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ค าน า 
 

การรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Environmental 
Health Accreditation: EHA) เป็นกลไกและเครื่องกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดการพัฒนาระบบ
บริการอนามัยส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบท้ังองค์กร เพื่อให้การด าเนินงานอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพและยั่งยืน ลดความเส่ียงด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม เป็นการสร้างหลักประกันให้แก่ประชาชน
ท่ีจะได้รับการคุ้มครองด้านการบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ และช่วยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต  
และความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติท่ีควบคุมดูแลเกี่ยวกับการอนามัยส่ิงแวดล้อมเพื่อคุ้มครองประชาชนด้าน
สุขภาพ โดยครอบคลุมการด าเนินกิจการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขของประชาชน ต้ังแต่ระดับครัวเรือน 
ชุมชน ตลอดจนกิจการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดท าคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานของการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP) กระบวนการที่ 2 การจัดการคุณภาพน้ า
บริโภค เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สามารถบริหารจัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม ได้คุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการ
อนามัยส่ิงแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสอดคล้องกับ
การพัฒนาคุณภาพบริหารราชการของประเทศต่อไป 

 

กรมอนามัย 
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) 
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(Environmental Health Accreditation: EHA) 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 

1. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2. เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน ลดความผิดพลาดในการท างาน  
3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม และเป็นส่ือในการประสานงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงาน

สอดคล้องกับ นโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

ประโยชน์ของการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 

5. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจ ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการท างาน ลดขั้นตอนการ
ท างานท่ีซับซ้อน และลดข้อผิดพลาดจากการท างานท่ีไม่เป็นระบบ ส่งผลให้ได้งานท่ีมีคุณภาพตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

6. เป็นคู่มือช่วยในการเรียนรู้การท างานของผู้ท่ีเริ่มปฏิบัติงานใหม่ ให้สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ช่วยลดเวลาในการสอนงาน บุคลากร หรือเจ้าหน้าท่ีสามารถ
ท างานแทนกันได้ แต่ละหน่วยงานรู้งานซึ่งกันและกัน  ช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่และ
ปรับปรุงงาน เป็นต้น 

เนื้อหาของคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 

1. วัตถุประสงค์ : ระบุถึงส่ิงท่ีต้องการจากการปฏิบัติตาม SOP ในแต่ละประเด็น 
2. ขอบเขตของงาน : ระบุความครอบคลุมของ SOP ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
3. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ระบุหน่วยงาน/ต าแหน่งบุคคลท่ีน า SOP ไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์  
4. เอกสารอ้างอิง : ระบุช่ือและหมายเลขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ SOP 
5. แผนภูมิการท างาน : ระบุข้ันตอนการปฏิบัติงานโดยย่อ เพื่อให้ทราบว่า ใคร ท าอะไร 
6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน : เป็นการบรรยายรายละเอียดของการท างานตามแผนภูมิ 
7. ค านิยาม : เป็นการอธิบายความหมาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
8. แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง : เป็นการระบุช่ือและหมายเลขของแบบฟอร์มท่ีใช้ในการบันทึกการ

ปฏิบัติงานตรามข้ันตอนต่างๆ 
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1. วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพน้ าประปาท่ีผลิตโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในชุมชนท้ังในพื้นท่ี
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ าบริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพท่ีดีของ
ประชาชน  
2. ขอบเขต 
 การจัดการคุณภาพน้ าประปาท่ีผลิตโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ครอบคลุมต้ังแต่ การก าหนด
ผู้รับผิดชอบบริหารและดูแลระบบประปา ส ารวจข้อมูลพื้นฐานและวินิจฉัยระบบประปา รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลประเมินจุดเส่ียงของระบบประปา พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบประปา พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
ประปาตามแผนท่ีก าหนด เฝ้าระวังคุณภาพน้ าประปา ดูแลบ ารุงรักษาระบบผลิตน้ าประปา จัดการเรื่องร้องเรียน 
บริหารจัดการประปาท่ีดี ส่ือสารสาธารณะ ติดตามตรวจสอบประสิทธิผลการพัฒนาปรับปรุงระบบ ทบทวน
แผนการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
3. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เอกสารอ้างอิง 

1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. ส านักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่.            
คู่มือมาตรฐานระบบน้ าสะอาด ท่ีมา
http://www.dla.go.th/servlet/EbookServlet?ebookGroup=3   

2. กรมอนามัย. ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย. คู่มือการสุ่มเก็บการบรรจุและการเก็บรักษาตัวอย่าง 
 น้ าบริโภค. ท่ีมา  
 http://rldc.anamai.moph.go.th/images/FileDownloads/UDC_Drink.pdf 

3. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496. ราชกิจจานุเษกษา เล่มท่ี 70 ตอนท่ี 14 หน้า 16-17, 2496. 
4. พระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537. ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 11  

 ตอนท่ี 53 ก หน้า 26 (ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2537), 2537. 
5. เกณฑ์คุณภาพน้ าประปาด่ืมได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 [ออนไลน์] ; ท่ีมา  

https://foodsan.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4113&filename=water_index18  
 6. กรมทรัพยากรน้ า. หลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน [ออนไลน์] ; ท่ีมา  
   http://202.129.59.73/ebook/mattatanprapa200961/mattatanprapa-200961.pdf  

มาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 
องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ช่ือกระบวนการ 
การจัดการคุณภาพน้ าประปา 

(ผลิตโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) 

รหัสกระบวนงาน EHA 2001 

แก้ไขครั้งท่ี 6 : ตุลาคม 2564 

ผู้จัดท า  
ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 

วันท่ีเริ่มใช้เอกสาร ตุลาคม 2564 

จ านวนหน้า : 6  หน้า 

http://www.dla.go.th/servlet/EbookServlet?ebookGroup=3
http://rldc.anamai.moph.go.th/images/FileDownloads/UDC_Drink.pdf
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5. แผนภูมิการท างาน 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(วันท าการ) 

มาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเตรียมการ 
1  

 
 
 
 
 

7 วัน มีความรู้ด้านสาธารณสุข 
(อนามัยสิ่งแวดล้อม)หรือ
ผ่านการอบรมหลักสูตร
ผู้ดูแลระบบประปา หรือมี
ประสบการณ์ในการท างาน
อย่างน้อย 1 ปี 

ค าสั่งแต่งต้ัง/มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบหรือ
คณะท างาน/เอกสาร
มอบหมายงาน  
 

นายกเทศมนตรี 

ระยะด าเนินการ 
2 
 

 7 วัน  มีทะเบียนข้อมูลระบบ
ประปาที่ถูกต้อง    
ตรวจสอบได้ และปรับปรุง
ให้เป็นปัจจุบัน 
อยู่เสมอ (ตามแบบส ารวจ
ระบบประปาของกรม
อนามัยหรือกรมทรัพยากร
น้ า) 
 

 
 

1.การรวบรวมข้อมูล 
การให้บริการน้ าประปา
ในเขตพ้ืนที่ อปท.  
ประกอบด้วย 
1) ความครอบคลุมของ
การให้บริการประชาชน
จ านวนครัวเรือน 
ประชากรในพ้ืนที่                         
2) ข้อมูลแหล่งน้ าดิบ 
ก าลังการผลิต อัตราการ
จ่ายน้ าของหน่วย
ให้บริการ หรือข้อมูล
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
กับระบบผลิตน้ าประปา
ในความรับผิดชอบ 
3) เส้นท่อ/แนวการจ่าย
น้ าให้ประชาชน /จุดเฝ้า
ระวังคุณภาพน้ าต้นท่อ 
ปลายท่อ 
4) แผนผังอธิบาย
กระบวนการผลิต
น้ าประปาตามหลัก
วิชาการ (Water 
Supply System) 
5) ข้อมูลการร้องเรียน
ด้านการบริการ การ
จัดการ และคุณภาพ
น้ าประปา 
1.มีรายงานหรือบทสรุป
การวิเคราะห์สถานการณ์
ระบบประปาตามข้อมูล 
หัวข้อที่ 1 
2.มกีารจัดท าระบบ

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่
ได้รับมอบหมาย 

ก าหนดผู้รับผิดชอบ  

ส ารวจ จัดท าฐานข้อมูล 
วิเคราะห์สถานการณ์  

ระบบประปา 
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ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(วันท าการ) 

มาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ข้อมลู หรือฐานข้อมูล
ทะเบียนระบบประปา
และจัดท าเป็นแฟ้มข้อมูล
พร้อมบันทึกลงในระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือ อ่ืน ๆ
ซึ่งต้องมีข้อมูลครบถ้วน
ตามจ านวนระบบประปา
ที่ดูแล 

3 
 

   14 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.มีข้อมูลวิเคราะห์และ
ประเมินจุดเสี่ยงของระบบ
ประปาที่ต้องควบคุมต้ังแต่ 
แหล่งน้ าดิบ จนถึงบ้านผู้ใช้
น้ า โดยใช้ข้อมูลในข้อ 2 
ประกอบการประเมินความ
เสี่ยง 
2.มีผังโครงสร้างบุคลากรที่
ดูแลระบบประปา โดยระบุ
รายละเอียดบุคคล ช่อง
ทางการติดต่อ และเป็น
ข้อมูลปัจจุบัน 
3.การจัดล าดับความเสี่ยง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.มีเอกสารข้อมูล       
ผลการวิเคราะห์ รู้สภาพ
ปัญหาและประเมินจุด
เสี่ยงและจัดล าดับ
ความส าคัญของจุดเสี่ยง
ที่ต้องควบคุมในระบบ
ประปา (ปริมาณน้ าท่ีจะ
ผลิต/คุณภาพน้ าดิบ/
คุณภาพน้ าจ่ายต้นทาง/
คุณภาพน้ าปลายท่อหรือ
หน้ามาตรบ้านผู้ใช้น้ า 
ฯลฯ)    
2.มีแผนพัฒนาปรับปรุง
ระบบประปา          
การเฝ้าระวัง และแผน
สนับสนุนที่เกี่ยวข้อง 
เช่น การพัฒนาบุคลากร 
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานที่
ได้รับมอบหมาย 

4  
 

ระยะตามท่ี
หลักสูตร
ก าหนด 

 

มีความรู้ด้านการดูแลระบบ
ประปาและคุณภาพ       
น้ าบริโภค 
 

1. มีแผนงาน/โครงการ
อบรมผู้ดูแลระบบ
ประปา หรือสนับสนุนให้
บุคลากรเข้ารับการอบรม
หลักสูตรเก่ียวข้องกับ
ระบบประปา  
2.มีแผนงบประมาณ
โครงการอบรม
อาสาสมัครแกนน าใน
การเฝ้าระวังคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับการแต่งต้ัง
หรือมอบหมาย 

วิเคราะห์ระบบประปาและ
บุคลากรที่ดูแลระบบ 

 

ความเสี่ยงส าคัญ 

ประเมินจุดเสี่ยง
และจัดล าดับความ

เสี่ยงของระบบ
ประปา 

ก าหนดมาตรการใน
การควบคุมความเสี่ยง 

ความเสี่ยงไม่ส าคัญ 

ด าเนิน
การ
แก้ไข 

การป้องกันความเสี่ยง 

การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี
ผู้ดูแลระบบประปาและ

อาสาสมัคร,แกนน าในการเฝ้า
ระวังคุณภาพน้ าประปา 
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ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(วันท าการ) 

มาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

น้ าประปาด้วยชุด
ทดสอบภาคสนาม 
3. มีการอบรมผู้ดูแล
ระบบประปา 
อย่างน้อย 1 ครั้ง หรือ
ผู้ดูแลระบบประปาได้รับ
การอบรม อย่างน้อย    
1 คน กรณีมี
ประสบการณ์การดูแล
ระบบประปามากกว่า 1 
ปีให้พิจารณาการ 
Refresh ความรู้เทคนิค
จากการอบรมหน้างาน
ผลิต (On the job 
training) จากหน่วยงานที่
มีความเชี่ยวชาญในพ้ืนที่ 
เช่น การประปาส่วน
ภูมิภาค ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าภาค เป็นต้น 
4.มีการอบรมอาสาสมัคร
, แกนน าในการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าประปาด้วย
ชุดทดสอบภาคสนาม 

5  ตาม
ระยะเวลาท่ี

ก าหนด 
 
 

ระบบประปาได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์น้ าสะอาดของ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
หรือแนวทางการประเมิน
ระบบประปา ข้ันตอนที่ 5 
 

1.มีแผนการพัฒนา และ
รายงานการด าเนินการ
ตามแผนฯ 
2.มีผลการตรวจสอบ
ระบบตามมาตรฐาน
คุณภาพงาน  
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับการแต่งต้ัง
หรือมอบหมาย 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
6  ตาม

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

 
 
 

1.สุ่มเฝ้าระวังคุณภาพ
น้ าประปาในระบบจ่ายน้ า
(ปลายท่อ) และเพ่ิมข้ึน 1 
จุดต่อประชากรทุก 5,000 
คนด้วยชุดทดสอบ
ภาคสนาม (อ.31 และ อ. 

1.มสีรุปผลการเฝ้าระวังฯ
ด้วย ชุดทดสอบ อ.31/ 
อ.11 ทุกเดือน  
2.ผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ าประปาตาม
เกณฑ์คุณภาพน้ าประปา

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับการแต่งต้ัง
หรือมอบหมาย 

 

 
พัฒนา/ปรับปรุงระบบประปา 

การเฝ้าระวัง 
คุณภาพน้ าประปา 
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ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
(วันท าการ) 

มาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

 11) ทุกเดือน โดย หากตรวจ
ด้วย อ.31 แล้วพบค่า
คลอรีนอิสระคงเหลือ น้อย
กว่า 0.2 ppm ต้องเฝ้าระวัง
ด้วย อ. 11 ทุกครั้งและทุก
จุดที่ตรวจ 
2.สุ่มเก็บตัวอย่างน้ าประปา
ต้นท่อ 1 จุด และปลายท่อ 
1 จุด และเพ่ิมข้ึน 1 จุดต่อ
ประชากรทุก 5,000 คน 
ส่งตรวจวิเคราะห์ตามเกณฑ์
คุณภาพน้ าประปาด่ืมได้ 
กรมอนามัย ปี 2563ทาง
ห้องปฏิบัติการ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง  
3.สรุปข้อมูล/สถานการณ์
การเฝ้าระวังและสุ่มเก็บ
ตัวอย่างน้ าประปา 
4.การเผยแพร่สถานการณ์
คุณภาพน้ าและสื่อสารความ
เสี่ยงคุณภาพน้ าประปาไปสู่
ประชาชนผู้ใช้น้ า 
 

ด่ืมได้ กรมอนามัย       
ปี 2563 ทาง
ห้องปฏิบัติการ  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
3.มีรายงานสรุปข้อมูล
สถานการณ์เฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าประปา 
4.มแีผนการสื่อสารความ
เสี่ยง/ประชาสัมพันธ์
รายงานคุณภาพ
น้ าประปาและมีการ
เผยแพร่รายงาน
สถานการณ์คุณภาพ
น้ าประปาผ่านช่องทาง
ประจ าส าหรบัเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและ
ผลงานของอปท. (แบบ
ประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (LPA) 2564 
ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล 
หน้า 8-9) 

7  
 
 
 
 

 

   14 วัน สรุปผลการด าเนินงาน
พัฒนาปรับปรุงระบบประปา  

รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับการแต่งต้ัง
หรือมอบหมาย 

 
6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

6.1 ระยะเตรียมการ 
(1) ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ผู้บริหารท้องถิ่น/หน่วยงานก าหนดผู้รับผิดชอบงานการจัดการคุณภาพน้ าประปาในรูป

คณะท างาน/บุคคล แต่งต้ังคณะท างานโดยพิจารณาจากผู้ท่ีมีความรู้ด้านสาธารณสุข (อนามัยส่ิงแวดล้อม)หรือ
ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลระบบประปา หรือผ่านการอบรมการจัดการคุณภาพน้ าประปา หรือมีประสบการณ์
ในการท างานอย่างน้อย 1 ปี โดยอาจมีบุคลากรอื่น ๆ โดยอาจมีบุคลากรอื่น ๆ มาร่วมในคณะท างาน ซึ่งอาจเป็น
บุคลากรภายในและ/หรือภายนอกหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีแตกต่างกันออกไป  

 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
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6.2 ระยะด าเนินการ 
  (2) ส ารวจ จัดท าฐานข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ระบบประปา 

 ส ารวจข้อมูล รวบรวม และจัดท าฐานข้อมูลการให้บริการน้ าประปาในเขตพื้นท่ี อปท.  
ประกอบด้วย จ านวนครัวเรือน ประชากรในพื้นท่ีท่ีใช้บริการน้ าประปาอปท. ข้อมูลแหล่งน้ าดิบ ก าลังการผลิต 
อัตราการจ่ายน้ าของหน่วยให้บริการ หรือข้อมูลองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับระบบผลิตน้ าประปาในความ
รับผิดชอบ เส้นท่อ/แนวการจ่ายน้ าให้ประชาชน /จุดเฝ้าระวังคุณภาพน้ าต้นท่อ ปลายท่อ แผนผังอธิบาย
กระบวนการผลิตน้ าประปาตามหลักวิชาการ (Water Supply System) ข้อมูลการร้องเรียนด้านการบริการ        
การจัดการ และคุณภาพน้ าประปา และมีรายงานหรือบทสรุปการวิเคราะห์สถานการณ์ระบบประปาตามข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับระบบปลิตประปา อปท.ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ต้อง จัดท าระบบข้อมูล หรือฐานข้อมูลทะเบียนระบบ
ประปาและจัดท าเป็นแฟ้มข้อมูลพร้อมบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ หรือ อื่น ๆซึ่งต้องมีข้อมูลครบถ้วนตาม
จ านวนระบบประปาท่ีดูแล ซึ่งสามารถใช้แบบฟอร์มแบบส ารวจระบบประปา กรณีใช้น้ าผิวดิน หรือแบบส ารวจ
ระบบประปา กรณีใช้น้ าบาดาล หรือแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านของกรมทรัพยากรน้ า เพื่อน า
รายละเอียดการประเมินประกอบการวิเคราะห์ระบบประปา 

(3) วิเคราะห์ระบบประปาและบุคลากรที่ดูแลระบบ 
  เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์แล้วน ามาวิเคราะห์และประมวลความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประเมินว่า มีความเส่ียงท่ี
อาจก่อให้เกิดปัญหา ณ จุดใด อย่างไร ซึ่งหน่วยผลิตวิเคราะห์ว่าเป็นความเส่ียงท่ีส าคัญมีผลกระทบต่อปริมาณ
และคุณภาพน้ าประปา และน ามาก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา ค้นหาทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด               
ในการก าหนดมาตรการควบคุมความเส่ียง โดยต้องมีข้อมูลวิเคราะห์และประเมินจุดเส่ียงของระบบประปาท่ีต้อง
ควบคุมต้ังแต่ แหล่งน้ าดิบ จนถึงบ้านผู้ใช้น้ า โดยใช้ข้อมูลในข้อ 2 ประกอบการประเมินความเส่ียง ท้ังนี้การจัดให้
มีผังโครงสร้างบุคลากรท่ีดูแลระบบประปาท่ีระบุรายละเอียดบุคคล ช่องทางการติดต่อ และเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
นั้นจะช่วยให้ประชาชนท่ีใช้บริการสามารถแจ้งเหตุท่อแตก ท่อรั่ว ได้ ส่วนการการจัดล าดับความเส่ียงระบบ
ประปานั้นสอดคล้องกับการวางแผนซ่อม ปรับปรุง ของบประมาณ หรือพัฒนาศักยภาพบุคลากรซึ่งมีประโยชน์
ต่อการลดค่าใช้จ่ายเพิ่มก าไรในการบริหารจัดการระบบประปาได้ 
 
  (4) การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบประปา 
  ผู้บริหารท้องถิ่น/หน่วยงานต้องสนับสนุนให้มีการจัดอบรม หรือจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ เพิ่มพูนทักษะ และแนวคิดใหม่ให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบระบบประปา รวมถึงการสนับสนุน
ส่งเสริมให้เข้าร่วมการอบรม/ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลการและส่งเข้ารับการ
อบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อยุคสมัย ท้ังนี้การอบรมหน้างานผลิตโดยหน่วยงานเช่ียวชาญในพื้นท่ีให้นับเป็น
การเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะการดูแลระบบประปา โดยสามารถจัดท าสรุปผลการอบรมหรือทะเบียนการเข้า
การอบรมหรือระบุในบันทุกสมุดเย่ียมเพื่อประกอบหลักฐานในการพัฒนาศักยภาพได้ซึ่งรูปถ่าย ประกาศนียบัตร
ควรจัดเก็บให้เป็นระบบดังระบุในกระบวนงาน 

 (5) พัฒนา/ปรับปรุงระบบประปา 
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงระบบประปาและองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้มี

ความสมบูรณ์และพร้อมในการผลิตน้ าประปาได้อย่างมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง พร้อมท้ัง
จัดท าแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบการผลิต ระบบให้บริการน้ าประปา หรือ           
การร้องเรียนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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6.3 ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 (6) การเฝ้าระวังคุณภาพน้ าประปา 
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบ/เฝ้าระวังด้านคุณภาพน้ าบริโภค โดยการสุ่มเก็บ

ตัวอย่างน้ าบริโภคและท าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าโดยใช้ชุดทดสอบภาคสนามและส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เช่น ชุดทดสอบคุณภาพน้ าภาคสนาม ชุดอุปกรณ์ในการ
เก็บตัวอย่างน้ า โดยต้องจัดเตรียมและวางแผนล่วงหน้ารวมท้ังใช้วิธีการเก็บตัวอย่างน้ าอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ เพื่อให้สามารถเป็นตัวแทนของน้ าประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้ าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ต้องมีการด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไขระบบประปาเพื่อให้น้ าประปามีคุณภาพได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ท้ังนี้ต้องเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์คุณภาพน้ าของอปท.ผ่านช่องทางประจ าส าหรับเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและผลงานของอปท. ตามแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2561 
ด้านท่ี 5 ธรรมาภิบาล หน้า 8 เน้นให้ประชาชนได้ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ าประปาในพื้นท่ี 
  (7) สรุปผลการด าเนินงาน 
  สรุปผลการด าเนินงานท้ังหมด รวมท้ังข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงเพื่อเตรียมการรองรับปัญหาท่ีอาจ
เกิดขึ้นในอนาคต เมื่อสถานการณ์หรือสภาวะแวดล้อมต่างท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพน้ าเปล่ียนไป  
7. ค านิยาม 
 ระบบผลิตประปา หมายถึง การน าน้ าจากแหลงน้ าธรรมชาติ อันไดแกแหลงน้ าใตดิน หรือแหลงน้ าผิวดิน
มาผานขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ า เพื่อผลิตให เปนน้ าท่ีสะอาดตามหลักวิชาการและวิธีอันเหมาะสม 
แลวจายน้ าท่ีผลิตได้ให้แกประชาชน เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคโดยการจายน้ าตามทอผานมาตรวัดตลอด 24 
ช่ัวโมง 
  
8. แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 8.1 แบบส ารวจระบบประปา กรณีใช้น้ าผิวดิน/แบบส ารวจระบบประปา กรณีใช้น้ าบาดาลของ       
กรมอนามัย หรือแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านของกรมทรัพยากรน้ า 
 8.2 แบบฟอร์มการเก็บตัวอย่างน้ าส่งตรวจวิเคราะห์ข้อมูลตามระบบเฝ้าระวัง 
 8.3 ชุดทดสอบภาคสนาม ได้แก่ ชุดตรวจการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ า (อ.11) และชุดตรวจสอบ
ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ า (อ.31) 
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1. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวทางในการจัดการคุณภาพน้ าประปาท่ีหน่วยงานอื่นผลิตและ
ให้บริการในพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบ เพื่อสุขภาพอนามัยท่ีดีของ
ประชาชน 

 
2. ขอบเขต 
 การจัดการคุณภาพน้ าประปาท่ีผลิตโดยหน่วยงานอื่น  ครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานเริ่มต้ังแต่     
การแต่งต้ังคณะท างานหรือการมอบหมายผู้รับผิดชอบการด าเนินงานด้านการจัดการคุณภาพน้ าประปา รวบรวม
ข้อมูลการให้บริการของหน่วยประปาในพื้นท่ี อปท. วางแผนและก าหนดประเด็นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าประปา
และจุดเก็บตัวอย่าง พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี /เครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง ตรวจสอบ/เฝ้าระวังคุณภาพน้ าประปา      
แจ้งข้อมูลการเฝ้าระวังให้หน่วยผลิตทราบ ทบทวนแผนการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงาน 
 
3. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
4. เอกสารอ้างอิง 

1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. ส านักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่.           
คู่มือมาตรฐานระบบน้ าสะอาด ท่ีมา 
http://www.dla.go.th/servlet/EbookServlet?ebookGroup=3   

2. กรมอนามัย. ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย. คู่มือการสุ่มเก็บการบรรจุและการเก็บรักษาตัวอย่าง 
น้ าบริโภค. ท่ีมา 
http://rldc.anamai.moph.go.th/images/FileDownloads/UDC_Drink.pdf 

3. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496. ราชกิจจานุเษกษา เล่มท่ี 70 ตอนท่ี 14 หน้า 16-17, 2496. 
4. พระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537. ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 11  

ตอนท่ี 53 ก หน้า 26 (ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2537), 2537.  
5. เกณฑ์คุณภาพน้ าประปาด่ืมได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 [ออนไลน์] ; ท่ีมา  

https://foodsan.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=4113&filename=water_
index18  

  

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ช่ือกระบวนการ 
การจัดการคุณภาพน้ าประปา 

(ผลิตโดยหน่วยงานอื่น) 

รหัสกระบวนงาน EHA 2002 

แก้ไขครั้งท่ี 6 : ตุลาคม 2564 

ผู้จัดท า  
ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 

วันท่ีเริ่มใช้เอกสาร ตุลาคม 2564 

จ านวนหน้า :  5 หน้า 

http://www.dla.go.th/servlet/EbookServlet?ebookGroup=3
http://rldc.anamai.moph.go.th/images/FileDownloads/UDC_Drink.pdf
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5. แผนภูมิการท างาน  

ขั้นตอนที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา มาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเตรียมการ 
1 
 

 7 วัน 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนและ
การมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานที่ให้บริการ
น้ าประปาในพ้ืนที่ 

- มคี าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพน้ าประปาของ
อปท.ที่มีหน่วยบริการ
น้ าประปาในพ้ืนที่เป็น
องค์ประกอบอย่างน้อย 
1 คน   
- มีรายงานการประชุม
คณะกรรมการฯ 

นายกเทศมนตรี/
ผู้บริหาร อปท. 
ผู้แทนหน่วย
บริการน้ าประปา
ในพ้ืนที่ 

ระยะด าเนินการ 
2 
 
 
 

 
 
 

 
7 วัน 

 
 
 

น าข้อมูลคุณภาพ
น้ าประปารวมทั้งข้อมูล
จากผู้ใช้น้ าประปามา
จัดท าสถานการณ์
คุณภาพน้ าประปาใน
พ้ืนที ่อปท. 

1.มีการน าข้อมูล
คุณภาพน้ าประปาจาก
หน่วยผลิตที่ให้บริการ
ในพ้ืนที ่หรือจาก
หน่วยงานอื่น หรือ 
อปท.ตรวจสอบเอง 
 มาวิเคราะห์
สถานการณ์คุณภาพ
น้ าประปา 
2.มีการจัดท าสรุป
สถานการณ์คุณภาพ
น้ าประปาในพ้ืนที่ 
3.วิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาคุณภาพ
น้ าประปาในพ้ืนที่            

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับการแต่งต้ัง
หรือมอบหมาย 

3  7 วัน - แผนการด าเนินงาน
และกรอบเวลาใน    
การด าเนินงานข้ันตอน
ชัดเจน  
- มาตรฐานการเฝ้า
ระวัง (วิธีการเก็บ     
จุดเก็บตัวอย่าง ความถ่ี
จ านวนตัวอย่าง
พารามิเตอร์ที่ต้องเฝ้า
ระวัง วิธีวิเคราะห์น้ า) 
- การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนผู้ใช้น้ าใน 
การเฝ้าระวังคุณภาพ
น้ าประปาที่ให้บริการ
ในพ้ืนที่ 

- มแีผนการด าเนินงาน
เฝ้าระวังในพ้ืนที่ตาม
ประเด็นปัญหาที่
วิเคราะห์ไว้ในข้ันตอน
ที่ 2 อย่างชัดเจน โดย  
ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ  
จุดเก็บตัวอย่าง 
แผนที่แสดง
ระยะห่างจากระบบ
ผลิตถึงจุดเก็บปลายท่อ 
จ านวนตัวอย่าง   
 

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับการแต่งต้ัง
หรือมอบหมาย 

 ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

วางแผนและก าหนดประเด็น       
การเฝ้าระวังคุณภาพน้ าประปาและ

จุดเก็บตัวอย่าง 

วิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพ
น้ าประปาที่ให้บริการในพ้ืนที่       



 
 

 
13 

ขั้นตอนที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา มาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

4  3 วัน 
 

 

เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแล/
ผู้รับผิดชอบ/เครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ด้าน
การจัดการคุณภาพน้ า
และเฝ้าระวังคุณภาพ
น้ าประปา 
 

1. มีเอกสารโครงการ / 
ภาพกิจกรรมที่แสดงถึง
การพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครในการเฝ้า
ระวังคุณภาพน้ าประปา
ในพ้ืนที่  ได้แก่ กลุ่ม 
อสม. แกนน าชุมชน 
แกนน านักเรียน ฯลฯ 
2. มีเครือข่ายในการ
เฝ้าระวังคุณภาพน้ าใน
ชุมชน โดยมีทะเบียน
เครือข่ายฯ ท่ีระบุชื่อ 
ประเภทแกนน า
ช่องทางการติดต่อ 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับการแต่งต้ัง
หรือมอบหมาย 

5  14 วัน 1.สุ่มเฝ้าระวังคุณภาพ
ปลายท่อ 1 จุด และ
เพ่ิมข้ึน 1 จุดต่อ
ประชากรทุก 5,000 
คน 
ด้วยชุดทดสอบ
ภาคสนาม (อ.31 และ 
อ. 11) ทุก 4 เดือน (ตาม
ฤดูกาล)  โดย หากตรวจ
ด้วย อ.31 แล้วพบค่า
คลอรีนอิสระคงเหลือ 
น้อยกว่า 0.2 ppm 
ต้องเฝ้าระวังด้วย อ. 11 
ทุกครั้งและทุกจุดท่ี
ตรวจ 
2. ผลการตรวจ
วิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการประจ าปี 
จากหน่วยผลิตที่
ให้บริการในพ้ืนที่  
 
 
 
 

1. 1. มีหลักฐานแสดงถึง    
การด าเนินงานของ
เครือข่ายทีไ่ด้รับการ
พัฒนาศักยภาพ  

2. ตามข้ันตอนที่ 4  
3. 2. มีสรุปผลการเฝ้าระวังฯ 

ด้วยชุดทดสอบ  
4. อ.31/ อ.11 ทุก 4 

เดือน (ตามฤดูกาล) ให้
ผู้บริหารรับทราบ   

5. 3. มีผลการตรวจ
วิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการประจ าปี 
หรือจากหน่วยผลิตที่
ให้บริการในพ้ืนที่ หรือ 
อปท. ด าเนินการ      

6. ส่งตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการเอง ตาม
เกณฑ์คุณภาพ
น้ าประปาด่ืมได้      
กรมอนามัย ปี 2563 

7.  
8.  

 

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับการแต่งต้ัง
หรือมอบหมาย 
 

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่/
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

เฝ้าระวังคุณภาพน้ าประปา 
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ขั้นตอนที่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา มาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

6  3 วัน การแจ้งสรุปผลการเฝ้า
ระวังฯด้วย ชุดทดสอบ 
อ.31/ อ.11  

มหีลักฐาน/เอกสาร
แสดงการแจ้งผล     
การเฝ้าระวังคุณภาพ
น้ าประปาให้หน่วยผลิต
ทราบ เช่น ส่งหนังสือ
แจ้งหน่วยงาน หรือ
สรุปรายงานการ
ประชุมที่มีหน่วยผลิต
เข้าร่วมประชุม หรือมี
หลักฐานที่แสดงว่า
หน่วยผลิตรับทราบ
ข้อมูลที่อปท.เฝ้าระวัง    
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับการแต่งต้ัง
หรือมอบหมาย 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
7     14 วัน ทบทวนแผนและ

สรุปผลการด าเนินงาน
พัฒนา/ปรับปรุง/เฝ้า
ระวังคุณภาพน้ าประปา
สอดคล้องกับแผนงานที่
ก าหนดและบริบท
สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ 
 

1. รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าประปา
ประจ าปี  
2. มีการทบทวนบริบท
สถานการณ์
สภาพแวดล้อมที่ 
เปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่
และแนวทางส่งเสริม
การเฝ้าระวังต่อไป  

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับการแต่งต้ัง
หรือมอบหมาย 

 
6. รายละเอียดของข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

6.1 ระยะเตรียมการ 
   (1) ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
    ผู้บริหารท้องถิ่น/หน่วยงานก าหนดผู้รับผิดชอบงานการจัดการคุณภาพน้ าประปาในรูป
คณะท างาน/บุคคล อาจพิจารณาแต่งต้ังคณะท างานโดยพิจารณาจากความจ าเป็น อาจมีบุคลากรภายในและ
หน่วยงานอื่น ๆ มาร่วมด าเนินการ ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีแตกต่างกันออกไป โดยต้องมีค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพน้ าประปาของอปท.ท่ีมีหน่วยบริการน้ าประปาในพื้นท่ีเป็นองค์ประกอบอย่างน้อย 
1 คน  ท้ังนี้อาจบูรณาการร่วมกับโครงการส่งเสริมความเช่ือมั่นคุณภาพน้ าประปา (Water is Life; WIL) ท่ีมีตัวแทน
จากหน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะท างาน หรือการประชุมส่วนราชการภายในจังหวัดหรืออ าเภอท่ีด าเนินการอยู่แล้ว
ก็ได้เพื่อความสะดวกในการประสานงาน แลกเปล่ียนข้อมูล หรือเป็นตัวแทนประชาชนเฝ้าระวังคุณภาพน้ า 
 
 
 

แจ้งข้อมูลการเฝ้าระวังให้
หน่วยผลิตทราบ 

ทบทวนแผนการด าเนินงาน 
และสรุปผลการด าเนินงาน 
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 6.2 ระยะด าเนินการ 
  (2) ส ารวจ จัดท าฐานข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์การให้บริการของหน่วยประปาในพื้นที่ อปท. 
   เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลการให้บริการของหน่วยประปาในพื้นท่ีองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ได้แก่ ความครอบคลุมให้บริการประชาชน ก าลังการผลิตของหน่วยให้บริการ แนวเส้นท่อการจ่ายน้ าให้
ประชาชน ประมวลผลข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ตามจุดประสงค์ได้    
 (3) วางแผนและก าหนดประเด็นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าประปาและจุดเก็บตัวอย่าง
 เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบวางแผนและก าหนดประเด็นเป้าหมายการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าประปา 
จ านวนตัวอย่าง ความถ่ีในการเฝ้าระวัง และอื่นๆ 
 (4) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่/เครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
 สนับสนุนให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ ผู้รับผิดชอบ/เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ า เพื่อพัฒนา
ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน้ าประปาและการเฝ้าระวัง 
 (5) เฝ้าระวังคุณภาพน้ าประปา 
 เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าประปา โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ าประปา
และท าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าโดยใช้ชุดทดสอบภาคสนาม และส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อย    
ปีละ 1 ครั้ง ตามเกณฑ์คุณภาพน้ าประปาด่ืมได้กรมอนามัย ปี 2563 หรือจากหน่วยผลิตท่ีให้บริการในพื้นท่ี   
 (6) แจ้งข้อมูลการเฝ้าระวังให้หน่วยผลิตทราบ 
 แจ้งผลการด าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าประปาให้หน่วยผลิตน้ าประปาทราบ เพื่อร่วมกัน
พัฒนา/ปรับปรุงให้น้ าประปามีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 
 6.3 ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
  (7) ทบทวนแผนการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงาน 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ทบทวนแผน สรุปผลการด าเนินงานพัฒนา/ปรับปรุง/เฝ้าระวังคุณภาพ
น้ าประปา และจัดท ารายผลการด าเนินงานประจ าปี 
 
7. ค านิยาม 
 ระบบผลิตประปาจากหน่วยผลิตอื่น หมายถึง การน าน้ าจากแหลงน้ าธรรมชาติ อันไดแกแหลงน้ าใตดิน 
หรือแหลงน้ าผิวดินมาผานขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ า เพื่อผลิตใหเปนน้ าท่ีสะอาดตามหลักวิชาการและวิธีอัน
เหมาะสมแลวจายน้ าท่ีผลิตไดให้แกประชาชน เพื่อใชในการอุปโภคบริโภคโดยการจายน้ าตามทอผานมาตรวัด
ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ผลิตน้ าประปาเองแต่ใช้บริการน้ าประปาจากหน่วยผลิตอื่น 
เช่น การประปาส่วนภูมิภาค หรือการประปาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกเขตพื้นท่ี เป็นต้น 
8. แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 8.1 คู่มือการสุ่มเก็บ การบรรจุและการเก็บรักษาตัวอย่างน้ าบริโภค 
 8.2 คู่มือการใช้ชุดทดสอบภาคสนามต่างๆ เช่น ชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย หรือ อ. 11 หรือชุดตรวจสอบ
คลอรีนอิสระคงเหลือในน้ าประปา หรือ อ.31 
 8.3 แบบฟอร์มการเก็บตัวอย่างน้ าส่งตรวจวิเคราะห์ข้อมูลตามระบบเฝ้าระวัง 
 8.4 หนังสือขอความร่วมมือการประปาส่วนภูมิภาคในการสนับสนุนข้อมูลเฝ้าระวัง  
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1. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บุคคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น ากระบวนงานการจัดการคุณภาพตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ
และน้ าด่ืมบรรจุขวดไปใช้ควบคุมการด าเนินกิจการในพื้นท่ีได้ 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพตู้น้ าตู้หยอดเหรียญและน้ าด่ืมบรรจุขวดให้สะอาดปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ 
 
2. ขอบเขต 
 กระบวนงานการจัดการคุณภาพน้ าจากตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญและน้ าด่ืมบรรจุขวด ครอบคลุมต้ังแต่         
การก าหนดผู้รับผิดชอบ ส ารวจข้อมูลพื้นฐานและจัดท าทะเบียนตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
และประเมินความเส่ียงตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ ก าหนดแผนการด าเนินงานลดความเส่ียง และเตรียมการบริหารจัดการ
ต่าง ๆ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การออกข้อก าหนด/เทศบัญญัติท้องถิ่น เรื่องการควบคุมกิจการตู้น้ าด่ืม
หยอดเหรียญ น้ าด่ืมบรรจุขวด จัดท าทะเบียนการรับรองและการออกใบอนุญาต การเฝ้าระวังคุณภาพตู้น้ าด่ืม    
หยอดเหรียญ น้ าด่ืมบรรจุขวด และการทบทวนแผน การปรับปรุงให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 
3. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4. เอกสารอ้างอิง  

1. กรมอนามัย. ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า. คู่มือปฏิบัติตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ การประกอบกิจการท่ี 
                   เป็นอันตรายต่อสุขภาพพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2553. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: 
                   โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2557.   

2. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา. การวิจัยสถานการณ์ความปลอดภัยของการบริโภคน้ าท่ีผลิต 
                   จากเครื่องผลิตน้ าด่ืมหยอดเหรียญ, 2551.   

3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535. ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 109 (ลงวันท่ี 5 เมษายน 2535), 2535.  
4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 61 (พ.ศ. 2524). เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท, 2524. 
5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 284 (พ.ศ. 2547).  เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท  

                   (ฉบับท่ี 5), 2547. 
6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 362). เรื่อง น้ าบริโภคจากตู้น้ าด่ืมอัตโนมัติ พ.ศ. 2556, 2556. 
7. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฉบับท่ี 31 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ให้ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญอัตโนมัติ              

                   เป็นสินค้าท่ีควบคุมฉลาก, 2553. 
 
 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

ช่ือกระบวนการ 
การจัดการคุณภาพ 

ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ น้ าด่ืมบรรจุขวด 

รหัสกระบวนงาน EHA 2003 
แก้ไขครั้งท่ี 6 : ตุลาคม 2564 

ผู้จัดท า 
ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 

วันท่ีเริ่มใช้เอกสาร ตุลาคม 2564 

จ านวนหน้า : 7 หน้า 
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5. แผนภูมิการท างาน  
ขั้นตอน 

ที่ 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเตรียมการ 
1  2 วัน ผู้รับผิดชอบมคีวามรู้

ทางด้านสาธารณสุข และ
การจัดการน้ าบริโภค 
 
 
 

- ค าสั่งแต่งต้ัง/
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ(ต้องมี
ความรู้ทางด้าน
สาธารณสุขและการ
จัดการน้ าบริโภคหรือ
คณะท างาน/เอกสาร
มอบหมายงาน  
- มีการประชุม
คณะกรรมการฯ 
           

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับการแต่งต้ัง
หรือมอบหมาย 

 

ระยะด าเนินการ 
2  

 
2-3  วัน ตามคู่มือปฏิบัติตู้น้ าด่ืม

หยอดเหรียญ เรื่อง     
แนวทางการควบคุม
คุณภาพตู้น้ าด่ืมหยอด
เหรียญ 

 1. ทะเบียนข้อมูล
ผู้ประกอบการ 
-ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ 
-น้ าด่ืมบรรจุขวด 
(ข้อมูลส่วนบุคคลและ
ช่องทางการติดต่อ)  
2. ข้อมูลสุขลักษณะ
ของ  
-ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ 
-น้ าด่ืมบรรจุขวด 
ซึ่งประกอบด้วย   
แผนที่ แผนผัง ท่ีต้ัง 
และข้อมูลอื่นๆ   
ตามแบบส ารวจฯ  
 

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับการแต่งต้ัง
หรือมอบหมาย 
 

3  
 
 

   7 วัน - ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน และรวบรวม
ไว้อย่างเป็นระบบ 
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่
พร้อมใช้งาน 

- เอกสารสรุปข้อมูล
พ้ืนฐาน ตามข้ันตอน
ที่ 2  และสภาพ
ปัญหาตู้น้ าด่ืมหยอด
เหรียญ น้ าด่ืมบรรจุ   
- แนวทาง และ
มาตรการการ
แก้ปัญหาที่สอดคล้อง
กับความเสี่ยงที่
ค้นพบ  
 
 
 

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับการแต่งต้ัง
หรือมอบหมาย 
 

ส ารวจ จัดท าฐานข้อมูล วิเคราะห์
สถานการณ์ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ  

น้ าด่ืมบรรจุขวด 

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและ
ประเมินความเสี่ยงด้านสุขลักษณะ

ของตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ            
น้ าด่ืมบรรจุขวด 

 

ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
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ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

4  
 

2 วัน เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ     
มีความรู้ด้านการดูและ   
ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญและ
การจัดการคุณภาพ      
น้ าบริโภค 

1. เอกสารโครงการ/ 
ภาพกิจกรรมที่แสดง
ถึงการพัฒนา
ศักยภาพ 
- เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ           
- ผู้ประกอบการ      
- อาสาสมัคร        
ในชุมชน โรงเรียน   
เป็นต้น  
2. มีหลักฐานแสดง
ถึงการด าเนินงาน
ของเครือข่ายที่
เก่ียวข้อง เช่น      
การพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ า  

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับการแต่งต้ัง
หรือมอบหมาย  

5  
 
 
 

6 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บทบัญญัติของกฎหมาย
ที่ให้อ านาจ 
- ข้ันตอนและกระบวน 
งานตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
- วิธีประกาศใช้ตาม
กฎหมาย 

1. ข้อบัญญัติท้องถ่ิน
ยังไม่มีผลบังคับใช้ 
แต่มีหลักฐาน      
ร่าง ข้อบัญญัติ    
การควบคุมกิจการ   
ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ 
น้ าด่ืมบรรจุขวด  
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ รออนุมัติ
จากสภาฯ   
2. มข้ีอบัญญัติ
ท้องถ่ินตามกฎหมาย 
- การประกาศใช ้
เทศบัญญัติ        
การควบคุมกิจการ   
ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ 
น้ าด่ืมบรรจุขวด  
 
 
 

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับการแต่งต้ัง
หรือมอบหมาย  
 

การออกข้อบัญญัติท้องถ่ิน           
เรื่อง การควบคุมกจิการ                      
ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ  

น้ าด่ืมบรรจุขวด 

การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี/
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
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ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

6  
 

 
7 วัน 

 
 
 

- แผนการด าเนินงานและ
กรอบเวลาในการ
ด าเนินงานข้ันตอนที่
ชัดเจน ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

แผนและรายงานการ
ตรวจประเมิน
คุณภาพตู้น้ าด่ืม
หยอดเหรียญและน้ า
ด่ืม บรรจุขวด 

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับการแต่งต้ัง
หรือมอบหมาย  
 

7 
 
 

  
 

14 วัน 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจวิเคราะห์ด้วยชุด
ทดสอบภาคสนาม  
- ตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ  
น้ าต้นท่อ 
1.น้ าประปาใช้เกณฑ์
คุณภาพน้ าประปาด่ืมได้
กรมอนามัย พ.ศ.2563 
(21 พารามิเตอร์) หรือ
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
น้ าประปาเพ่ือการเฝ้า
ระวังฯของการประปาส่วน
ภูมิภาคหรือการประปา
นครหลวง 
2.น้ าบาดาล ใช้เกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ า
บาดาลเพ่ือการอุปโภค
บริโภคของกรมทรัพยากร
น้ าบาดาล 
น้ าปลายท่อ 
ใช้เกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง         
น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุ
ปิดสนิท  
 

9. 1.ผลการตรวจเฝ้า
ระวังคุณภาพน้ าด้วย
ชุดทดสอบทุก 4 เดือน 
(ตามฤดูกาล) 
2. ผลการตรวจ
คุณภาพน้ าทาง
ห้องปฏิบัติการอย่าง
น้อยปีละ 1ครัง้  

10. โดยสุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 
11. 2.1) น้ าต้นท่อจาก

หน่วยผลิตก่อนจ่าย
เข้าระบบ 1 ตัวอย่าง 
หรือขอเอกสารจาก
หน่วยผลิต 

12. 2.2) น้ าปลายท่อจาก
หัวจ่ายหรือจุดบรรจุ
น้ า 1 ตัวอย่าง ตรวจ
วิเคราะห์ฯตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 
แต่หากผลการตรวจ
วิเคราะห์ฯ น้ าต้นท่อ
หรือน้ าเข้าระบบผ่าน
เกณฑ์ทางด้านเคมี 
(เคมีทั่วไป โลหะหนัก 
โลหะหนักเป็นพิษ 
รวม 16 พารามิเตอร์) 
อาจจะตรวจวิเคราะห์
เฉพาะทางด้าน
กายภาพและ
แบคทีเรียก็ได้ 

13. โดยสุ่มเก็บ 10% ของ
จ านวนตู้น้ าหยอด
เหรียญทั้งหมด กรณี
น้ าบรรจุขวดต้องเก็บ
ตัวอย่างในสถาน
ประกอบการทุกแห่งที่
มีในพ้ืนที ่ 

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับการแต่งต้ัง
หรือมอบหมาย  
 

วางแผนตรวจประเมินคุณภาพ        
ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ                 

น้ าด่ืมบรรจุขวด 

การเฝ้าระวังคุณภาพ 
ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ น้ าด่ืมบรรจุขวด 
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ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
8  14 วัน สรุปผลการด าเนินงาน  1.เอกสารสรุปผลการ

ด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพตู้น้ าด่ืม
หยอดเหรียญ/น้ าด่ืม
บรรจุขวด   
2.สรุปและทบทวน
สถานการณ์การ
คุณภาพตู้น้ าด่ืม
หยอดเหรียญ/น้ าด่ืม
บรรจุขวดตาม
สภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนไป  

ผู้รับผิดชอบที่
ได้รับการแต่งต้ัง
หรือมอบหมาย  
 

 
6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 6.1 ระยะเตรียมการ 
  (1) ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
                    ผู้บริหารท้องถิ่น/หน่วยงานก าหนดผู้รับผิดชอบงานการจัดการคุณภาพตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ/น้ าด่ืม
บรรจุขวด ในรูปคณะท างาน/บุคคล อาจพิจารณาแต่งต้ังคณะท างานโดยพิจารณาจากความจ าเป็น อาจมีบุคลากรภายใน
และภายนอกหน่วยงานอื่น ๆ มาร่ วมด าเนินการ ซึ่ งเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถท่ีแตกต่างกันออกไป  
หากเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ/น้ าด่ืมบรรจุขวด จะต้องมีความรู้หรือประสบการณ์การจัดการน้ าบริโภค 

6.2 ระยะด าเนินการ 
(2) ส ารวจ จัดท าฐานข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ/น้ าด่ืมบรรจุขวด 

                    ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนตู้น้ าหยอดเหรียญ/น้ าด่ืมบรรจุขวด ท่ีอยู่ในพื้นท่ีสถานท่ีต้ัง คุณลักษณะ
ของตู้น้ า แหล่งน้ า และการปรับปรุงคุณภาพน้ าก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ าด่ืมของตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ/น้ าด่ืม
บรรจุขวด การขออนุญาตจัดต้ังหรือด าเนินการ ระบบการควบคุมคุณภาพน้ า การบ ารุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ ท้ังนี้
ต้องตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลเพื่อน าไปวางแผนในขั้นต่อไป 

(3) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความเสี่ยงตู้น้ าหยอดเหรียญ/น้ าด่ืมบรรจุขวด   
                    เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ แล้วน าผลการวิเคราะห์ข้อมูล เสนอต่อผู้บริหารเพื่อด าเนินการตามแผนของการ
ตรวจสอบคุณภาพและออกข้อก าหนดท้องถิ่นท่ีจะน าไปควบคุมการด าเนินกิจการตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ/น้ าด่ืมบรรจุขวด 

(4) การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่/เครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
                    ผู้บริหารท้องถิ่น/หน่วยงานสนับสนุนให้มีการจัดอบรม การศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมท่ีมุ่งเน้น  
การส่งความรู้ความเข้าใจ เพิ่มพูนทักษะ และแนวคิดใหม่ให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบคุณภาพตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ/  
น้ าด่ืมบรรจุขวด รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมให้เข้าร่วมการอบรม/ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก 

(5) การออกข้อก าหนด/เทศบัญญัติท้องถ่ินเร่ืองการควบคุมกิจการตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ/ น้ าด่ืมบรรจุขวด 
                    ผู้รับผิดชอบจัดท าร่างข้อก าหนด/เทศบัญญัติท้องถิ่น เรื่องการควบคุมกิจการตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ
ผ่านนิติกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เสนอความเห็นชอบในการยกร่าง

สรุปผล/ทบทวนสถานการณ์
คุณภาพตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ/น้ า

ด่ืมบรรจุขวด 
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ข้อก าหนดท้องถิ่น แต่งต้ังคณะกรรมการยกร่างข้อก าหนดท้องถิ่น ด าเนินการยกร่างข้อก าหนดท้องถิ่นรับฟังความคิดเห็น/
การประชาพิจารณ์ เสนอร่างข้อก าหนดท้องถิ่น ลงนามตราข้อก าหนดท้องถิ่น และประกาศใช้ข้อก าหนดท้องถิ่น 
ซึ่งขั้นตอนการออกข้อก าหนดนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

(6) วางแผนตรวจประเมินคุณภาพตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ/น้ าด่ืมบรรจุขวด 
                    ผู้รับผิดชอบวางแผนตรวจประเมินคุณภาพตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ/น้ าด่ืมบรรจุขวด ก าหนดขั้นตอน
และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการตรวจประเมิน 

(7) การเฝ้าระวังคุณภาพตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ/น้ าด่ืมบรรจุขวด 
                     เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตรวจสอบ/เฝ้าระวังด้านคุณภาพตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ/
น้ าด่ืมบรรจุขวด ซึ่งสามารถด าเนินการได้โดยการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ า
บริโภคทางด้านกายภาพ เคมี แบคทีเรีย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง/ปี และเก็บตัวอย่างน้ าเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้าน
แบคทีเรียโดยใช้ชุดตรวจสอบอย่างง่ายในภาคสนาม อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน 
 
 6.3 ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 

(8) สรุปผล/ทบทวนสถานการณ์คุณภาพตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ/น้ าด่ืมบรรจุขวด 
                    จัดท าสรุปผลและทบทวนการด าเนินงานท้ังหมด เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดและสามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ได้และป้องกันมิให้เกิดขึ้นอีก รวมท้ังข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงเพื่อเตรียมการรองรับปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อผู้บริหาร  
 
7. ค านิยาม 
 กิจการตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ หมายถึง สถานท่ีท่ีท าการผลิตน้ าบริโภคบรรจุขวดหรือใส่ในภาชนะต่าง ๆ  
โดยมีการจ่ายเงินเป็นค่าน้ าบริโภค ณ สถานท่ีจ่ายน้ า 
 น้ าด่ืมบรรจุขวด หมายถึง น้ าท่ีผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีความสะอาดปราศจากเช้ือโรค 
และสารเคมีท่ีเป็นพิษต่อร่างกาย อีกท้ังยังปราศจากสีและกล่ิน โดยมีการบรรจุในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท และมีขนาด
ต่าง ๆ กัน 
 
8. แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

8.1 คู่มือแนวทางการจัดการตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ 
8.2 แบบตรวจประเมินตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ 
8.3 คู่มือการสุ่มเก็บ การบรรจุและการเก็บรักษาตัวอย่างน้ าบริโภค 
8.4 คู่มือการใช้ชุดทดสอบภาคสนามต่าง ๆ เช่น ชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย หรือ อ 13 
8.5 แบบฟอร์มการเก็บตัวอย่างน้ าส่งตรวจวิเคราะห์ข้อมูลตามระบบเฝ้าระวัง 
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ภาคผนวก 
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แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) 
ประเด็นงานท่ี 2.1 การจัดการคุณภาพน้ าประปา (ผลิตโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.))                 

รหัสการรับรอง EHA : 2001 ให้มีผลการด าเนินงานตามเงื่อนไขตารางท่ี 1 ดังนี้ 
 

องค์ประกอบท่ี 6 การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ตารางที่ 1 แสดงข้อก าหนดเงื่อนไขการ “ผ่าน” เกณฑ์การประเมินกระบวนการจัดการคุณภาพน้ าประปา (ผลิต
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)) 
 

ผ่าน มีผลการด าเนินงานได้คะแนนรวมไมน่้อยกว่า 60 คะแนน 

ไม่ผ่าน ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 
 

ตารางที่ 2 แสดงการแจกแจงคะแนนกระบวนการจัดการคุณภาพน้ าประปา (ผลิตโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.))  

ให้ใส่เครื่องหมาย √ ใน     หน้าข้อความ “มีการด าเนินการ” หรือ “ไม่มีการด าเนินการ” ในช่อง “ผล
การประเมิน(A)” และระบุผลคะแนนท่ีได้ในช่อง “คะแนนท่ีได้ (B)” โดยพิจารณาให้คะแนนตาม “หลักฐาน” ท่ี
ปรากฏกรณี “ไม่มีการด าเนินการ” ระบุคะแนนท่ีได้ เป็น “0” 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน(A) คะแนน 
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ (B) 

หลักฐาน 

ระยะเตรียมการ 
1  

 
 
 

 

    มีการด าเนินการ 
    ไม่มีการด าเนินการ 
 

 

10  - ค าสั่งแต่งต้ัง/มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบคณะท างาน/เอกสาร
มอบหมายงาน (5 คะแนน) 
- มีรายงานประชุมคณะกรรมการ 
(5 คะแนน) 

ระยะด าเนินการ 
2 
 

     มีการด าเนินการ 
    ไม่มีการด าเนินการ 
 

 

15  1.ข้อมูลการให้บริการน้ าประปาใน
เขตพ้ืนที่ อปท.  ประกอบด้วย 
1. ข้อมูลการให้บริการน้ าประปาใน
เขตพ้ืนที่ อปท.ประกอบด้วย 
 - ความครอบคลุมของการให้บริการ
ประชาชน จ านวนครัวเรือน 
ประชากรในพ้ืนที่             
 - ข้อมูลแหล่งน้ าดิบ ก าลังการผลิต 
อัตราการจ่ายน้ าของหน่วยให้บริการ 
หรือข้อมูลองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
กับระบบผลิตน้ าประปาในความ
รับผิดชอบ 
- เส้นท่อ/แนวการจ่ายน้ าให้
ประชาชน/จุดเฝ้าระวังคุณภาพน้ า

ก าหนดผู้รับผิดชอบ  

ส ารวจ จัดท าฐานข้อมูล 
วิเคราะห์สถานการณ์  

ระบบประปา 
 

รหัสการรับรอง EHA : 2001 
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ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน(A) คะแนน 
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ (B) 

หลักฐาน 

ต้นท่อ ปลายท่อ  
- แผนผังอธิบายกระบวนการผลิต
น้ าประปาตามหลักวิชาการ(Water 
Supply System) 
- ข้อมูลการร้องเรียนด้านการบริการ 
การจัดการ และคุณภาพน้ าประปา 
 (7 คะแนน) 
2.มีรายงานหรือบทสรุปการ
วิเคราะห์สถานการณ์ระบบประปา
ตามข้อมูล หัวข้อที่ 1 (3 คะแนน) 
3.มีการจัดท าระบบข้อมูล หรือ
ฐานข้อมูลทะเบียนระบบประปาและ
จัดท าเป็นแฟ้มข้อมูลพร้อมบันทึกลง
ในระบบคอมพิวเตอร์ หรือ อ่ืน ๆ   
ซึ่งต้องมีข้อมูลครบถ้วนตามจ านวน
ระบบประปาที่ดูแล (5 คะแนน) 

3 
 

       มีการด าเนินการ 
    ไม่มีการด าเนินการ 
 

 

15  
 
 
 
 

1.มีเอกสารข้อมูลผลการวิเคราะห์ รู้
สภาพปัญหา ประเมินจุดเสี่ยงและ 
จัดล าดับความส าคัญของจุดเสี่ยงที่
ต้องควบคุมในระบบประปา 
(ปริมาณน้ าที่จะผลิต/คุณภาพน้ าดิบ/
คุณภาพน้ าจ่ายต้นทาง/คุณภาพน้ า
ปลายท่อหรือหน้ามาตรบ้านผู้ใช้น้ า 
ฯลฯ)    
(10 คะแนน) 
2.มีแผนพัฒนาปรับปรุงระบบ
ประปาการเฝ้าระวัง และแผน
สนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เช่น         
การพัฒนาบุคลากร วิชาการ         
(5 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงไม่ส าคัญ 
 

วิเคราะห์ระบบประปาและ
บุคลากรที่ดูแลระบบ 

 

ความเสี่ยงส าคัญ 
 

ประเมินจุดเสี่ยง
และจัดล าดับความ

เสี่ยงของระบบ
ประปา 

 

ก าหนดมาตรการ
ในการควบคุม

ความเสี่ยง 
 

ด าเนิน
การ
แก้ไข 

การป้องกันความเสี่ยง 



 
 

 
25 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน(A) คะแนน 
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ (B) 

หลักฐาน 

4  
 

    มีการด าเนินการ 
    ไม่มีการด าเนินการ 
 

 

15  1.มีแผนงาน/โครงการอบรมผู้ดูแล
ระบบประปา หรือสนับสนุนให้
บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร
เก่ียวข้องกับระบบประปา           
(3 คะแนน)  
2.มีแผนงบประมาณโครงการ
อบรมอาสาสมัครแกนน าในการ
เฝ้าระวังคุณภาพน้ าประปาด้วย
ชุดทดสอบภาคสนาม (2 
คะแนน) 
3.มีการอบรมผู้ดูแลระบบประปา 
อย่างน้อย 1 ครั้ง หรือผู้ดูแลระบบ
ประปาได้รับการอบรม อย่างน้อย    
1 คน กรณีมีประสบการณ์การดูแล
ระบบประปามากกว่า 1 ปีให้พิจารณา
การ Refresh ความรู้เทคนิคจากการ
อบรมหน้างานผลิต (On the job 
training) จากหน่วยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญในพ้ืนที่ เช่น การประปา
ส่วนภูมิภาค ส านักงานทรัพยากรน้ า
ภาค เป็นต้น (5 คะแนน) 
4.มีการอบรมอาสาสมคัร, แกนน าใน
การเฝ้าระวังคุณภาพน้ าประปาด้วย
ชุดทดสอบภาคสนาม (5 คะแนน) 

5      มีการด าเนินการ 
    ไม่มีการด าเนินการ 
 
 

15  1.มีแผนพัฒนาและรายงานการ
ด าเนินการตามแผนฯและ
ก าหนดเวลา (5คะแนน) 
2.มีผลการตรวจสอบระบบตาม
มาตรฐานคุณภาพงาน (10 คะแนน) 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
6      มีการด าเนินการ 

    ไม่มีการด าเนินการ 
 
 

20  1.มีสรุปผลการเฝ้าระวังฯด้วย     
ชุดทดสอบ อ.31/ อ.11 ทุกเดือน   
(5 คะแนน) 
2.มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้ าประปาตามเกณฑ์คุณภาพ
น้ าประปาด่ืมได้ พ.ศ.2563 (21 
parameter) ทางห้องปฏิบัติการ  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (5 คะแนน) 
3.มีรายงานสรุปข้อมูลสถานการณ์
เฝ้าระวังคุณภาพน้ าประปา         
(5 คะแนน) 
4.มีแผนการสื่อสารความเสี่ยง/

การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี
ผู้ดูแลระบบประปา และ

อาสาสมัคร, แกนน าในการเฝ้า
ระวังคุณภาพน้ าประปา 

 

 

การเฝ้าระวัง 
คุณภาพน้ าประปา 

 

 
พัฒนา/ปรับปรุงระบบประปา 
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ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน(A) คะแนน 
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ (B) 

หลักฐาน 

ประชาสัมพันธ์รายงานคุณภาพ
น้ าประปาและมีการเผยแพร่รายงาน
สถานการณ์คุณภาพน้ าประปาผ่าน
ช่องทางประจ าส าหรับเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและผลงานของอปท. 
ตามแบบประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (LPA) 
2564 ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล หน้า 8 
- 9 
(5 คะแนน) 

7  
 
 
 

 

    มีการด าเนินการ 
    ไม่มกีารด าเนินการ 
 
 
 
 
 

10  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าปี (10 คะแนน) 

รวมคะแนน 100   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
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องค์ประกอบที่ 7 ผลลัพธ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ค าช้ีแจง : ให้พิจารณาผลการด าเนินงานการจัดการคุณภาพน้ าประปาในพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ตามประเด็นการวัดท่ีก าหนด พร้อมระบุคะแนนในช่อง “คะแนนท่ีได้ (C)”  
กรณี  1. “มีผลการด าเนินงานเป็นจริง” ระบุคะแนนท่ีได้ตามหลักฐานท่ีปรากฏ 

2. “ไม่มีการด าเนินการ” ระบุคะแนนท่ีได้ เป็น “ 0 ” 
3.  หากมีประเด็นใดเพิ่มเติม สามารถระบุเหตุผลในช่อง “หมายเหตุ” 

ประเด็นการวัด หลักฐาน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

หมายเหตุ 

 1. ระบบการผลิตน้ าประปาได้รับ
การดูแลบ ารุงรักษา (40 คะแนน) 
 

   1. สภาพโดยท่ัวไปบริเวณระบบผลิต
ประปามีความสะอาดเรียบร้อยไม่มีหญ้า
รกหรือเศษสิ่งอื่นใดท่ีไม่เกี่ยวกับระบบ
ประปาอยู่ในบริเวณระบบประปา 
   2. ระบบผลิตประปาสามารถใช้งาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีแผน
ส ารองการผลิตน้ าประปากรณีฉุกเฉิน 
(เช่น การส ารองหรือจัดหาน้ าจากหน่วย
ผลิตอื่นกรณีภัยแล้ง ฯลฯ) 

20 
 
 
 

20 

 กรณีมีประปา
มากกว่า 1 
แห่งให้คิด
คะแนนแต่ละ
แห่งและน ามา
หาค่าเฉล่ีย 

2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพ
น้ าประปา (60 คะแนน) 
 

   1. ผลการตรวจพบ Residual 
Chlorine จากจากระบบผลิตประปา 
   2. มีผลการตรวจสอบคุณภาพ
น้ าประปาต้นท่อและปลายท่อในจ านวน
ประปาที่ดูแลทุกแห่งส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์คุณภาพ
น้ าประปาดื่มได้กรมอนามัย พ.ศ.2563 
(21 parameter) อย่างน้อยปีละ  1 
ครั้ง (10 คะแนน) 

3. ผลการตรวจสอบคุณภาพ 
น้ าประปาต้นท่อและปลายท่อตามข้อท่ี 
2 น ามาวิเคราะห์จัดกลุ่มตามระบบ
ประปาที่คุณภาพน้ าผ่านตามเกณฑ์ฯ 
โดยก าหนดสัดส่วนในการให้คะแนนดังน้ี     
     3.1 ผ่านเกณฑ์ < 30 % ของ
จ านวนประปาทั้งหมด = 10 คะแนน 
     3.2 ผ่านเกณฑ์ 30-50 % ของ
จ านวนประปาทั้งหมด = 20 คะแนน 
     3.3 ผ่านเกณฑ์ > 50 % ของ
จ านวนประปาทั้งหมด = 30 คะแนน 

15 
  
 

 
 
 
 
 

 
15 
 
 
 
 
 

30 
 

 ผลการเฝ้าระวัง 
Residual 
Chlorineด้วย
อุปกรณ์การ
ตรวจสอบหน้างาน
ทั้งต้นท่อและปลาย
ท่อโดยต้องมีการ
บันทึกผล    ค่า
ตรวจวัดได้ขณะน้ัน 
พร้อมภาพถ่าย
ด าเนินงาน 
กรณีมีประปา
มากกว่า 1 แห่งให้
คิดคะแนนแต่ละ
แห่งและน ามาหา
ค่าเฉลี่ย เช่น อปท. 
ก. มีระบบผลิต
น้ าประปา 3 แห่ง  
ผลคุณภาพน้ า 6 
ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์
ฯ 4 ตัวอย่าง คิด
เป็นร้อยละ 66 
เข้าเกณฑ์ข้อ 3.3 
ได้คะแนนด้าน
คุณภาพน้ า 30 
คะแนน เป็นต้น 

รวมคะแนน 100   
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แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) 
 

ประเด็นงานท่ี 2.2 การจัดการคุณภาพน้ าประปา (ผลิตโดยหน่วยงานอื่น) รหัสการรับรอง EHA : 2002        
ให้มีผลการด าเนินงานตามเงื่อนไขตารางท่ี 3 ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 6 การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ตารางที่ 3 แสดงข้อก าหนดเงื่อนไขการ “ผ่าน” เกณฑ์กระบวนการจัดการคุณภาพน้ าประปา (ผลิตโดยหน่วยงานอื่น) 
 

ผ่าน มีผลการด าเนินงานได้คะแนนรวมไมน่้อยกว่า 60 คะแนน 

ไม่ผ่าน ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 
 

ตารางที่ 4 แสดงการแจกแจงคะแนนกระบวนการจัดการคุณภาพน้ าประปา (ผลิตโดยหน่วยงานอื่น) 
 ให้ใส่เครื่องหมาย √ ใน     หน้าข้อความ “มีการด าเนินการ” หรือ “ไม่มีการด าเนินการ” ในช่อง “ผล
การประเมิน(A)” และระบุผลคะแนนท่ีได้ในช่อง “คะแนนท่ีได้ (B)” โดยพิจารณาให้คะแนนตาม “หลักฐาน” ท่ี
ปรากฏกรณ ี“ไม่มีการด าเนินการ” ระบุคะแนนที่ได้ เป็น “0” 
 

ขั้นตอน 

ที่ 
ผังกระบวนการ ผลการประเมิน(A) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ (B) 

หลักฐาน 

ระยะเตรียมการ 
1 
 

       มีการด าเนินการ 
     ไม่มีการ             
     ด าเนินการ 

   10 
 
 

 - มีค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพน้ าประปาของ
อปท.ที่มีหน่วยบริการ
น้ าประปาในพ้ืนที่เป็น
องค์ประกอบอย่างน้อย 1 คน   
 (5 คะแนน) 
- มีรายงานการประชุม
คณะกรรมการฯ (5 คะแนน) 
 
 
 

ระยะด าเนินการ 

รหัสการรับรอง EHA : 2002 

 
ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
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2 
 
 
 

 
 
 

     มีการด าเนินการ 
     ไม่มีการ             
     ด าเนินการ 
 
 
 

   20  1.มีการน าข้อมูลคุณภาพ
น้ าประปาจากหน่วยผลิตที่
ให้บริการในพ้ืนที่ หรือจาก
หน่วยงานอื่น หรือ อปท.
ตรวจสอบเอง มาวิเคราะห์
สถานการณ์คุณภาพน้ าประปา 
(5 คะแนน) 
2.มีการจัดท าสรุปสถานการณ์
คุณภาพน้ าประปาในพ้ืนที่ 
(10 คะแนน) 
3.วิเคราะห์ประเด็นปัญหา
คุณภาพน้ าประปาในพ้ืนที่           
(5 คะแนน) 
 
 

3 
 
 

 
 
 
 
 
 

     มีการด าเนินการ 
     ไม่มีการ             
     ด าเนินการ 
 

  10  มีแผนการด าเนินงานเฝ้าระวัง
ในพ้ืนที่ตามประเด็นปัญหาที่
วิเคราะห์ไว้ในข้ันตอนที่ 2 
อย่างชุดเจน โดย  
ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ  
จุดเก็บตัวอย่าง  
แผนที่แสดงระยะห่างจาก
ระบบผลิตถึงจุดเก็บปลายท่อ 
จ านวนตัวอย่าง   
(10 คะแนน) 
 

4       มีการด าเนินการ 
     ไม่มีการ             
     ด าเนินการ 
 
 

  10  1. มีเอกสารโครงการ / ภาพ
กิจกรรมที่แสดงถึงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครในการเฝ้า
ระวังคุณภาพน้ าประปาใน
พ้ืนที่  ได้แก่ กลุ่ม อสม.     
แกนน าชุมชน แกนน านักเรียน 
ฯลฯ (5 คะแนน) 
2. มีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าในชุมชน โดยมี
ทะเบียนเครือข่ายฯ ท่ีระบุชื่อ 
ประเภทแกนน าช่องทางการ
ติดต่อ (5 คะแนน) 
 

วิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพ
น้ าประปาที่ให้บริการในพ้ืนที่       

 

วางแผนและก าหนดประเด็น       
การเฝ้าระวังคุณภาพน้ าประปา

และจุดเก็บตัวอย่าง 
 

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่/
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
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5  
 
 
 

     มีการด าเนินการ 
     ไม่มีการ             
     ด าเนินการ 
 

   25 
 

 14. 1. มีหลักฐานแสดงถึง        
การด าเนินงานของเครือข่ายที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ    
ตามข้ันตอนที่ 4  (10 คะแนน) 

15. 2. มีสรุปผลการเฝ้าระวังฯด้วย
ชุดทดสอบ อ.31/ อ.11 ทุก 4
เดือน (ตามฤดูกาล) ให้
ผู้บริหารรับทราบ  (5 คะแนน) 

16. 3. มีผลการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการประจ าปี หรือ
จากหน่วยผลิตที่ให้บริการใน
พ้ืนที่ หรือ อปท. ด าเนินการ     
ส่งตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการเอง ตาม 

17. เกณฑ์คุณภาพน้ าประปาด่ืมได้ 
พ.ศ.2563 (10 คะแนน) 

6  
 
 
 
 
 

     มีการด าเนินการ 
     ไม่มีการ             
     ด าเนินการ 

  15  มีหลักฐาน/เอกสารแสดง   
การแจ้งผลการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าประปาให้หน่วย
ผลิตทราบ เช่น ส่งหนังสือแจง้
หน่วยงาน หรือสรุปรายงาน
การประชุมที่มีหน่วยผลิตเข้า
ร่วมประชุม หรือมีหลักฐานที่
แสดงว่าหน่วยผลิตรับทราบ
ข้อมูลที่อปท.เฝ้าระวัง    
(15 คะแนน ) 
 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
7  

 
 
 
 

     มีการด าเนินการ 
     ไม่มีการ             
     ด าเนินการ 

   10  1. รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพ
น้ าประปาประจ าปี ตามเกณฑ์
คุณภาพน้ าประปาด่ืมได้กรม
อนามัย พ.ศ.2563 (21 
parameter) (5 คะแนน) 
2. มีการทบทวนบริบท
สถานการณ์สภาพแวดล้อมที่ 
เปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่และ
แนวทางส่งเสริมการเฝ้าระวัง
ต่อไป (5 คะแนน) 

รวมคะแนน 100   

เฝ้าระวังคุณภาพน้ าประปา 
 

แจ้งข้อมูลการเฝ้าระวังให้
หน่วยผลิตทราบ 

ทบทวนแผนการด าเนินงาน 
และสรุปผลการด าเนินงาน 
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องค์ประกอบที่ 7 ผลลัพธ์  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ค าชี้แจง : ให้พิจารณาผลการด าเนินงานการจัดการคุณภาพน้ าประปา (ผลิตโดยหน่วยงานอื่น) ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นการวัดท่ีก าหนด พร้อมระบุคะแนนในช่อง “คะแนนท่ีได้ (C)” 
กรณี  1. “มีผลการด าเนินงานเป็นจริง” ระบุคะแนนท่ีได้ ตามหลักฐานท่ีปรากฏ 

2. “ไม่มีการด าเนินการ” ระบุคะแนนท่ีได้ เป็น “ 0 ” 
3. หากมีประเด็นใดเพิ่มเติม สามารถระบุเหตุผลในช่อง “หมายเหตุ” 
 

ประเด็นการวัด หลักฐาน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ (C) 

หมายเหตุ 

1.    การเฝ้าระวังคุณภาพน้ าประปา 
(50 คะแนน) 

1. ผลตรวจสอบคลอรีนอิสระคงเหลือใน
น้ าประปาปลายท่อ (15 คะแนน) 
- ต่ ากว่า 0.2 ppm เกินกว่า 50% ของจ านวน
จุดตรวจวัดทั้งหมด (5 คะแนน) 
- ต่ ากว่า 0.2 ppm เกินกว่า 20% แต่ไม่เกิน 
50% ของจ านวนจุดตรวจวัดทั้งหมด (10 คะแนน) 
- ต่ ากว่า 0.2 ppm ไม่เกิน 20% ของจ านวน
จุดตรวจวัดทั้งหมด (15 คะแนน) 
2.ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา (ต้นท่อ
และปลายท่อ) ประจ าปีตามเกณฑ์คุณภาพ
น้ าประปาด่ืมได้กรมอนามัย พ.ศ.2563 (21 
parameter) (25 คะแนน) 
- มีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานฯ บางจุด (10 คะแนน) 
- มีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานฯ ทั้งหมด (25 คะแนน)  
3.หลักฐาน/เอกสารผลการด าเนินการของหน่วย
ผลิตประปาที่แก้ไขคุณภาพน้ าประปาตามผลการ
เฝ้าระวังที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแจ้งให้
หน่วยผลิตรับทราบ (10 คะแนน) 

15 
 
 

 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

 หลักฐาน 
ประเด็นที่ 1 

ข้อที่ 2  
ต้องมีหลักฐาน 
ผลคุณภาพ
น้ าประปา 
ที่ส่งตรวจ

เกณฑ์
มาตรฐาน
คุณภาพ

น้ าประปาด่ืมได้ 
พ.ศ.2563  (21 
parameter)

ปรากฎ 

2.   การสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพ
น้ าประปา (50 คะแนน) 

 

1. หลักฐาน/เอกสารของหน่วยผลิตประปาผ่าน
การรับรองมาตรฐานคุณภาพน้ าประปาด่ืมได้ หรือ
ผ่านการรับรองสถานีผลิตน้ าภายใต้โครงการ
ส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ าประปา (Water is 
Life ; WIL) หรือมาตรฐานจากหน่วยงานอื่น
เทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่ามาตรฐานตามเกณฑ์
คุณภาพน้ าประปาด่ืมได้กรมอนามัย พ.ศ.2563 
(21 parameter) 
2.การประชาสัมพันธ์ผลการเฝ้าระวังคุณภาพ
น้ าประปาในพ้ืนที่ให้ประชาชนรับทราบ 
3.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีเครือข่ายเฝ้า
ระวังคุณภาพน้ าท้ังภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาชน 

10 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 
 
 

20 

  

รวมคะแนน 100   
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แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) 
ประเด็นงานท่ี 2.3 การจัดการคุณภาพตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ น้ าด่ืมบรรจุขวด รหัสการรับรอง EHA : 

2003    ให้มีผลการด าเนินงานตามเงื่อนไขตารางท่ี 4 ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 6 การจัดการกระบวนการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 ตารางที่  5 แสดงข้อก าหนดเงื่อนไขการ “ผ่าน” เกณฑ์กระบวนการจัดการคุณภาพตู้น้ าด่ืม           
หยอดเหรียญ น้ าด่ืมบรรจุขวด 

ผ่าน มีผลการด าเนินงานได้คะแนนรวมไมน่้อยกว่า 60 คะแนน 

ไม่ผ่าน ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 
 

 ตารางที่ 6 แสดงการแจกแจงคะแนนกระบวนการจัดการคุณภาพตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ น้ าด่ืมบรรจุขวด 
 ให้ใส่เครื่องหมาย √ ใน     หน้าข้อความ “มีการด าเนินการ” หรือ “ไม่มีการด าเนินการ” ในช่อง “ผล
การประเมิน(A)” และระบุผลคะแนนท่ีได้ในช่อง “คะแนนท่ีได้ (B)” โดยพิจารณาให้คะแนนตาม “หลักฐาน” ท่ี
ปรากฏกรณี “ไม่มีการด าเนินการ” ระบุคะแนนที่ได้ เป็น “0” 

ขั้นตอน
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้(B) 

หลักฐาน 

ระยะเตรียมการ 

1   มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

10  - ค าสั่งแต่งต้ัง/มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ ต้องมีความรู้
ทางด้านสาธารณสุขและ
การจัดการน้ าบริโภคหรือ
คณะท างาน/เอกสาร
มอบหมายงาน (5 คะแนน) 
- มีการประชุมคณะกรรมการฯ 
(5คะแนน) 

ระยะด าเนินการ 

2  
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

10   1. ทะเบียนข้อมูล
ผู้ประกอบการ 
-ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ 
-น้ าด่ืมบรรจุขวด (ข้อมูล
ส่วนบุคคลและช่องทางกา
ติดต่อ) (5 คะแนน) 
2. ข้อมูลสุขลักษณะของ –ตู้
น้ าด่ืมหยอดเหรียญ –น้ าด่ืม
บรรจุขวด ซึ่งประกอบด้วย
แผนที่ แผนผัง ที่ต้ังและข้อมูล
อื่นๆ  ตามแบบส ารวจฯ  
(5 คะแนน) 

รหัสการรับรอง EHA : 2003 

ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

ส ารวจ จัดท าฐานข้อมูล วิเคราะห์
สถานการณ์พ้ืนฐาน                       

ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ น้ าด่ืมบรรจุขวด 
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ขั้นตอน
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้(B) 

หลักฐาน 

3  
 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 

10  1. เอกสารสรุปข้อมูล
พ้ืนฐาน ตามข้ันตอนที่ 2  
และสภาพปัญหาตู้น้ าด่ืม
หยอดเหรียญ น้ าด่ืมบรรจุ  
(5 คะแนน) 
2. แนวทาง และมาตรการ
การแก้ปัญหาที่สอดคล้อง
กับความเสี่ยงที่ค้นพบ  
 (5 คะแนน) 

4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
    มีการด าเนินการ 
    ไม่มีการ

ด าเนินการ 
 

10  1. เอกสารโครงการ/ ภาพ
กิจกรรมที่แสดงถึงการ
พัฒนาศักยภาพ 
- เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ           
- ผู้ประกอบการ            
- อาสาสมัครในชุมชน 
โรงเรียน   เป็นต้น  
(5 คะแนน) 
2. มีหลักฐานแสดงถึงการ
ด าเนินงานของเครือข่ายที่
เก่ียวข้อง เช่น การพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครเฝ้า
ระวังคุณภาพน้ า 
(5 คะแนน) 

5  
 
 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

 

 
25 

 1. ข้อบัญญัติท้องถ่ินยังไม่
มีผลบังคับใช้แต่มีหลักฐาน      
ร่าง ข้อบัญญัติการควบคุม
กิจการตู้น้ าด่ืมหยอด
เหรียญ น้ าด่ืมบรรจุขวด  
อยู่ระหว่างด าเนินการ   
รออนุมัติจากสภาฯ  
(10 คะแนน) 
2.มีข้อบัญญัติท้องถ่ินตาม
กฎหมาย 
- การประกาศใช้        
เทศบัญญัติการควบคุม
กิจการตู้น้ าด่ืมหยอด
เหรียญ น้ าด่ืมบรรจุขวด
(25 คะแนน) 
 

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและ
ประเมินความเสี่ยงด้านสุขลักษณะของ
ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ น้ าด่ืมบรรจุขวด 

 

การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี/
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

    

การออกข้อบัญญัติท้องถ่ิน           
เรื่อง การควบคุมกจิการ                      
ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ  

น้ าด่ืมบรรจุขวด 
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ขั้นตอน
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้(B) 

หลักฐาน 

6   
    มีการด าเนินการ 
    ไม่มีการ

ด าเนินการ 
 

5  แผนและรายงานการตรวจ
ประเมินคุณภาพตู้น้ าด่ืม
หยอดเหรียญและน้ าด่ืม 
บรรจุขวด (5 คะแนน) 

7 
 
 

  
    มีการด าเนินการ 
    ไม่มีการ

ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

25   18. 1.ผลการตรวจเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าด้วยชุดทดสอบ
ทุก 4 เดือน (ตามฤดูกาล) 

19.  (10 คะแนน) 
20. 2. ผลการตรวจคุณภาพน้ า

ทางห้องปฏิบัติการอย่าง
น้อยปีละ 1ครัง้  

21. โดยสุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 
22. 2.1) น้ าต้นท่อจากหน่วย

ผลิตก่อนจ่ายเข้าระบบ 1 
ตัวอย่าง หรือขอเอกสาร
จากหน่วยผลิต โดย        
ผลการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการต้องยืนยันได้
ว่าแหล่งน้ าน้ันไม่มีปัญหา
ทางด้านเคมี 

23. 2.2) น้ าปลายท่อจากหัว
จ่ายหรือจุดบรรจุน้ า 1 
ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ฯ
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด แต่หากผลการ
ตรวจวิเคราะห์ฯ น้ าต้นท่อ
หรือน้ าเข้าระบบผ่านเกณฑ์
ทางด้านเคมี (เคมีทั่วไป 
โลหะหนัก โลหะหนักเป็น
พิษ รวม 16 พารามิเตอร์) 
อาจจะตรวจวิเคราะห์
เฉพาะทางด้านกายภาพ
และแบคทีเรียก็ได้ โดยสุ่ม
เก็บ 10% ของจ านวนตู้น้ า
หยอดเหรียญทั้งหมด กรณี
น้ าบรรจุขวดต้องเก็บ
ตัวอย่างในสถาน
ประกอบการทุกแห่งที่มีใน
พ้ืนที ่(15 คะแนน) 
 
 

วางแผนตรวจประเมินคุณภาพตู้
น้ าด่ืมหยอดเหรียญ/ 

น้ าด่ืมบรรจุขวด 

 การเฝ้าระวังคุณภาพ 
ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ 

น้ าด่ืมบรรจุขวด 
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ขั้นตอน
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้(B) 

หลักฐาน 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
8    มีการด าเนินการ 

 ไม่มีการด าเนินการ 
 

5  1.เอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ/น้ า
ด่ืมบรรจุขวด (2 คะแนน) 
2.สรุปและทบทวน
สถานการณ์การคุณภาพตู้
น้ าด่ืมหยอดเหรียญ/น้ าด่ืม
บรรจุขวดตามสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนไป (3 คะแนน) 
 
 

รวมคะแนน 100   
 
องค์ประกอบที่ 7 ผลลัพธ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 
ค าชี้แจง : ให้พิจารณาผลการด าเนินงานการจัดการคุณภาพตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ/ น้ าบรรจุขวด ในพื้นท่ีรับผิดชอบ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นการวัดท่ีก าหนด พร้อมระบุคะแนนในช่อง “คะแนนท่ีได้ (C)” 
กรณี  1. “มีผลการด าเนินงานเป็นจริง” ระบุคะแนนท่ีได้ ตามท่ีปรากฏในช่องคะแนนเต็ม 

2. “ไม่มีการด าเนินการ” ระบุคะแนนท่ีได้ เป็น “ 0 ” 
3. หากมีประเด็นใดเพิ่มเติม สามารถระบุเหตุผลในช่อง “หมายเหตุ” 
 

ประเด็นการวัด หลักฐาน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ (C) 

หมายเหตุ 

 1. การควบคุมการประกอบกิจการ
ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 : ตู้น้ าหยอดเหรียญ 
 

1. หลักฐานการออกใบอนุญาตของ
ตู้น้ าหยอดเหรียญ/น้ าบรรจุขวด 

โดยมีเงื่อนไขการคิดคะแนนดังนี ้
(A/B×50=คะแนนท่ีได้) 
A:จ านวนท่ีออกใบอนุญาต 
B:จ านวนท้ังหมด(จ านวนตู้น้ าหยอด
เหรียญ+สถานประกอบการน้ าด่ืม
บรรจุขวด) 

50   

2.  คุณภาพน้ าตู้หยอดเหรียญ/   
น้ าบรรจุขวด 

 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทาง
ห้องปฏิบัติการ  
- ผลน้ าดิบ(ต้นท่อ) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ าตามเกณฑ์มาตรฐานทางด้าน
เคมี (10 คะแนน) 
-ผลน้ าจากหัวจ่ายหรือจุดบรรจุน้ า 

50  ผลน้ าตาม
เกณฑ์
มาตรฐานที่
ใช้ตรวจ
วิเคราะห์ฯใน

สรุปผล/ทบทวนสถานการณ์
คุณภาพตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ/ 

น้ าด่ืมบรรจุขวด 
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(ปลายท่อ) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ทางด้านกายภาพและแบคทีเรีย 
(40 คะแนน) 
โดยมีเงื่อนไขการคิดคะแนนดังนี ้
(A/B×50=คะแนนท่ีได้) 
A:จ านวนท่ีผ่านมาตรฐาน (จ านวน
น้ าตู้หยอดเหรียญ+น้ าบรรจุขวด
จากสถานประกอบการ) 
B:จ านวนท่ีส่งตรวจ(จ านวนตู้น้ า
หยอดเหรียญ+สถานประกอบการ
น้ าบรรจุขวด) 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 
SOP ขั้นตอน
ท่ี 7 

รวมคะแนน 100   
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