความสะอาดเปน
คร้ังคราวตามความเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ ไมปลอยทิ้งไวใหแลดูสกปรก ตลอดจนการดูแลภูมิ
ทัศนของบริเวณการประปาใหสะอาด ตัดตนไม เก็บกวาดขยะ และปลูกตนไมใหมีความรมร่ืน จะ
ทําใหประชาชนเกิดความไวใจวาระบบประปาจะสามารถผลิตน้ําที่สะอาดปราศจากโรค เพื่อการ
อุปโภคบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ 
 
มาตรฐานที่ 3.5  การมีสวนรวมของประชาชน (ขั้นตอนภายหลังดําเนินการ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ในขั้นตอนระหวางการดําเนินการกอสรางระบบผลิตน้ําประปาประชาชน

เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบหรือใหขอเสนอแนะ รวมถึงการมีสวนรวม
ในการใชแรงงาน   

 

 ในขั้นตอนภายหลังการดําเนินการกอสรางระบบน้ําสะอาด ประชาชนสามารถเขามามี
สวนรวมไดดังตอไปนี้ 

o มีสวนรวมในการบริหารกิจการประปา เชน สมัครเปนผูควบคุมการผลิต สมัคร
เปนเจาหนาที่ประจําสํานักงานประปา เปนตน 

o ดูแลสอดสอง ชวยเปนหูเปนตา หากพบวามีความเสียหาย อุบัติเหตุ เชน ทอแตก 
ทอร่ัว หมอแปลงไฟฟาระเบิด น้ําทวม มีผูขโมยใชน้ํา ไฟฟาลัดวงจร อุปกรณใชงานไมได เปนตน 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ในขั้นตอนระหวางการดําเนินการกอสรางระบบผลิตน้ําประปาประชาชน

เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบหรือใหขอเสนอแนะ รวมถึงการมีสวนรวม
ในการใชแรงงาน   

 

 ในขั้นตอนภายหลังการดําเนินการกอสรางระบบน้ําสะอาด ประชาชนสามารถเขามามี
สวนรวมไดดังตอไปนี้ 

o มีสวนรวมในการบริหารกิจการประปา เชน สมัครเปนผูควบคุมการผลิต สมัคร
เปนเจาหนาที่ประจําสํานักงานประปา เปนตน 

o ดูแลสอดสอง ชวยเปนหูเปนตา หากพบวามีความเสียหาย อุบัติเหตุ เชน ทอแตก 
ทอร่ัว หมอแปลงไฟฟาระเบิด น้ําทวม มีผูขโมยใชน้ํา ไฟฟาลัดวงจร อุปกรณใชงานไมได เปนตน 
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o ปฏิบัติตามสิทธิหนาที่ของผูใชน้ํา หลังจากเริ่มดําเนินการใหบริการ เชน 
 การขอใชน้ํา 
 การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ 
 การเขารวมประชุม 
 การดูแลสอดสองการทํางานของผูควบคุมการผลิตน้ําประปา ผูปฏิบัติงานใน

สํานักงานประปา และผูบริหารกิจการประปา 
 ติดตามผลการดําเนินการบริหารกิจการประปา 
 เสนอความคิดเห็นในการบริหารจัดการและบริการ 
 เสนอความคิด เห็น เรื่ อ งผลประโยชน  และค าตอบแทนของคณะ

กรรมการบริหารกิจการประปา ผูควบคุมการผลิต และผูปฏิบัติงานใน
สํานักงาน 

 เสนอความคิดเห็น  ความเหมาะสมของการคิดคาน้ํ า  คาบริการ  และ
คาธรรมเนียมตาง ๆ ของการประปา 

o มีสวนรวมซอมแซมแกไขระบบประปา เชน 
 น้ําทวม ชวยเคลื่อนยายอุปกรณ เคลื่อนยายแพลอย 
 ไฟไหม ชวยดับไฟ ปองกันไฟไหม 
 ทอแตก ทอร่ัว ชวยซอมแซม ขุดดิน ฝงทอ 
 ชวยทําความสะอาดถังกรอง ลางหอถังสูง ลางถังตกตะกอน 
 ดูแลตกแตงรอบบริเวณที่ตั้งระบบประปา เชน ชวยตัดตนไม ถางหญา      

ปลูกดอกไม 
 ดูแลสิ่งกอสราง ทําความสะอาด 

o มีสวนรวม ชวยดูแล เฝาระวังแหลงน้ํา 
 ดูแลไมใหมีการทิ้งขยะลงแหลงน้ํา 
 กําจัดวัชพืช ส่ิงปฏิกูล 
 ไมปลอยสัตวเล้ียงใกลแหลงน้ํา 
 ขุดลอกปองกันน้ําทวม 
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o เฝาระวัง สังเกตคุณภาพน้ําประปา 

 สังเกตคุณภาพน้ํา ถามีกล่ินเหม็น ขุน มีสนิมเหล็กติดภาชนะ มีรสไมดี มีสัตว 
หรือ มีส่ิงแปลกปลอมใหแจงการประปาทราบ 

 ถาพบทอแตก ทอร่ัว ใหรีบแจงการประปาใหแกไข เพื่อปองกันไมใหมีสัตว 
เชื้อโรค หรือส่ิงแปลกปลอม เขาไปปนเปอนในทอจายน้ําประปา 

 หากมีการกอสรางอื่น ๆ ใกลแนวทอจายน้ําประปา ตองระวังการขุดเจาะ หรือ 
การกระทบกระเทือนตอทอจายน้ําประปา 
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มาตรฐานที่ 2.3  การมีสวนรวมของประชาชน (ขั้นตอนระหวางดําเนินการ) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ในขั้นตอนระหวางการดําเนินการกอสรางระบบผลิตน้ําประปาประชาชน

เขามามีสวนรวมในการตรวจสอบหรือใหขอเสนอแนะ รวมถึงการมีสวน
รวมในการใชแรงงาน   

 ในขั้นตอนระหวางการดําเนินการกอสรางระบบน้ําสะอาด ประชาชนสามารถเขามามี
สวนรวมไดดังตอไปนี้ 

 ชวยเปนหูเปนตา ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณที่จะใชในการกอสราง 
 สังเกตการทํางาน วัสดุอุปกรณ ขั้นตอนการกอสรางของผูรับเหมากอสราง หากคิด

วาไมเหมาะสมถูกตอง ใหแจงผูรับผิดชอบ หรือคณะกรรมการตรวจการจาง 
 ใหคําแนะนํา ใหขอมูลในการทํางาน และอํานวยความสะดวกในการทํางานของ

ผูรับเหมากอสราง และเจาหนาที่ 
 ใหความรวมมือจัดหาแรงงาน เพื่อรับจางการทํางาน 
 รับทราบ เสนอความคิดเห็นในการรางกฎระเบียบ ขอบังคับ ในการบริหารกิจการ

ประปา กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชการเลือกตั้งไปเปนตัวแทนราง
กฎระเบียบขอบังคับ 

 จายคาธรรมเนียมตาง ๆ เชน คามาตรวัดน้ํา คาตอทอ เปนตน 
 
มาตรฐานที่ 3 ขั้นตอนภายหลังดําเนินการ 
 

มาตรฐานที่ 3.1  แนวทางการบริหารกิจการประปา 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ หมูบานหรือชุมชนมีระบบการบริหารกิจการประปาที่ดี สามารถใชทรัพยากร

ท่ีมีนั้นไดอยางยั่งยืนตลอดไป 
 

 การที่ระบบน้ําสะอาดหรือระบบประปาหมูบานจะสามารถดําเนินการไปไดอยางยั่งยืนนั้น 
ไมไดขึ้นอยูกับโครงสรางของระบบประปาหรือระบบน้ําสะอาดเพียงอยางเดียว หากแตส่ิงสําคัญ
และจําเปนอยางยิ่งก็คือ “การมีระบบบริหารจัดการที่ดี” ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินการดังนี้ 
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 3.1.1 การจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา  
  สมาชิกของกลุมผูใชน้ํา หมายถึง ผูใชน้ําทุกคนที่ใชน้ําจากประปาหมูบาน 
กลาวคือ ภายหลังจากการดําเนินการกอสรางระบบประปาหมูบานเสร็จสิ้น จะมีการรวมกลุมของ
สมาชิกผูใชน้ํา เพื่อทําหนาที่หรือรวมมือกันในการดูแลและบํารุงรักษาระบบประปา ตลอดจน
ตรวจสอบการบริหารงาน แสดงความคิดเห็น และใหความรวมมือในการบริหารงานของคณะ
กรรมการบริหารกิจการประปาหมูบานใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การ
ประชุมสมาชิกผูใชน้ําตองมีสมาชิกเขาประชุมเกินกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกผูใชน้ําทั้งหมด
จึงถือวาครบองคประชุม 
  หนาที่ของสมาชิกกลุมผูใชน้ํา ประกอบดวย 

• คัดเลือกตัวแทนเปนคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมูบาน 
• ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของประปาหมูบาน ทั้งนี้ การออก

ระเบียบ ขอบังคับของกิจการประปาจะตองผานความเห็นชอบของสมาชิก
ผูใชน้ําประปาอยางนอยครึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกผูใชน้ําประปา โดย
จะตองไมขัดกับขอกําหนดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

• ตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมูบาน 
ตลอดจนทักทวง เมื่อเห็นวาคณะกรรมการบริหารไมดําเนินการตามนโยบาย
ที่วางไว 

• รวมมือในการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบานใหดํารงอยูไดตลอดไป 
 3.1.2 การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมูบาน 
  กิจการประปานับเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตไดมอบให
คณะกรรมการบริหารกิจการประปาเปนผูดําเนินการบริหารจัดการ ซ่ึงคณะกรรมการมาจากการ
เลือกตั้งของสมาชิกผูใชน้ําประปาสวนใหญ โดยในการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการจะ
พิจารณาจากปริมาณงาน หรือจากจํานวนสมาชิกผูใชน้ํา แตอยางนอยจะตองประกอบดวย ประธาน 
รองประธาน เหรัญญิก และอื่นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

• วางระเบียบใชบังคับในการบริหารกิจการประปา โดยผานความเห็นชอบจาก
สมาชิกผูใชน้ํา 
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• บริหารกิจการประปาใหเปนไปตามขอบังคับ และใหเกิดความกาวหนา และ
บริการประชาชนไดอยางทั่วถึงตลอด 24 ช่ัวโมง 

• พิจารณาอนุญาต หรือ งดจายน้ําใหแกสมาชิก โดยคํานึงถึงประโยชนของ
กิจการประปาเปนหลัก 

• จัดทํารายงานผลการดําเนินงานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ และ
รายงานผลการดําเนินงานใหสมาชิกผูใชน้ําตามที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กําหนด 

• ควบคุม ดูแล การทํางานของเจาหนาที่ของประปา 
• จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ในกรณีที่งบประมาณของประปาไมเพียงพอตอการดําเนินงานของ
กิจการประปา 

 3.1.3 การวางระบบบริหารดานการเงิน  
  การบริหารดานการเงิน จะเปนการดําเนินการเกี่ยวกับรายรับ - รายจายตางๆ ที่
เกิดขึ้นในระบบประปา โดยจะตองมีการกําหนดระเบียบขึ้นมาเพื่อควบคุมระบบทางการเงิน ดังนี้ 

• การจัดทําทะเบียนผูใชน้ําและบันทึกการจดมาตรน้ํา เพื่อทราบอัตราการใชน้ํา
แตละครัวเรือน และทราบสถิติการใชน้ําวามีการเปลี่ยนแปลงอยางไร 

• การออกใบเสร็จรับเงิน - จายเงิน เพื่อใชเปนหลักฐานในการรับ หรือการ
ชําระหนี้ตางๆ  

• การกําหนดคนรับผิดชอบในการดําเนินการดานการเงิน 
• การจัดทํารายงานรายรับ - รายจายทั้งประจําเดือนและป เพื่อเปรียบเทียบสถิติ

การรับและการจายในแตละเดือนและป เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน 
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บทที่  4 
ขอเสนอแนะในการพัฒนามาตรฐานในอนาคต 

 
 สําหรับในสวนนี้จะนําเสนอแนวทางหรือขอเสนอสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในการพัฒนามาตรฐานระบบน้ําสะอาดหรือระบบประปาหมูบานในอนาคต ทั้งนี้ จะไดนําเสนอ
ออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ีหนึ่ง เหตุผลความจําเปนที่ตองมีการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐาน และ 
สวนท่ีสอง แนวทางการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐาน โดยในแตละสวนมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 

4.1   เหตุผลความจําเปนที่ตองมีการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐาน 
 เนื่องจากภารกิจในการจัดทําระบบน้ําสะอาดนั้น ถือเปนหนาที่ที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะตองดําเนินการ หรือ จัดบริการสาธารณะครอบคลุมประชาชนอยางทั่วถึงทั้งประเทศ 
ดังนั้น ภายหลังจากที่ไดมีการดําเนินการถายโอนภารกิจนี้จากสวนราชการเดิมเรียบรอยแลว จึงถือ
เปนหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินการจัดบริการ
สาธารณะนี้อยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งประเทศตอไป 
 อยางไรก็ดี หากพิจารณาถึงแนวโนมในอนาคตที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ดําเนินการจัดบริการระบบน้ําสะอาดอยางครอบคลุมทั่วประเทศแลว มาตรฐานในสวนที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินการทั้งหลาย โดยเฉพาะเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณากอสราง หรือ การดําเนินการ
กอสรางก็อาจลดความสําคัญลงไปอยางมีนัยยะสําคัญ ในทางตรงกันขาม มาตรฐานหรือแนวทาง
ในการบริหารจัดการและแนวทางในการบํารุงรักษาใหระบบน้ําสะอาดสามารถใชอยางยั่งยืน
ตอไปก็จะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น และอาจเปนตัวช้ีวัดสําคัญถึงระดับของประสิทธิภาพในการ
จัดบริการสาธารณะดังกลาวนี้ นอกจากนั้น ในอนาคตจะตองใหความสําคัญกับคุณภาพของ
น้ําประปาที่ผลิตมากกวาจํานวนของหนวยผลิต เพื่อที่ประชาชนจะไดมีน้ําสะอาดอยางมีคุณภาพใช
อยางทั่วถึง    
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4.2   แนวทางการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐาน 
 จากที่กลาวมาทั้งหมดในขางตน สรุปไดวา การพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานในอนาคต 
ประกอบดวย 3 แนวทางหลักที่สําคัญ ไดแก 

- ประการที่หนึ่ง การปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ําประปา 
- ประการที่สอง การปรับปรุงมาตรฐานการบริหารจัดการ (การบริหารกิจการประปา) 
- ประการที่สาม การปรับปรุงมาตรฐานการบํารุงรักษา 

 
 

********************** 
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บทที่  3 
แนวทางปฏิบัติในการจัดบริการระบบน้ําสะอาด 

 
 สําหรับในสวนนี้จะนําเสนอแนวทางปฏิบัติในการจัดบริการระบบน้ําสะอาดหรือประปา
หมูบานเพื่อใชเปนคูมือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปจัดทําแผนงานหรือกิจกรรมตางๆ ให
ไดมาตรฐานตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว โดยจะกลาวถึงรายละเอียดที่สําคัญ อาทิเชน ระบบการ
บริหารจัดการ ระบบการจัดเก็บคาใชบริการ และแนวทางในการใหประชาชนหรือประชาคมเขามา
มีสวนรวม เปนตน ซ่ึงรายละเอียดดังกลาวจะครอบคลุมบทบาทหนาที่ของผูที่เกี่ยวของกับการ
จัดบริการระบบน้ําสะอาด ซ่ึงประกอบดวย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน 
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และประชาชนหรือผูใชน้ํา โดยมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้ 

• การบริหารกิจการระบบน้ําสะอาด 
• การจัดเก็บคาใชบริการระบบน้ําสะอาด 
• การมีสวนรวมของประชาชน 

3.1   การบริหารกิจการระบบน้ําสะอาด 
 เนื่องดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะแกประชาชน
ในดานการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อาทิ น้ําดื่ม
น้ําใชเพื่อการอุปโภคบริโภค เปนตน ซ่ึงจะตองดําเนินการใหทั่วถึงและครอบคลุม ดังนั้น เพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางที่สามารถนําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดสัมฤทธ์ิผลตามมาตรฐาน
ที่กําหนดไว (โปรดดูรายละเอียดขั้นตอนตาง ๆ ในสวนที่ 2) ในสวนนี้ จึงจะนําเสนอแนวทางใน
การปฏิบัติหรือการจัดบริการระบบน้ําสะอาด ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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 3.1.1 ความหมายของการบริหารกิจการประปา 
  การบริหารกิจการประปา คือ การดําเนินงานใหระบบประปา สามารถบริการน้ําสะอาด
ใหแกชุมชนไดอยางทั่วถึงเพียงพอตอเนื่องตลอด 24 ช่ัวโมง และมีผลประกอบการใหสามารถ
ดําเนินกิจการไดอยางยั่งยืน ทั้งนี้ การบริหารกิจการประปาเริ่มจากการควบคุมการผลิตน้ําประปา
ใหมี “คุณภาพดี” และ มี “ปริมาณเพียงพอตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง” และสามารถดําเนินการ
จําหนายประปาใหมีรายไดเพียงพอตอการดําเนินงานกิจการประปา ตลอดจนมีการควบคุมรายได
รายจายของการประปาอยางรัดกุม สามารถตรวจสอบไดอยางโปรงใส 
 3.1.2 องคประกอบของผูท่ีเก่ียวของกับการบริหารกิจการประปา 
  การที่กิจการประปาชนบทหรือระบบการจัดการน้ําสะอาดจะสามารถดําเนินการ
ไปไดดวยดี กาวหนาและยั่งยืน จะตองประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ คือ 
  (1) กลุมผูใชน้ํา 
   กลุมผูใชน้ํา คือ ผูใชน้ําทุกคนที่ใชบริการน้ําจากประปา มีหนาที่ดังนี้ 

• คัดเลือกตัวแทนเปนคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมูบาน 
• ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของประปาหมูบาน ทั้งนี้ การออก

ระเบียบ ขอบังคับของกิจการประปาจะตองผานความเห็นชอบของ
สมาชิกผูใชน้ําประปาอยางนอยคร่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกผูใช
น้ําประปา โดยจะตองไมขัดกับขอกําหนดขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

• ตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมูบาน 
ตลอดจนทักทวง เมื่อเห็นวาคณะกรรมการบริหารไมดําเนินการตาม
นโยบายที่วางไว 

• รวมมือในการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบานใหดํารงอยูไดตลอดไป 
  (2) คณะกรรมการบริหารกิจการประปา 
   คณะกรรมการบริหารกิจการประปา คือ ตัวแทนที่ไดรับการคัดเลือกจากกลุม
สมาชิกผูใชน้ําเขามาเปนตัวแทนของสมาชิกผูใชน้ําทุกคนทําการบริหารกิจการประปาหมูบาน 
โดยสถานภาพของกรรมการเกิดขึ้นเมื่อวันที่ไดรับเลือกตั้งจากสมาชิกผูใชน้ํา และสิ้นสุด
สถานภาพเมื่อ ตาย หมดวาระ ลาออก สมาชิกมีมติใหออก หรืออ่ืนๆ ตามที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกําหนด  โดยคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมูบานมีหนาที่หลัก คือ 
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• วางระเบียบใชบังคับในการบริหารกิจการประปา โดยผานความเห็นชอบ
จากสมาชิกผูใชน้ํา 

• บริหารกิจการประปาใหเปนไปตามขอบังคับ และใหเกิดความกาวหนา 
และบริการประชาชนไดอยางทั่วถึงตลอด 24 ช่ัวโมง 

• พิจารณาอนุญาต หรือ งดจายน้ําใหแกสมาชิก โดยคํานึงถึงประโยชน
ของกิจการประปา 

• จัดทํารายงานผลการดําเนินงานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ 
และรายงานผลการดําเนินงานใหสมาชิกผูใชน้ําตามที่องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินกําหนด 

• ควบคุม ดูแล การทํางานของเจาหนาที่ของประปา 
• จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ในกรณีที่งบประมาณของประปาไมเพียงพอตอการดําเนินงาน
ของกิจการประปา  

  (3) ผูดูแลประปาหมูบาน 
   ผูดูแลระบบประปาหมูบาน คือ ผูไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหาร
กิจการประปาหมูบาน ใหรับผิดชอบเปนชางประจําประปาหมูบาน มีหนาที่หลัก คือ 

• เปด-ปด ควบคุมการทํางานของระบบประปา 
• ตรวจสอบการบํารุงรักษา และซอมแซมระบบประปาใหสามารถทําการ

ผลิตน้ําประปาไดอยางตอเนื่องอยูเสมอ 
• แจงสภาพการทํางาน และปญหาที่เกิดขึ้นของระบบประปาใหคณะ

กรรมการบริหารกิจการประปาหมูบานทราบเปนประจํา 
• ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกิจการ

ประปาหมูบาน 
• แสวงหาความรูและเทคโนโลยีใหม เพื่อนํามาใชหรือพัฒนาระบบ

ประปาหมูบานใหดียิ่งๆ ขึ้นไป 
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คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารกจิการประปาหมูบาน 

 (1) คณะกรรมการฯ จะตองเปนสมาชิกผูใชน้ําจากประปาชนบทนั้นๆ 
 (2) คณะกรรมการฯ มีจํานวนอยางต่ํา 5 คน ประกอบดวย 

• ประธาน 
• รองประธาน 
• เลขานุการ 
• เหรัญญิก 
• ผูชวยเหรัญญิก 

 (3) ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมูบานจะตองมาจากการเลือกตั้ง สวนรองประธาน เลขานุการ 
และเหรัญญิก เปนบุคคลที่ประธานฯ คัดเลือกขึ้นมาแตตองไดรับความเห็นชอบจากสมาชิกผูใชน้ําไมต่ํากวา 2 ใน 3 ของสมาชิก
ทั้งหมด 
 (4) คณะกรรมการฯ ทั้งชุดมีวาระการทํางานคราวละ 1 ป 
 (5) คณะกรรมการฯ ทั้งชุดจะหมดสภาพเมื่อ 

• หมดวาระการทํางาน 
• ประธานลาออก ตาย ยายภูมิลําเนา หรือเจ็บปวยเร้ือรัง 
• ทําผิดขอบังคับและกฎระเบียบของประปาหมูบาน 
• สมาชิกผูใชน้ําลงคะแนนเสียงไมไววางใจ 

 (6) เมื่อคณะกรรมการฯ หมดสภาพจะตองดําเนินการเลือกตั้งขึ้นมาใหมภายใน 15 วัน 
 (7) คณะกรรมการฯ จะตองคัดเลือกผูดูแลระบบประปาชนบทขึ้นมา 2 คน โดยพิจารณาคาตอบแทนในอัตราที่
เหมาะสม และสามารถถอดถอนผูดูแลระบบประปาได หากมีเหตุผลสมควร 
 (8) คณะกรรมการฯ จะตองจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย เปนรายเดือนและประจําป และมีหลักฐานพรอมที่จะให
สมาชิกผูใชน้ําตรวจสอบได และตองแสดงรายรับ – รายจาย ของแตละเดือนไวบนแผนปายในที่สาธารณะ 
 (9) เงินกองทุน และเงินจากกิจการประปาชนบท คณะกรรมการจะตองนําไปฝากธนาคารในนามของ “กองทุน
ประปาหมูบานป..............................บาน........................................................................หมู............................ตําบล
...............................................อําเภอ........................................................จังหวัด.............................................................” และการ
เบิกจายจะตองมีคณะกรรมการ อยางนอย    3 คน เซ็นที่รับรอง 
 (10) คณะกรรมการฯ สามารถมีเงินสดไวสํารองจายยามฉุกเฉินไดไมเกิน.......................................................บาท 
โดยประธานเปนผูรับผิดชอบและการใชจายจะตองใหคณะกรรมการฯรับทราบ 
 (11) ถาหากเกิดการผิดพลาดในการใชจายเงินไมวากรณีใด ๆ คณะกรรมการฯ จะตองรวมกันรับผิดชอบ 
 (12) เมื่อการประปาหมูบานเรียกเก็บคาน้ํา คาธรรมเนียม คาปรับ และอื่นๆ จากผูใชน้ํา คณะกรรมการจะตองออก
ใบเสร็จรับเงินแจงรายละเอียด และมีลายเซ็นของประธานบริหารกิจการประปาหมูบาน และผูเก็บเงินใหผูใชน้ําเก็บไวเปนหลักฐาน 
โดยมีสําเนาเก็บไวอีก 1 ชุด 
 (13) ในกรณีผูใชน้ํายื่นรายชื่อ เพื่อใหคณะกรรมการฯ ชี้แจงขอของใจ คณะกรรมการฯ จะตองเรียกประชุมผูใชน้ํา 
และชี้แจงภายใน 7 วัน 
 (14) หากคณะกรรมการฯ ทั้งชุด หรือเฉพาะบุคคลไดรับคะแนนเสียงไววางใจไมถึง 2 ใน 3 ของที่ประชุมใหถือวา
หมดสภาพ 
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ระเบียบขอบังคับ และบทลงโทษ 

 (1) สมาชิกผูใชน้ําทุกรายจะตองออกเงินคนละเทา ๆ กัน เพื่อตั้งเปนกองทุนบริหารกิจการประปา หรือในกรณี   
ที่มีการขายหุนทุกราย เพื่อเอาเงินจากการขายหุนตั้งเปนกองทุน สมาชิกผูใชน้ําจะตองซื้อหุนอยางนอย 1 หุน แตไมเกิน.........หุน 
และไมวาจะถือหุนจํานวนเทาไรก็มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมไดเพียง 1 เสียงเทานั้น 
 (2) ผูมีความประสงคจะขอใชน้ําจากการประปาหมูบาน จะตองยื่นแบบฟอรมคํารองขอใชน้ําเสียกอนจึงจะ   
ตอทอใชน้ําได 
 (3) ผูที่ตองการเปนสมาชิกผูใชน้ําภายหลังจากการตั้งกลุมผูใชน้ําและจัดตั้งกองทุนประปาชนบทแลวจะตอง   
เสียคาธรรมเนียมเปนเงิน....................บาท ยกเวนผูที่ยายภูมิลําเนามาใหมหรือแยกครอบครัวใหม 
 (4) ผูใชน้ําทุกรายจําตองใชน้ําผานมิเตอร และเสียคาใชน้ํา หนวยละ......................บาท 
 (5) การตอทอแยกจากทอเมนเขาหมูบาน ผูใชน้ําจะตองทําตามแบบที่การประปาหมูบานกําหนดและจะตอง   
ออกคาใชจายเองทั้งสิ้น 
 (6) การประปาหมูบานมีสิทธิ์ตรวจสอบมิเตอรวัดน้ําไดทุกเวลา และถาพบวามีการแกไขดัดแปลงไปในทางที่
ทุจริต การประปาหมูบานมีสิทธิ์งดจายน้ํา และถาผูใชน้ําตอไปจะตองเสียคาปรับเปนเงิน........................บาท และจะตองจายเงิน
ซื้อมิเตอรวัดน้ําใหม 
 (7)  ในกรณีที่ผูใชน้ําพบวามิเตอรน้ําชํารุด จะตองรีบแจงคณะกรรมการฯ หรือผูดูแลประปาหมูบาน มิเชนนั้น   
จะถือวามีเจตนาไมบริสุทธิ์ และจะถูกลงโทษตามขอที่ 6 
 (8) กรณีทอเมนสงน้ําร่ัว การประปาหมูบานจะเปนผูรับผิดชอบซอมแซมเองทั้งหมด 
 (9) การกระทําใด ๆ ที่ทําใหทรัพยสินของการประปาหมูบานเสียหาย หากมีหลักฐานยืนยันไดผูกระทําจะตอง
ชดใชคาเสียหายทั้งหมดใหแกการประปาหมูบาน 
 (10) หากผูใดเจตนาขโมยน้ํา ใชน้ําโดยไมผานมิเตอรหรือโดยวิธีใด ๆ ก็ตาม หากมีหลักฐานยืนยันไดผูกระทํา
จะตองชดใชคาเสียหายทั้งหมดใหแกการประปาหมูบาน 
 (11) ผูใชน้ําจะตองชําระคาน้ําทุกคร้ังเมื่อการประปาหมูบานเรียกเก็บ หากคางชําระติดตอกันเปนเวลา ..................
(วัน/เดือน) จะถูกงดจายน้ําทันที และถาจะขอใชใหมจะตองเสียเงินที่คางชําระพรอมคาปรับอีกเปนเงิน................บาท 
 (12) ถาผูใชน้ําตองการเลิกใชน้ําจะตองแจงใหคณะกรรมการฯ ทราบเสียกอน จึงจะถือวาสิ้นสุดการเปนผูใชน้ํา 
หากไมแจงตอคณะกรรมการฯ ก็จะถือวายังคงสภาพเปนผูใชน้ําอยู และจะตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและบทลงโทษ 
 (13) ในกรณีสมาชิกผูใชน้ําเกิดความของใจในการทํางานของคณะกรรมการฯ ทั้งชุดหรือเฉพาะบุคคลไมวา   
เร่ืองใดก็ตาม มีสิทธิ์จะขอเรียกประชุมผูใชน้ําเพื่อใหกรรมการชี้แจง โดยลงลายมือชื่อของสมาชิกผูใชน้ําจํานวนนอยกวา 1   
ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดตอคณะกรรมการ 
 

*****//////////***** 
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 3.1.3 รูปแบบการบริหารกิจการประปา 
  จากการที่ประชาชนมีความตองการน้ําสะอาดสําหรับใชในการอุปโภคบริโภคเพื่อ
ดํารงชีวิตประจําวัน รัฐบาลจึงไดสนับสนุนการกอสรางระบบประปาใหชุมชนเพื่อยกระดับชีวิต
ความเปนอยูใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อชุมชนไดเปนเจาของ ชุมชนจําเปนตองดําเนินการบริหาร
กิจการประปา เพื่อบริการน้ําสะอาดแกชุมชนไดอยางยั่งยืน ทั้งนี้ การบริหารกิจการประปามีการ
ดําเนินการได 2 รูปแบบ คือ 
  รูปแบบที่ 1 การบริหารโดยคณะกรรมการบริหารกิจการประปา 
  การบริหารรูปแบบดังกลาวนี้ เปนการบริหารตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาชนบท พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการ
บริหารกิจการประปามาจากการเลือกตั้งจากผูใชน้ํา มีวาระการดํารงตําแหนงอยางชัดเจน โดยคณะ
กรรมการฯ นี้ มีหนาที่บริหารกิจการประปาใหสามารถบริการน้ําสะอาดไดอยางเพียงพอตลอด 24 
ช่ัวโมง และดูแลควบคุมการผลิตน้ําประปาอยางครบวงจรโดยไมไดพึ่งพางบประมาณจากสวน
ของรัฐบาล  

รูปท่ี 37 โครงสรางการบริหารกิจการประปาโดยคณะกรรมการ 
 
 
        
 
            
 
 
 
 
 
 
 

ผูใชน้ํา 

คณะกรรมการบริหารกิจการประปา 

คน 
• ผูใชน้ํา 
• ผูควบคุมการผลิต 
• ชางตอทอ 
• ผูจดมาตร 
• ผูเก็บเงินคาน้ํา 
• พนักงานบัญชี 

การจัดการ 
• การดําเนินงาน 
• กฎระเบียบ 
• การบริหารบุคคล 

วัสดุอุปกรณ 
• ระบบประปา 
• สารเคมี 
• อุปกรณประปา 
• อุปกรณสํานักงาน 

เงิน 
• เงินกองทุน 
• รายรับ – รายจาย 

บริหาร 

เลือกตั้ง 
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  รูปแบบที่ 2 การบริหารโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เนื่องจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหมีการถายโอนภารกิจในการจัดบริการสาธารณะของ
รัฐใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือ เทศบาล อบต. และ อบจ. ดังนั้น การบริหารกิจการ
ประปาจึงอยูภายใตการดูแลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูบริหารกิจการประปาจะไดรับ
การแตงตั้งหรือเลือกตั้งใหมีหนาที่บริหารกิจการประปาเพื่อบริการน้ําสะอาดไดอยางเพียงพอ
ตลอด 24 ช่ัวโมง รวมทั้งดูแลควบคุมการผลิตน้ําประปาอยางครบวงจร โดยใชงบประมาณจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 

รูปท่ี 38 โครงสรางการบริหารกิจการประปาโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 
        
 
        
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาล / อบต. / อบจ. 

ผูบริหารกิจการประปา 

 

คน 
• ผูใชน้ํา 
• ผูควบคุมการผลิต 
• ชางตอทอ 
• ผูจดมาตร 
• ผูเก็บเงินคาน้ํา 
• พนักงานบัญชี 

การจัดการ 
• การดําเนินงาน 
• กฎระเบียบ 
• การบริหารบุคคล 

วัสดุอุปกรณ 
• ระบบประปา 
• สารเคมี 
• อุปกรณประปา 
• อุปกรณสํานักงาน 

เงิน 
• เงินกองทุน 
• รายรับ – รายจาย 

แตงตั้ง หรือ เลือกตั้ง 
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รูปท่ี 39 ตัวอยางการจัดทํารายชื่อสมาชิกผูใชน้ําประปาหมูบาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 ประปาหมูบาน บาน..................................................หมูที่............ตําบล...............................................อําเภอ
................................................จังหวัด........................................ 
 
 
 

เลขที่สมาชิก ชื่อผูใชน้ํา บานเลขที ่ จํานวนผูใชน้ํา หมายเลขมิเตอร 
(อยูบริเวณดานขางหนามิเตอร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 (คณะกรรมการฯเขียนใสสมุดและกระดาษเพื่อติดประกาศไวเปนหลักฐานทุก ๆ ป) 

รายชื่อสมาชิกผูใชน้ํา 
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รูปท่ี 40 ตัวอยางของแบบฟอรมขอใชน้ําประปาหมูบาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมขอใชน้ําประปา 
 
 
ขาพเจา..............................................................อยูบานเลขที่.............บาน...........................................หมูที่............. 
ตําบล................................................................อําเภอ..........................................จังหวัด.......................................... 
มีความประสงคขอใชน้ําประปาหมูบาน/ชุมชนแหงนี้ โดยขาพเจายินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑตาง ๆ ที่
คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมูบานไดกําหนดไว โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
(หมายเหตุ: ตองลงชื่อในแบบฟอรมขอใชน้ําประปากอน พรอมจายเงินคาสมัคร จึงมีสิทธิ์ตอน้ําใชได) 
 

ลงชื่อ................................................................. 
   (.................................................................) 
  วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ......... 

 
 
ความเห็นของคณะกรรมการฯ 
 
 คณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นควรใหรับเปนสมาชิกผูใชน้ํา และใชน้ําจากประปาหมูบานแหงนี้ได
โดยผูยื่นขอจะตองจายคาธรรมเนียมเปนจํานวนเงิน..........................บาท และจะตองจายเงินเขากองทุนประปา
หมูบานเปนจํานวนเงิน..........................................บาท  
 
 

ลงชื่อ................................................................. 
   (.................................................................) 
  วันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ......... 

 
 

(ใหผูใชน้ําลงชื่อสมัครครัวเรือนละ 1 แผน)  
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3.2   การจัดเก็บคาใชบริการระบบน้ําสะอาด 
 ในการบริหารกิจการประปาหมูบานใหเจริญกาวหนาและบรรลุตามเปาหมายที่วางไวจะ
ขาดสิ่งสําคัญที่จะกลาวถึงมิได นั่นก็คือการจัดทําบัญชีและการเก็บสถิติขอมูล บัญชีจําเปนจะตอง
ใชในกิจการประปาหมูบาน พอจะแบงออกไดดังนี้ คือ 

 บัญชีรายช่ือสมาชิกผูใชน้ํา เพื่อทราบถึงจํานวนผูใชน้ําที่แนนอนและสามารถจะ
คํานวณหาปริมาณน้ําที่จะตองใชในแตละวันได ทําใหเราสามารถกําหนดระยะเวลา
ในการสูบน้ําได 

 บัญชีกองทุนประปาหมูบาน ทําใหทราบถึงกองทุนหมุนเวียนที่ใชในการบริหาร
กิจการประปาหมูบาน 

 บัญชีบันทึกการวัดมิเตอร เพื่อใชในการคิดคาใชน้ํา 
 ใบเสร็จรับเงิน เพื่อออกใหเปนหลักฐานในการชําระเงินตาง ๆ  
 บัญชีลูกหนี้คางชําระคาน้ํา เพื่อจะไดเก็บคาน้ําไดตามกําหนดเวลาที่นัดหมาย 
 บัญชีรายรับ-รายจายประจําเดือนและประจําปเพื่อใหทราบถึงสถานะการเงินใน    
แตละป จะไดนํามาประกอบในการวางแผนบริหารกิจการประปาหมูบานไดอยาง   
มีประสิทธิภาพ 

 สรุปผลสถานะทางการเงิน เปนการสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมาวา ประสบ
ผลสําเร็จหรือไม มีผลกําไรหรือขาดทุนอยางไร และปจจุบันมีเงินกองทุนอยูเทาไร 
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รูปท่ี 41 ตัวอยางแบบฟอรมใบเสร็จรับเงินคาน้ํา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบเสร็จรับเงิน 
 

เลมที่................................. เลขที่................................. 
 

     วันที่.............เดือน........................พ.ศ. ........... 
 ระบบประปาหมูบาน บาน.....................................................หมูที่...............ตําบล................................. 
อําเภอ......................................................จังหวัด........................................................ 
 
 ไดรับเงินจาก  [   ] นาย ..............................................................บานเลขที.่............................... 
   [   ] นาง 
   [   ] นางสาว 
 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

(1) คาน้ํา จํานวนทีใ่ช...........................................ม3   เปนเงิน 
(2) คาธรรมเนียม 
(3) คา.................................................. 
(4) คา................................................. 

 
รวมเปนเงิน 

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

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

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

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

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

ลงชื่อ................................................................. 
(.................................................................) 

(ผูเก็บเงิน) 
 

ลงชื่อ................................................................. 
(.................................................................) 

(ประธาน) 
 

(คณะกรรมการสงพิมพเพื่อออกใบเสร็จใหเปนหลักฐานการรับ-จายเงิน)  
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รูปท่ี 42 ตัวอยางการจัดทําสรุปรายรับ – รายจายประจําเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปรายรับ – รายจายประจําเดือน 

 
 
 เดือน.................................................ประปาหมูบาน บาน.........................................................หมูที่...................... 
ตําบล..........................................................อําเภอ......................................................จังหวัด..................................................... 
 
รายรับ ตั้งแตวันที่...........เดือน...................................พ.ศ. ............ ถึง วันที่..............เดือน.................................พ.ศ. .............. 
 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
1. เก็บคาน้ํา  
2. เก็บคาน้ําคางชําระ  
3. คาธรรมเนียม  
4. คา...................................................  
5. คา...................................................  
6. คา..................................................  

รวมรายรับ  
 
รายจาย ตั้งแตวันที่..........เดือน.................................พ.ศ. .............. ถึง วันที่...........เดือน................................พ.ศ. ............... 
 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
1. คากระแสไฟฟาตามใบเสร็จ เลมที่...................เลขที่......................  
2. คาตอบแทนผูดูแลประปา  
3. คาตอบแทนกรรมการ  
4. คา...................................................  
5. คา...................................................  
6. คา..................................................  

รวมรายจาย  
 

(คณะกรรมการฯเขียนใสสมุดและกระดาษเพื่อติดประกาศไวเปนหลักฐานทกุ ๆ เดือน) 
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รูปท่ี 43 ตัวอยางการจัดทําสรุปรายรับ – รายจายประจําป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปรายรับ – รายจายประจําป 

 
 
 ประจําป...........................................ประปาหมูบาน บาน...............................................................หมูที่................. 
ตําบล......................................................อําเภอ.........................................................จังหวัด..................................................... 
 
ตั้งแต  เดือน...................................... พ.ศ. ..................        ถึง     เดือน.......................................... พ.ศ. ...................... 
 

เดือน รายรับ 
(บาท) 

รายจาย 
(บาท) 

กําไร 
(บาท) 

ขาดทุน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

มกราคม      
กุมภาพันธ      
มีนาคม      
เมษายน      
พฤษภาคม      
มิถุนายน      
กรกฎาคม      
สิงหาคม      
กันยายน      
ตุลาคม      
พฤศจิกายน      
ธันวาคม      

รวมท้ังสิ้น      
 
 

 (คณะกรรมการฯเขียนใสสมุดและกระดาษเพื่อติดประกาศไวเปนหลักฐานทุก ๆ ป) 
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รูปท่ี 44 ตัวอยางการจัดทําสรุปผลสถานะทางการเงินประจําป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลสถานะทางการเงิน 
 
ประปาหมูบาน บาน.......................................................หมูที่......................ตําบล.................................... 
อําเภอ.....................................................จังหวัด.......................................................ประจําป...................... 
 

  กําไร จํานวนเงิน.................................บาท 
 เขากองทุนประปาหมูบาน จํานวนเงิน.................................บาท 
 ปนผลแกสมาชิก จํานวนเงิน.................................บาท 
 ขยายกิจการประปา จํานวนเงิน.................................บาท 
 พัฒนาหมูบาน จํานวนเงิน.................................บาท 

 
  ขาดทุน จํานวนเงิน.................................บาท 
 เรียกเก็บเงินจากสมาชิกเพิ่ม จํานวน................ราย จํานวนเงิน.................................บาท 
 ขายหุนใหแกสมาชิกเพิ่ม จํานวน.......................หุน จํานวนเงิน.................................บาท 

 
  ยอดกองทุนรวมประปาหมูบาน = ..........................................  บาท 
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3.3   แนวทางการบริหารการมีสวนรวมในการจัดบริการระบบน้ําสะอาด 
 ในการบริหารการมีสวนรวมในการจัดบริการระบบน้ําสะอาด หรือที่เรียกวา “การเตรียม
ชุมชน” นั้น เปนการเตรียมความพรอมของประชาชน หนวยงานสวนทองถ่ิน และหนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของประชาชน กอนเริ่มดําเนินการกอสรางระบบประปา โดยมี
วัตถุประสงคในหลายประการ กลาวคือ 

 เพื่อใหประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดมี
โอกาสมาประชุมรวมกันเพื่อปรึกษาหารือ 

 เพื่อใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น เพื่อกําหนดทิศทางการบริหาร 
 เพื่อใหประชาชนเขาใจวาตองมีสวนรวมในการดําเนินกิจการประปา เชน ตอง
ยอมรับวาจะตองมีการกอสราง การวางทอ อาจทําใหการคมนาคมไมสะดวกจาก
การกอสราง 

 เพื่อใหประชาชนเขาใจวาตองมีคาใชจายในการที่จะไดใชน้ําประปา เชน คามาตร
วัดน้ํา คาน้ําประปา คาเดินทอภายในบาน คาบริการรายเดือน และอื่น ๆ 

 เพื่อใหประชาชน มีสวนรวมในการรางกฎระเบียบ ขอบังคับ ซ่ึงจะกอใหเกิดการ
ยอมรับและปฏิบัติตาม 

 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการคัดเลือกผูบริหารกิจการประปา หากเปนการ
บริหารโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประชาชนก็จะสามารถแสดงความคิดเห็น
ในการทํางานผานผูที่เลือกตั้งเขาไปบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

 เพื่อใหการบริหารกิจการประปาประสบผลสําเร็จ ตั้งแตการกอสรางระบบประปา 
จนกระทั่งประชาชนไดรับการบริการน้ําสะอาดสําหรับใชอุปโภคบริโภค 

 การมีสวนรวมของประชาชนนั้น สามารถมีสวนรวมตั้งแตกอนการกอสราง ระหวางการ
กอสราง และภายหลังการกอสรางระบบประปา ดังนี้ 
 กอนการกอสราง 

• เขารวมประชุมเพื่อจะไดรับทราบรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการกอสราง
ระบบประปา 

• ใหทราบวาการมีสวนรวมของประชาชนจะมีสวนรวมอยางไร 
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• มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางการทํางาน เชน แนว
การเดินทอประปา เปนตน 

• ไดสอบถามขอสงสัยเร่ืองเกี่ยวกับระบบประปา 
• เลือกตั้ง แตงตั้ง หรือคัดเลือก คณะกรรมการบริหารกิจการประปามาทํางาน 
• อํานวยความสะดวก ใหความรวมมือกับเจาหนาที่ และผูรับเหมาที่เขามา

สํารวจ เตรียมการกอสราง 
 ระหวางการกอสราง 

• ชวยเปนหูเปนตา ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณที่จะใชในการกอสราง 
• สังเกตการทํางาน วัสดุอุปกรณ ขั้นตอนการกอสรางของผูรับเหมากอสราง 

หากคิดวาไมเหมาะสมถูกตอง ใหแจงผูรับผิดชอบ หรือคณะกรรมการตรวจ
การจาง 

• ใหคําแนะนํา ใหขอมูลในการทํางาน และอํานวยความสะดวกในการทํางาน
ของผูรับเหมากอสราง และเจาหนาที่ 

• ใหความรวมมือจัดหาแรงงาน เพื่อรับจางการทํางาน 
• รับทราบ เสนอความคิดเห็นในการรางกฎระเบียบ ขอบังคับ ในการบริหาร

กิจการประปา กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชการเลือกตั้งไปเปน
ตัวแทนรางกฎระเบียบขอบังคับ 

• จายคาธรรมเนียมตาง ๆ เชน คามาตรวัดน้ํา คาตอทอ เปนตน 
 ภายหลังการกอสราง 

• มีสวนรวมในการบริหารกิจการประปา เชน สมัครเปนผูควบคุมการผลิต 
สมัครเปนเจาหนาที่ประจําสํานักงานประปา เปนตน 

• ดูแลสอดสอง ชวยเปนหูเปนตา หากพบวามีความเสียหาย อุบัติเหตุ เชน      
ทอแตก ทอร่ัว หมอแปลงไฟฟาระเบิด น้ําทวม มีผูขโมยใชน้ํา ไฟฟาลัดวงจร 
อุปกรณใชงานไมได เปนตน 

• ปฏิบัติตามสิทธิหนาที่ของผูใชน้ํา หลังจากเริ่มดําเนินการใหบริการ เชน 
- การขอใชน้ํา 
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- การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ 
- การเขารวมประชุม 
- การดูแลสอดสองการทํางานของผูควบคุมการผลิตน้ําประปา ผูปฏิบัติงาน

ในสํานักงานประปา และผูบริหารกิจการประปา 
- ติดตามผลการดําเนินการบริหารกิจการประปา 
- เสนอความคิดเห็นในการบริหารจัดการและบริการ 
- เสนอความคิดเห็นเรื่องผลประโยชน  และคาตอบแทนของคณะ

กรรมการบริหารกิจําการประปา ผูควบคุมการผลิต และผูปฏิบัติงานใน
สํานักงาน 

- เสนอความคิดเห็น ความเหมาะสมของการคิดคาน้ํา คาบริการ และ
คาธรรมเนียมตาง ๆ ของการประปา 

• มีสวนรวมซอมแซมแกไขระบบประปา เชน 
- น้ําทวม ชวยเคลื่อนยายอุปกรณ เคลื่อนยายแพลอย 
- ไฟไหม ชวยดับไฟ ปองกันไฟไหม 
- ทอแตก ทอร่ัว ชวยซอมแซม ขุดดิน ฝงทอ 
- ชวยทําความสะอาดถังกรอง ลางหอถังสูง ลางถังตกตะกอน 
- ดูแลตกแตงรอบบริเวณที่ตั้งระบบประปา เชน ชวยตัดตนไม ถางหญา 

ปลูกดอกไม 
- ดูแลสิ่งกอสราง ทําความสะอาด 

• มีสวนรวม ชวยดูแล เฝาระวังแหลงน้ํา 
- ดูแลไมใหมีการทิ้งขยะลงแหลงน้ํา 
- กําจัดวัชพืช ส่ิงปฏิกูล 
- ไมปลอยสัตวเล้ียงใกลแหลงน้ํา 
- ขุดลอกปองกันน้ําทวม 

•  เฝาระวัง สังเกตคุณภาพน้ําประปา 
- สังเกตคุณภาพน้ํา ถามีกล่ินเหม็น ขุน มีสนิมเหล็กติดภาชนะ มีรสไมดี มี

สัตว หรือ มีส่ิงแปลกปลอมใหแจงการประปาทราบ 
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- ถาพบทอแตก ทอร่ัว ใหรีบแจงการประปาใหแกไข เพื่อปองกันไมใหมี
สัตว เชื้อโรค หรือส่ิงแปลกปลอม เขาไปปนเปอนในทอจายน้ําประปา 

• หากมีการกอสรางอื่น ๆ ใกลแนวทอจายน้ําประปา ตองระวังการขุดเจาะ หรือ 
การกระทบกระเทือนตอทอจายน้ําประปา 

 ทั้งนี้ การบริหารการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดบริการระบบน้ําสะอาด มีแนวทาง
การประเมินผลซึ่งสามารถแสดงไดดังตารางตอไปนี้ 
 

รูปท่ี 46  แนวทางการบริหารการมีสวนรวมในการจดับริการระบบน้ําสะอาด 
 

หลักการ วิธีการดําเนินการ แนวทางการประเมินผล 
Starting Early 
(การเริ่มตนเร็ว) 

 ประชุมเพื่อรับฟงความเห็นใน
การจัดทําระบบน้ําสะอาดหรือ
ประปาชุมชนหรือหมูบานภายใน
ระยะเวลาที่รวดเร็วกอนการ
ดําเนินการ 

 อปท./หมูบาน/ชุมชน มีการจัด
ประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นกอน
การดําเนินโครงการภายใน
ระยะเวลากอนการดําเนินการที่
เหมาะสม 

Stakeholders 
(ครอบคลุมผูที่เกี่ยวของ) 

 มีการเรียกประชุมผูที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะผูที่ใชน้ําประปา 

 มีการเรียกประชุมผูที่เกี่ยวของทุก
ฝายอยางทั่วถึงหรือไม 

Sincerity 
(ความจริงใจ) 

 ผูบริหารหรือผูที่มีหนาที่ในการ
บริหารจัดการมีความจริงใจ/
โปรงใส ในการดําเนินการ และมี
การเรียกประชุมเพื่อระดมความ
คิดเห็นกลุมผูที่เกี่ยวของทั้งหมด 

 ผูบริหารหรือผูที่มีหนาที่ในการ
บริหารจัดการมีความจริงใจ/
โปรงใส ในการดําเนินการ และมี
การเรียกประชุมเพื่อระดมความ
คิดเห็นกลุมผูที่เกี่ยวของทั้งหมด
หรือไม 

Suitability 
(วิธีการที่เหมาะสม) 

 มีวิธีการเรียกผูที่เกี่ยวของ  การจัดประชุมใชวิธีการที่
เหมาะสมหรือไม เชน สถานที่ / 
เวลา เปนตน 
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