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 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาท่ีในการจัดบริการสาธารณะแกประชาชนใน             

ดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ โดยเฉพาะอยางย่ิง การจัดบริการน้ําสะอาดหรือระบบประปา

หมูบานเพ่ือใชในการอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือนและใชในการประกอบอาชีพ ดังนั้น        

ระบบประปาหมูบานควรมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ โดยหากประชาชนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่ม

และใชสอยอยางเพียงพอ ก็จะสงผลใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดีดวย 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานสงเสริมสนับสนุนองคกรปกครอง   

สวนทองถิ่น ไดจัดทําคูมือหลักเกณฑและมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมูบานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เ พ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําไปใช เปนแนวทาง              

ในการบริหารและใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิต     

ท่ีดีขึ้น 

 หวังเปนอยางย่ิงวา หลักเกณฑและมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมูบานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเพ่ิมศักยภาพ

การบริหารและการบริการสาธารณะ สนองตอบความตองการ และสรางความผาสุกแกประชาชน

ตามวิสัยทัศนท่ีวา “สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหจัดบริการสาธารณะใหไดมาตรฐาน

เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
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ความเปนมา 
 

 การจัดหาน้ําสะอาดในชุมชนเปนหนึ่งในภารกิจตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
ท่ีจะตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ ประกอบกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา    
พ.ศ. 2561 กําหนดใหรัฐมีอํานาจใช พัฒนา บริหารจัดการ บํารุงรักษา ฟนฟู และอนุรักษทรัพยากรน้ํา        
ใหเกิดประโยชนตอสวนรวมอยางสมดุลและยั่งยืน ใหหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดเปน
ผูรับผิดชอบควบคุมดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรน้ําสาธารณะแหงใดก็ได รวมถึงมีอํานาจออกระเบียบ    
หรือขอบัญญัติทองถ่ิน แลวแตกรณี ซ่ึงการดําเนินงานประปาหมูบานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ดานท่ี 1         
การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค มีเปาประสงคในการจัดหาน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคใหครบทุกหมูบาน 
เมือง แหลงทองเท่ียว และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ รวมท้ังการจัดหาแหลงน้ําสํารอง พัฒนาน้ําดื่มใหไดมาตรฐาน        
ในราคาท่ีเหมาะสม และการประหยัดน้ําภาคครัวเรือน ภาคบริการ และภาคราชการ และมีเปาหมายภายใต
อํานาจหนาท่ีของคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานประปาหมูบานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
และ คณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานประปาหมูบานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัด ดังนั้น 
แนวทางท่ีชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินตลอดจนหนวยงานตางๆ จะใชในการพิจารณาดําเนินการก็คือ 
หลักเกณฑและมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมูบาน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจะเปน            
การดําเนินการเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมีน้ําสะอาดสําหรับเปนน้ําดื่มน้ําใชอยางเพียงพอตามความจําเปน    
ข้ันพ้ืนฐานสําหรับประชาชนในทองถ่ิน โดยรัฐบาลจะไดสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดมีน้ําสะอาด
สําหรับเปนน้ําดื่มน้ําใชในรูปแบบตางๆ ใหเหมาะสมตามสภาพของแตละทองถ่ิน รวมท้ังเปนการสงเสริม       
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหา        
การขาดแคลนน้ําสะอาดไดดวยตนเอง อันจะเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนไดอยางยั่งยืน
ตลอดไป 
 

วัตถุประสงค 
 

 การจัดทําหลักเกณฑและมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมูบานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนี้ 
จัดทําข้ึนโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดนําไปเปนคูมือในการปฏิบัติงานดานการจัดหา 
น้ําสะอาด เนื่องจากเปนภารกิจท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจําเปนจะตองดําเนินการเพ่ือตอบสนอง      
ความตองการของแตละทองถ่ิน ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการจัดทํา คือ 

• เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปนคูมือหลักเกณฑ และแนวทางในการดําเนินงานดานการ
จัดทําระบบน้ําสะอาดใหกับชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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• เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความรูความสามารถในการจัดทําระบบน้ําสะอาดในชุมชนได

อยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําความรูไปใชพัฒนาชุมชนไดดวยตนเอง 
• เพ่ือใหผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปนคูมือหลักเกณฑ และแนวทางประกอบการ

ตัดสินใจท่ีถูกตองและเหมาะสม สําหรับการดําเนินงานทางดานการจัดทําระบบน้ําสะอาดใหกับประชาชนใน
ชุมชน 
 

ขอบเขต 
 

 เปนกรอบแนวทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดทําระบบน้ําสะอาดสําหรับการ
ใหบริการประชาชน โดยกําหนดเกณฑการประเมินคุณภาพระบบประปาหมูบาน และเกณฑคุณภาพน้ําประปา
ดื่มได  
 

คํานิยามศัพท 
 

ระบบน้ําสะอาด หรือ ระบบประปาหมูบาน หมายถึง การนําน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติอันไดแก 
แหลงน้ําใตดิน หรือแหลงน้ําผิวดินมาผานข้ันตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา เพ่ือผลิตใหเปนน้ําท่ีสะอาดตาม  
หลักวิชาการและวิธีอันเหมาะสม แลวจายน้ําท่ีผลิตไดใหแกประชาชนในหมูบาน เพ่ือใชในการอุปโภคบริโภค     
โดยการจายน้ําตามทอผานมาตรวัดน้ําตลอด 24 ชั่วโมง 
 แหลงน้ําใตดิน หมายถึง บอน้ําบาดาล น้ําท่ีไดจากบอบาดาล เกิดจากน้ําฝนท่ีตกลงมา หรือน้ําจาก     
ผิวดินมีการซึมผานชั้นดินชั้นหิน แลวสะสมกันเปนแองอยูใตเปลือกโลก โดยน้ําใตดินท่ีจะนํามาผลิตน้ําประปา
จะตองมีปริมาณน้ําเพียงพอ และคุณภาพเหมาะสมท่ีจะสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ําได 
 แหลงน้ําผิวดิน หมายถึง หวย หนอง คลอง บึง สระ อางเก็บน้ํา เข่ือน แมน้ํา น้ําตก น้ําซับและบอน้ํา
ตื้น โดยแหลงน้ําผิวดินท่ีจะนํามาผลิตน้ําประปาจะตองมีปริมาณน้ําเพียงพอ และคุณภาพเหมาะสมท่ีจะ
สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ําได 
 การบริหารกิจการระบบประปา หมายถึง การดําเนินการท่ีอาศัยความรูดานการจัดการองคกร 
งบประมาณ รายรับ-รายจาย ระเบียบขอบงัคับ เพ่ือใหกิจการระบบประปาสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน  
 น้ําดื่ม หมายถึง น้ําซ่ึงไดจาก 2 แหลงใหญ ๆ คือ (1) น้ําจากแหลงน้ําตางๆ ไดจากภาชนะเก็บกักน้ํา
จากน้ําซับ น้ํากรอง น้ําจากบอน้ําตื้น ท่ีถูกสุขอนามัย (2) น้ําจากระบบประปาในชนบท โดยการนําน้ําจากใตดิน 
หรือแหลงน้ําผิวดินมาผลิตใหเปนน้ําสะอาดตามหลักวิชาการและวิธีการอันเหมาะสม เพ่ือใชในการบริโภค   
และอุปโภค โดยการจายไปตามทอผานมาตรวัดน้ําบริการใหประชาชนในหมูบานโดยองคการอนามัยโลก    
และยูนิเซฟ ไดใหคําจํากัดความวาหมายถึง "น้ําซ่ึงไมมีสารเคมีหรือสารเปนพิษในปริมาณท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพเจือปน และปราศจากกลิ่น สี และรสท่ีไมเปนท่ียอมรับ"  
 น้ําใช หมายถึง น้ําซ่ึงไดจากแหลงน้ําตาง ๆ คือ บอเจาะขนาดเล็ก บอบาดาล สระขุดหนองน้ํา
ธรรมชาติ ฝาย อางเก็บน้ําธรรมชาติ ฝาย อางเก็บน้ําขนาดเล็กและระบบประปา คุณภาพของน้ําจะตองเปนน้ํา
ซ่ึงใสพอประมาณไมกระคางเกินไป และไมเค็มเกินไป 
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ผูดูแลระบบประปาหมูบาน หมายถึง ผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหรับผิดชอบในการควบคุมการผลิต ดูแล

บํารุงรักษา ตรวจสอบ ซอมแซม แกไขระบบประปา 
 สมาชิกผูใชน้ํา หมายถึง เจาบานท่ีมีความตองการใชน้ําจากระบบประปา และสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบขอบังคับตางๆ ท่ีกําหนดข้ึน 
  

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 

 การถายโอนภารกิจในการจัดทําระบบน้ําสะอาด ถือเปนภารกิจดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญภารกิจ
หนึ่ง ซ่ึงกรมทรัพยากรน้ํา และกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ไดดําเนินการถายโอนใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและภารกิจดังกลาวยังเก่ียวของกับภารกิจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามท่ีกฎหมายกําหนด 
ดังนี้ 
 1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 

มาตรา 68 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขต
องคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 

(1) ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
2.  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

มาตรา 51 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้ 

(1) ใหมีน้ําสะอาด หรือ การประปา  
มาตรา 53 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล 

ดังตอไปนี้ 
(2) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้ 
 (2) กิจการตามท่ีระบุไวในมาตรา 53 

 3.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น     
พ.ศ. 2542 

มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ีใน   
การจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้ 

(4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ 
มาตรา 17 ภายใตขอบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาท่ี   

ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้ 
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(24) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ี         

อยูในเขต และกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนรวมกันดําเนินการหรือใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดจัดทํา ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

4.  พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 
 มาตรา 6 รัฐมีอํานาจใช พัฒนา บริหารจัดการ บํารุงรักษา ฟนฟู และอนุรักษทรัพยากรน้ํา 

ใหเกิดประโยชนตอสวนรวมอยางสมดุลและยั่งยืน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้    
โดยอาจเปลี่ยนแปลงรูปรางของแหลงน้ําหรือขยายพ้ืนท่ีของแหลงน้ําก็ได แตถาเปนการลดพ้ืนท่ีหรือใหเลิกใช
เพ่ือประโยชนสาธารณะตองดําเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  

เพ่ือประโยชนในการบริหารทรัพยากรน้ําสาธารณะท่ีมิใชทางน้ําชลประทานตามกฎหมาย   
วาดวยการชลประทาน และน้ําบาดาลตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล นายกรัฐมนตรีอาจประกาศใน          
ราชกิจจานุเบกษากําหนดใหหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดเปนผูรับผิดชอบควบคุมดูแล 
และบํารุงรักษาทรัพยากรน้ําสาธารณะแหงใดก็ได  

ใหหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบตามวรรคสอง มีอํานาจออก
ระเบียบ หรือขอบัญญัติทองถ่ิน แลวแตกรณี เพ่ือกําหนดหลักเกณฑการเขาใชสอยทรัพยากรน้ําสาธารณะนั้น 
ตามกรอบแนวทางท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติกําหนดโดยหลักเกณฑดังกลาวตองมิใชหลักเกณฑ 
เก่ียวกับการจัดสรรน้ําและการใชน้ําตามท่ีกําหนดไวในหมวด ๔ การจัดสรรน้ําและการใชน้ํา ระเบียบหรือ
ขอบัญญัติทองถ่ินตามวรรคสาม เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 5.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน 
พ.ศ. 2548 
  เพ่ือใหการบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบานท่ีเปนทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน สามารถใหบริการข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชน รวม
รับผิดชอบบริหารกิจการและบํารุงรักษาประปาหมูบานในเชิงธุรกิจดวยตนเอง 

ขอ 16 กิจการประหมูบานเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมอบให
คณะกรรมการดําเนินการบริหารจัดการ 
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 แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 

   การดําเนินงานประปาหมูบาน เปนหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนแมบทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ดานท่ี 1 การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค มีเปาประสงคใน        
การจัดหาน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคใหครบทุกหมูบาน เมือง แหลงทองเท่ียว และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ รวมท้ัง
การจัดหาแหลงน้ําสํารอง พัฒนาน้ําดื่มใหไดมาตรฐานในราคาท่ีเหมาะสม และการประหยัดน้ําภาคครัวเรือน 
ภาคบริการ และภาคราชการ และมีเปาหมายภายใตอํานาจหนาท่ีของคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ประปาหมูบานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 

กลยุทธ/แผนงาน ตัวชี้วัด 
เปาหมาย (ป) 

20 ป 61-65 66-70 71-80 
การพัฒนา ขยายเขตและ
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ประปาหมูบาน 

หมูบานท่ีกอสรางระบบประปา 256 256 - - 
จํานวนครัวเรือน 11,441 11,441 - - 
หมูบานท่ีไดรับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบประปา 

14,534 5,472 5,157 3,905 

พัฒนาน้ําอุปโภคบริโภคไดมาตรฐานและราคาท่ีเหมาะสม 
การปรับปรุงระบบประปา
หมูบานใหไดมาตรฐาน 
(SDGs) 

รอยละหมูบานท่ีไดรับการปรับปรุง
ใหไดมาตรฐาน 

ครบทุก
หมูบาน 

20 30 50 

รอยละของระบบประปาท่ีผาน
มาตรฐานประปาดื่มได 

90 18 27 45 

 
มาตรฐานอางอิง 
 

         • สํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา.2562. คูมือผูควบคุมการผลิตน้ําประปา ระบบประปา      
แบบบาดาลขนาด 7 และ 10 ลบ.ม./ชม.. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   • สํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา. 2562.คูมือผูควบคุมการผลิตน้ําประปา ระบบประปา
แบบผิวดินขนาด 5 10 และ 20 ลบ.ม./ชม.. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   • กรมอนามัย. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑคุณภาพน้ําประปาดื่มได กรมอนามัย พ.ศ. 2563. 
กระทรวงสาธารณสุข 
           • กรมอนามัย. คูมือแนวทางการดําเนินงานการขับเคล่ือนระบบประปาหมูบาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565. กระทรวงสาธารณสุข 
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รูปแบบการบริหารกิจการระบบประปาหมูบานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการจัดบริการสาธารณะแกประชาชนในดานการสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน อาทิ น้ําดื่มน้ําใชเพ่ือการอุปโภคบริโภค เปนตน 
ซ่ึงจะตองดําเนินการใหท่ัวถึงและครอบคลุม ดังนั้น เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางท่ีสามารถ
นําไปปฏิบัติเพ่ือใหเกิดสัมฤทธิ์ผลตามหลักเกณฑการประเมินคุณภาพระบบประปาหมูบาน จึงจะนําเสนอ
แนวทางในการปฏิบัติหรือการจัดบริการระบบน้ําสะอาด ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

  1. ความหมาย 
  การบริหารกิจการประปา คือ การดําเนินงานใหระบบประปา สามารถบริการน้ําสะอาดใหแกชุมชนได
อยางท่ัวถึงเพียงพอตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และมีผลประกอบการใหสามารถดําเนินกิจการไดอยางยั่งยืน 
ท้ังนี้ การบริหารกิจการประปาเริ่มจากการควบคุมการผลิตน้ําประปาใหมี "คุณภาพดี" และ มี "ปริมาณ
เพียงพอตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง" และสามารถดําเนินการจําหนายน้ําประปาใหมีรายไดเพียงพอตอ        
การดําเนินงานกิจการประปา ตลอดจนมีการควบคุมรายรับรายจายของการประปาอยางรัดกุม สามารถตรวจสอบ
ไดอยางโปรงใส 
 

   2. องคประกอบของผูท่ีเกี่ยวของกับการบริหารกิจการประปา 
  การท่ีกิจการประปาชนบทหรือระบบการจัดการน้ําสะอาดจะสามารถดําเนินการไปไดดวยดี กาวหนา
และยั่งยืน  
          2.1 กลุมผูใชน้ํา  
      กลุมผูใชน้ํา คือ ผูใชน้ําทุกคนท่ีใชบริการน้ําจากประปา มีหนาท่ีดังนี้ 

 คัดเลือกตัวแทนเปนคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมูบาน 
 ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของประปาหมูบาน ท้ังนี้ การออกระเบียบ ขอบังคับ    

 ของกิจการประปาจะตองผานความเห็นชอบของสมาชิกผูใชน้ําประปาอยางนอยครึ่งหนึ่ง  
 ของจํานวนสมาชิกผูใชน้ําประปา โดยจะตองไมขัดกับขอกําหนดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมูบานตลอดจนทักทวง       
เม่ือเห็นวาคณะกรรมการบริหารไมดําเนินการตามนโยบายท่ีวางไว 

 ใหความรวมมือในการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบานใหดํารงอยูไดตลอดไป 
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          2.2  คณะกรรมการบริหารกิจการประปา 
       คณะกรรมการบริหารกิจการประปา คือ ตัวแทนท่ีไดรับการคัดเลือกจากกลุมสมาชิกผูใชน้ําเขามา
เปนตัวแทนของสมาชิกผูใชน้ําทุกคนทําการบริหารกิจการประปาหมูบานโดยสถานภาพของกรรมการเกิดข้ึน
เม่ือวันท่ีไดรับเลือกตั้งจากสมาชิกผูใชน้ํา และสิ้นสุดสถานภาพเม่ือ ตาย หมดวาระ ลาออก สมาชิกมีมติใหออก 
หรืออ่ืนๆ ตามท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด โดยคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมูบานมีหนาท่ี
หลัก คือ 

 วางระเบียบใชบังคับในการบริหารกิจการประปา โดยผานความเห็นชอบจากสมาชิกผูใชน้ํา 
 บริหารกิจการประปาใหเปนไปตามขอบังคับ และใหเกิดความกาวหนาและบริการ

ประชาชนไดอยางท่ัวถึงตลอด 24 ชั่วโมง 
 พิจารณาอนุญาต หรือ งดจายน้ําใหแกสมาชิก โดยคํานึงถึงประโยชนของกิจการประปา 
 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบและรายงานผลการ

ดําเนินงานใหสมาชิกผูใชน้ําตามท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด 
 ควบคุม ดูแล การทํางานของเจาหนาท่ีของประปาจัดทําโครงการขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในกรณีท่ีงบประมาณของประปาไมเพียงพอ
ตอการดําเนินงานของกิจการประปา 

                2.3  ผูดูแลประปาหมูบาน 
                    ผูดูแลระบบประปาหมูบาน คือ ผูไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารกิจการประปา
หมูบาน ใหรับผิดชอบเปนชางประจําประปาหมูบาน มีหนาท่ีหลัก คือ  

 เปด-ปด ควบคุมการทํางานของระบบประปา 
 ตรวจสอบการบํารุงรักษา และซอมแซมระบบประปาใหสามารถทําการผลิตน้ําประปาได

อยางตอเนื่องอยูเสมอ 
 แจงสภาพการทํางาน และปญหาท่ีเกิดข้ึนของระบบประปาใหคณะกรรมการบริหาร

กิจการประปาหมูบานทราบเปนประจํา 
 ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิารกิจการประปาหมูบาน 
 แสวงหาความรูและเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือนํามาใชหรือพัฒนาระบบประปาหมูบานใหดียิ่งๆ 

ข้ึนไป 
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ผูใชน้ํา 

  

 3. รูปแบบการบริหารกิจการประปา 

      จากการท่ีประชาชนมีความตองการน้ําสะอาดสําหรับใชในการอุปโภคบริโภคเพ่ือดํารง
ชีวิตประจําวัน รัฐบาลจึงไดสนับสนุนการกอสรางระบบประปาใหชุมชนเพ่ือยกระดับชีวิตความเปนอยูใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เม่ือชุมชนไดเปนเจาของ ชุมชนจําเปนตองดําเนินการบริหารกิจการประปา เพ่ือบริการน้ํา
สะอาดแกชุมชนไดอยางยั่งยืน ท้ังนี้ การบริหารกิจการประปามีการดําเนินการได 2 รูปแบบ คือ 

               รูปแบบท่ี 1 การบริหารโดยคณะกรรมการบริหารกิจการประปา 
       การบริหารรูปแบบดังกลาวนี้ เปนการบริหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหาร
กิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน พ.ศ. 2548 โดยคณะกรรมการบริหารกิจการประปามาจาก
การเลือกตั้งจากผูใชน้ํา มีวาระการดํารงตําเหนงอยางชัดเจน โดยคณะกรรมการฯ นี้ มีหนาท่ีบริหารกิจการ
ประปาใหสามารถบริการน้ําสะอาดไดอยางเพียงพอตลอด 24 ชั่วโมง และดูแลควบคุมการผลิตน้ําประปา
อยางครบวงจร  
 

โครงสรางการบรหิารกิจการประปาโดยคณะกรรมการ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารกิจการประปา 

คน 

• ผูใชนํ้า 
• ผูควบคุมการผลิต 
• ชางตอทอ 
• ผูจดมาตร 
• ผูเก็บเงินคานํ้า 
• พนักงานบัญชี 

เงิน 

• เงินกองทุน 
• รายรับ - รายจาย 

วัสดุอุปกรณ 

• ระบบประปา 
• สารเคมี 
• อุปกรณประปา 
• อุปกรณสํานักงาน 

การจัดการ 

• การดําเนินงาน 
• กฎระเบียบ 
• การบริหารบุคคล 

เลือกต้ัง 

บริหาร 
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อบจ. / เทศบาล / อบต.  

 

  รูปแบบท่ี 2 การบริหารโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

              เนื่องจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหมีการถายโอนภารกิจในการจัดบริการสาธารณะของรัฐใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน คือ องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ดังนั้น การบริหารกิจการ
ประปา จึงอยูภายใตการดูแลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูบริหารกิจการประปาจะไดรับการแตงตั้ง    
หรือเลือกตั้งใหมีหนาท่ีบริหารกิจการประปาเพ่ือบริการน้ําสะอาดไดอยางเพียงพอตลอด 24 ชั่วโมง รวมท้ัง
ดูแลควบคุมการผลิตน้ําประปาอยางครบวงจร โดยใชงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
 

โครงสรางการบริหารกิจการประปาโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ผูบริหารกิจการประปา 

คน 

• ผูใชนํ้า 
• ผูควบคุมการผลิต 
• ชางตอทอ 
• ผูจดมาตร 
• ผูเก็บเงินคานํ้า 
• พนักงานบัญชี 

เงิน 

• เงินกองทุน 
• รายรับ - รายจาย 

วสัดอุปุกรณ ์

• ระบบประปา 
• สารเคมี 
• อุปกรณประปา 
• อุปกรณสํานักงาน 

การจดัการ 

• การดําเนินงาน 
• กฎระเบียบ 
• การบริหารบุคคล 

แตงตั้ง หรือ เลือกตั้ง 
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หลักเกณฑและมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมูบานขององคกรปกครองทองถ่ิน 

 ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ร ะ บ บ ป ร ะ ป า ห มู บ า น ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ ท่ี ก ร ม ท รั พ ย า ก ร น้ํ า                    

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดจัดทําข้ึน มีกระบวนการดําเนินงาน ประกอบดวย             

การจัดต้ังคณะทํางานจัดทํารางหลักเกณฑแนวทางการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมูบาน        

ซ่ึงประกอบดวย ผูแทนกรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน          

กรมอนามัย และการประปาสวนภูมิภาค เพ่ือกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานของระบบประปาหมูบาน 

กําหนดเกณฑการใหคะแนน จัดทําแบบประเมินคุณภาพฯ การวิเคราะหผลการประเมิน การประชุม          

เชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงรายละเอียดใหผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ และใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปนเครื่องมือ ในการตรวจสอบ ประเมินระบบประปาในความดูแล

รับผิดชอบ เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง เพ่ิมประสิทธิภาพ ยกระดับระบบ ประปาหมูบานใหไดมาตรฐาน และผลิต

น้ําประปาใหมีคุณภาพตอไป 

 

หลักเกณฑการประเมินคุณภาพระบบประปาหมูบาน  

  1. ดานแหลงน้ําดิบ มีหลักเกณฑดังนี้ 
         1.1 ปริมาณน้ําดิบจะตองเพียงพอท่ีจะนํามาผลิตน้ําประปาไดตลอดท้ังป 

           1.2 คุณภาพน้ําดิบ จะตองไดมาตรฐาน ดังนี้ 

                1) แหลงน้ําผิวดิน จะตองเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ประเภทท่ี 1 - 4                
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา     
ผิวดิน ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนท่ี 16 ง ลงวันท่ี24 กุมภาพันธ 2537 หรืออยางนอย
คุณภาพน้ําดิบเบื้องตนทางดานกายภาพ มีความเหมาะสมท่ีจะนําไปผลิตเปนน้ําประปาได 
  2) แหลงน้ําบาดาล จะตองเปนไปตามมาตรฐานน้ําบาดาลท่ีจะใชบริโภคได ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับ  
การปองกันดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 

 2. ดานระบบประปา มีหลักเกณฑดังนี้ 
          2.1 ระบบน้ําดิบ จะตองมีสภาพม่ันคง แข็งแรง พรอมใชงาน มีองคประกอบครบถวน 

          2.2 ระบบผลิตน้ําประปา จะตองมีสภาพม่ันคง แข็งแรง พรอมใชงาน มีองคประกอบครบถวน 

          2.3 ระบบจายน้ําประปา จะตองมีสภาพม่ันคง แข็งแรง พรอมใชงาน มีองคประกอบครบถวน 
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      3. ดานการควบคุมการผลิตและบํารุงรักษาระบบประปา มีหลักเกณฑดังนี้ 
          3.1 ผูควบคุมการผลิตน้ําประปา จะตองมีความรู ความสามารถในการผลิตน้ําประปา 

          3.2 ผูควบคุมการผลิตน้ําประปา จะตองมีการดูแล และบํารุงรักษาระบบประปาตามหลักวิชาการ 

          3.3 การซอมแซม/เปลี่ยน ทอ อุปกรณ และระบบควบคุม จะตองสามารถดําเนินการอยางรวมเร็ว 

          3.4 จะตองมีการควบคุมปริมาณน้ําสูญเสียใหอยูในเกณฑท่ีกําหนด 

      4. ดานปริมาณน้ํา แรงดันน้ํา และคุณภาพน้ําประปา มีหลักเกณฑดังนี ้
         4.1 ปริมาณน้ําประปาท่ีผลิตได จะตองเพียงพอตอความตองการของผูใชน้ํา 

         4.2 แรงดันน้ําประปา จะตองไหลแรงครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบริการจายน้ําตลอดเวลา 

         4.3 คุณภาพน้ําประปาท่ีผลิตได จะตองไดเกณฑคุณภาพน้ําประปาดื่มได พ.ศ.2563 ของกรมอนามัย 

      5. ดานการบริหารกิจการระบบประปา มีหลักเกณฑดังนี้ 
          5.1 การกําหนดอัตราคาน้ําประปา จะตองคํานึงถึงตนทุนการผลิตและความสามารถในการจาย        
คาน้ําประปาของผูใชน้ํา 

          5.2 มีการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย ท่ีสามารถเปดเผย และตรวจสอบได 
          5.3 ผูบริหารกิจการระบบประปา จะตองมีความรู ความสามารถในการบริหารกิจการประปา 

          5.4 มีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ กิจการระบบประปา กําหนดไวอยางชัดเจน 

          5.5 มีการประชาสัมพันธ ผลการดําเนินการและขาวสารตางๆ ใหสมาชิกผูใชน้ําทราบความกาวหนา 

      6. ดานเฝาระวังคุณภาพน้ํา มีหลักเกณฑดังนี้ 
 6.1 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการตรวจสอบคุณภาพระบบประปาหมูบานใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานฯ เปนประจําทุก 3 เดือน 

 

มาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมูบาน 

       1. มาตรฐานดานแหลงน้ําดิบ 

           มาตรฐานดานแหลงน้ําดิบ ประกอบดวย ดานปริมาณน้ํา และคุณภาพน้ําดิบ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
           1.1 ปริมาณน้ําดิบจะตองเพียงพอท่ีจะนํามาผลิตน้ําประปาไดตลอดท้ังป หมายถึงแหลงน้ําท่ีใชเปน
แหลงน้ําหลักในการผลิตน้ําประปา จะตองมีปริมาณมากเพียงพอในการสูบเขาระบบประปา ตามความตองการน้ํา
ของอัตราการผลิตของระบบประปา ตลอดจน จะตองมีปริมาณน้ําเพียงพอ หรือสามารถสูบน้ําเขาระบบผลิต
ประปาในปริมาณท่ีตองการไดอยางตอเนื่องตลอดท้ังป 
           1.2 คุณภาพน้ําดิบ แบงเปน 2 ประเภท 

                1) แหลงน้ําผิวดิน จะตองเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ประเภทท่ี 1 - 4 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกําหนด มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา          
ผิวดิน ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนท่ี 16 ง ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2537 หรืออยางนอย
คุณภาพน้ําดิบเบื้องดันทางดานกายภาพ มีความเหมาะสมท่ีจะนําไปผลิตเปนน้ําประปาได 
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                 2) แหลงน้ําบาดาล จะตองเปนไปตามมาตรฐานน้ําบาดาลท่ีจะใชบริโภคไห ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับ  
การปองกันดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ.2551 (การขุดเจาะบอน้ําบาดาล
จะตองสงตัวอยางน้ํา เพ่ือวิเคราะห กอนท่ีจะนํามาใชเปนแหลงน้ําสําหรับผลิตประปา)  

        2. มาตรฐานดานระบบประปา 
            มาตรฐานระบบประปา ประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ ของระบบประปา ไดแก ระบบน้ําดิบ 
ระบบผลิต และระบบจายน้ํา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
            2.1 ระบบน้ําดิบ จะพิจารณาจาก เครื่องสูบน้ําดิบและอุปกรณ/ ทอสงน้ําดิบ/ โรงสูบน้ําดิบ       
และอุปกรณประกอบตาง ๆ ท้ังหมด ซ่ึงจะตองมีสภาพม่ันคง แข็งแรง พรอมใชงาน มีองคประกอบครบถวน 
            2.2 ระบบผลิตน้ําประปา จะพิจารณาจากระบบประปาจะตองมีขนาดการผลิตเพียงพอกับ      
ความตองการใชน้ําของชุมชน และรองรับประมาณการใชน้ําสูงสุดตอวันได / ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา 
(ระบบประปาแบบบาดาลประกอบดวยถังกรองน้ํา ทรายกรองน้ํา และอุปกรณประกอบตางๆ สวนระบบ
ประปาแบบผิวดินจะประกอบดวย ถังสรางตะกอน รวมตะกอน ตกตะกอน และทรายกรอง และอุปกรณ
ประกอบตางๆ) / ถังน้ําใสและอุปกรณตางๆ / ระบบจายสารเคมีเพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ําและเพ่ือฆาเชื้อโรค 
จะตองมีสภาพม่ันคง แข็งแรง พรอมใชงาน มีองคประกอบครบถวน 
          2.3 ระบบจายน้ําประปา จะพิจารณาจากเครื่องสูบน้ําดีและอุปกรณ / หอถังสูงหรือบางแหงใช           
ระบบถังอัดความดัน และอุปกรณประกอบ / มาตรวัดน้ํา / ทอเมนจายน้ํา และอุปกรณประกอบตางๆ จะตอง
มีสภาพม่ันคง แข็งแรงพรอมใชงาน มีองคประกอบครบถวน 
        3. มาตรฐานดานการควบคุมการผลิตและบํารงุรักษาระบบประปา 
            มาตรฐานดานการควบคุมการผลิตและบํารุงรักษาระบบประปา ประกอบดวย คุณสมบัติผูท่ีทํา
หนาท่ีในการควบคุมการผลิต และการปฏิบัติงานในหนาท่ีการควบคุมการผลิต และการบํารุงรักษาระบบ
ประปา จะตองมีการดําเนินการใหไดมาตรฐาน ดังนี้ 
          3.1 ผูควบคุมการผลิตน้ําประปา จะตองมีความรู ความสามารถในการผลิตน้ําประปาเนื่องจากใน   
การผลิตน้ําประปาจําเปนตองมีผูควบคุมการผลิตน้ําประปาท่ีมีความรู ความสามารถเรื่องระบบประปา ตั้งแต
การพิจารณาการเตรียมน้ําดิบ เพ่ือจะนําเขาสูระบบผลิตและปรับปรุงคุณภาพไดอยางเหมาะสม การดูแลเอาใจ
ใสทุกข้ันตอน ของการผลิตน้ําประปาใหไดตามมาตรฐาน 
          3.2 ผูควบคุมการผลิตน้ําประปา จะตองมีการดูแล และบํารุงรักษาระบบประปา ตามหลักวิชาการ 
ท้ังนี้ เพ่ือใหมีการดูแลควบคุมการผลิตน้ําประปาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหไดน้ําประปาท่ีมีคุณภาพได
มาตรฐาน ดวยตนทุนท่ีเหมาะสม และมีการบํารุงรักษาระบบประปาอยางถูกตอง ผูควบคุมการผลิตจะตอง     
มีความสนใจเอาใจใส ในการบํารุงรักษาระบบประปาทุกองคประกอบ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด และวิธีการ     
ท่ีถูกตอง โดยปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
          3.3 การซอมแซมเปลี่ยน ทอ อุปกรณ และระบบควบคุม จะตองสามารถดําเนินการอยางรวดเร็ว 
เพ่ือใหเกิดผลกระทบกับประชาชนผูใชน้ํา ใหนอยท่ีสุด 
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          3.4 มีการควบคุมปริมาณน้ําสูญเสียใหอยูในเกณฑท่ีกําหนด เนื่องจากมีความสําคัญท่ีอาจจะสงผล
กระทบกับความม่ันคงของการบริหารจัดการะบบประปาใหยั่งยืน ผูควบคุมการผลิตจะตองมีการสอดสองดูแล 
การรั่วไหลของน้ํา ท้ังท่ีระบบผลิตน้ํา และตามตลอดแนวเสนทอท่ีจายน้ําไมมีจุดรั่วซึมของน้ํา ตลอดจนไมใหมี
การใชน้ําฟรี ซ่ึงการสูญเสียน้ําเหลานี้ เปนการเสียน้ําโดยเปลาประโยชน ไมไดรายรับ ซ่ึงอาจจะทําใหระบบ
ประปาประสบปญหาการขาดทุน และอาจสงผลกระทบตอรายรับท่ีจะนํามาใชในการบํารุงรักษาระบบประปาได 

     4. มาตรฐานดานปริมาณน้ํา แรงดันน้ํา และคุณภาพน้ําประปา 
            มาตรฐานดานปริมาณน้ํา แรงดันน้ํา และคุณภาพน้ําประปา มีดังนี้ 
            4.1 ปริมาณน้ําประปาท่ีผลิตได จะตองเพียงพอกับความตองการของผูใชน้ํา 
            4.2 แรงดันน้ําประปาท่ีผลิตได จะตองไหลแรงสมํ่าเสมอ จายน้ําใหผูใชน้ําไดอยางตอเนื่อง         
และครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบริการจายน้ําตลอดเวลา 
            4.3 คุณภาพน้ํ าประปา ท่ีผลิตได  จะตองได เกณฑ คุณภาพน้ํ าประปาดื่ ม ได  พ.ศ .2563              
ของกรมอนามัย ตองมีกระบวนการฆาเชื้อโรคในน้ํา โดยการเติมคลอรีน และตรวจสอบคลอรีนหลงเหลือ       
ท่ีปลายทอระหวาง 0.2 - 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร มีการฝาระวังตรวจสอบคุณภาพน้ําอยางสมํ่าเสมอและสง
ตัวอยางน้ําประปาท่ีผลิตไดเขาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ ตามเกณฑคุณภาพน้ําประปาดื่มได พ.ศ.2563            
ของกรมอนามัย 

        5. มาตรฐานดานการบริหารกิจการระบบประปา 
            มาตรฐานดานการบริหารกิจการระบบประปา จะพิจารณาดังนี้ 
            5.1 การกําหนดอัตราคาน้ําประปา จะตองคํานึงถึงตนทุนการผลิตและความสามารถในการจาย     
คาน้ําประปาของผู ใชน้ํ า ท้ังนี้  เ พ่ือใหประชาชนผู ใชน้ํ าทุกคนสามารถใชน้ําได ในราคาท่ีเหมาะสม             
และตอบสนองยุทธศาสตรกรมทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2579) ยุทธศาสตรท่ี 1 น้ําอุปโภคบริโภค 
ไดกําหนดเปาหมายวา ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานเพียงพอและราคาท่ีเปนธรรม   
และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ขอ 6.1 บรรลุเปาหมายการใหทุกคนเขาถึงน้ําดื่ม
ท่ีปลอดภัยและมีราคาท่ีสามารถซ้ือหาไดภายในป 2573 
            5.2 มีการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย ท่ีสามารถเปดเผย และตรวจสอบได เพ่ือใหประชาชนผูใชน้ํา 
มีความม่ันใจในการบริหารกิจการระบบประปา วาสามารถบริหารกิจการระบบประปาใหมีความยั่งยืน           
มีรายรับ-รายจาย ท่ีเหมาะสม และมีการจัดการรายไดในการบริหารกิจการระบบประปาใหอยูไดอยางยั่งยืน 
และโปรงใส 
            5.3 ผูบริหารกิจการระบบประปา จะตองมีความรู ความสามารถในการบริหารกิจการประปา               
การดูแลบริหารกิจการระบบประปาจําเปนตองมีผูบริหาร และทีมงานท่ีมีความรูความสามารถ เรื่องระบบ
ประปาพอสมควร ตั้งแตการพิจารณาแนวทางการจัดการเรื่องการบํารุงรักษาระบบผลิตประปาใหสามารถ
ดําเนินการไดอยางตอเนื่อง การเตรียมคาใชจายสําหรับการซอมบํารุงรักษาระบบผลิตประปา การจัดการ   
เรื่องรายรับ-รายจายตางๆ ใหมีความสมดุล รวมท้ังการจัดการในเรื่องของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานตางๆ     
ของระบบประปา  เ พ่ือ ท่ี จ ะสามารถ ทํ า ให ผู ปฏิ บั ติ ง านสามารถปฏิ บั ติ ง าน ให อย า ง เ อา ใจ ใส                       
และเต็มความสามารถไดตลอดเวลา ซ่ึงจะสงผลดีตอการบริหารจัดการระบบประปาไดอยางยั่งยืน 
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            5.4 มีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ กิจการระบบประปา กําหนดไวอยางชัดเจน โดยกฎ ระเบียบขอบังคับ
นี้ จะเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการระบบประปา ของผูบริหารกิจการ และประชาชนผูใชน้ํา เพ่ือลดปญหา
ความขัดแยง ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
            5.5 มีการประชาสัมพันธ ผลการดําเนินการและขาวสารตางๆ ใหสมาชิกผูใชน้ําทราบความกาวหนา 
เพ่ือใหประชาชนผูใชน้ํา มีความม่ันใจและเชื่อม่ันในการบริหารกิจการระบบประปาและทราบขอมูลตางๆ     
ของกิจการระบบประปาอยางตอเนื่อง วามีการดําเนินการอะไร มีเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงานเปนใครบาง 
เนื่องจากประชาชนจะไดรับรูวาจะตองประสานหากเกิดปญหาตางๆ กับใคร หรือผูใดจะเปนผูมาเก็บคาใชน้ํา ฯลฯ 
 

ข้ันตอนการประเมินผลคุณภาพระบบประปาหมูบาน 
   1. เตรียมการกอนการประเมินคุณภาพระบบประปาหมูบาน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตรวจสอบระบบประปาหมูบาน ในเขตความรับผิดชอบ เพ่ือสรุปจํานวนระบบประปาและจําแนกรูปแบบระบบ
ประปาหมูบาน วาเปนระบบประปาแบบใชแหลงน้ําบาดาล หรือแหลงน้ําผิวดิน เพ่ือวางแผนการดําเนินการ
ประเมินคุณภาพ 
   2. ระหวางการประเมินคุณภาพระบบประปาหมูบาน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินกรอกขอมูล
ท่ัวไปของระบบประปาหมูบานท่ีแบบประเมินฯ จากขอมูลท่ีมีอยู เพ่ือเขาพ้ืนท่ีระบบประปาหมูบานไดถูกตอง
ตามขอมูล 
   3. ดําเนินการเก็บขอมูลระบบประปา และมาตรฐานในแตละดาน ตามแบบประเมินฯ โดยใน
ระหวางการเก็บขอมูล ควรเก็บจากการทดสอบการทํางานและตามสภาพความเปนจริง 
   4. นําขอมูลมาวิเคราะหและสรุปผลการประเมิน 
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หลักเกณฑและมาตรฐานคุณภาพนํ้าประปาดืม่ได 
 

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไดมีประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑคุณภาพน้ําประปา 
ดื่มได กรมอนามัย พ.ศ. 2563 เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2563  โดยปรับปรุงเกณฑคุณภาพน้ําประปาดื่มได 
พ.ศ. 2553 ใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน สนับสนุนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การจัดสภาวะแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพดีของประชาชน รวมท้ังเปนการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
น้ําประปาตามบทบาทภารกิจของกรมอนามัย เพ่ือใหประชาชนมีน้ําบริโภคท่ีสะอาดและปลอดภัย อันจะสงผล
ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สรุปได ดังนี้ 
  1 คํานิยาม 
    "น้ําประปาดื่มได" หมายความวา น้ําประปาท่ีมีการควบคุมคุณภาพตั้งแตระบบผลิตจนถึง
บานผูใชน้ํา ใหมีคุณภาพเปนไปตามประกาศนี้  
   2 คุณภาพน้ําประปา  
    (1) คุณภาพน้ําทางกายภาพ 
   (ก) ความขุน (Turbidity) ตองมีคาไมเกิน 5 เอ็นทียู 
                          (ข) สีปรากฏ (Apparent color) ตองมีคาไมเกิน 15 แพลตตินัมโคบอลท 
                          (ค) ความเปนกรดและดาง (pH) ตองมีคาอยูระหวาง 6.5 – 8.5 
                    (2) คุณภาพน้ําทางเคมีท่ัวไป 
                          (ก) ของแข็งละลายน้ําท้ังหมด (Total dissolved solids) ตองมีคาไมเกิน 500 มิลลิกรัมตอลิตร 
   (ข) ความกระดาง (Hardness as CaCO3) ตองมีคาไมเกิน 300 มิลลิกรัมตอลิตร 
   (ค) ซัลเฟต (Sulfate) ตองมีคาไมเกิน 250 มิลลิกรัมตอลิตร 
    (ง) คลอไรด (Chloride) ตองมีคําไมเกิน 250 มิลลิกรัมตอลิตร 
   (จ) ไนเตรท (Nitrate as NO3) ตองมีคาไมเกิน 50 มิลลิกรัมตอลิตร 
   (ฉ) ไนไตรท (Nitrite as NO2) ตองมีคาไมเกิน 3 มิลลิกรัมตอลิตร 
                          (ช) ฟลูออไรด (Fluoride) ตองมีคาไมเกิน 0.7 มิลลิกรัมตอลิตร 
    (๓) คุณภาพน้ําทางโลหะหนักท่ัวไป 
                          (ก) เหล็ก (Iron) ตองมีคาไมเกิน 0.3 มิลลิกรัมตอลิตร 
   (ข) แมงกานีส (Manganese) ตองมีคาไมเกิน 0.3 มิลลิกรัมตอลิตร 
                          (ค) ทองแดง (Copper) ตองมีคาไมเกิน 1 มิลลิกรัมตอลิตร 
   (ง) สังกะสี (Zinc) ตองมีคาไมเกิน 3 มิลลิกรัมตอลิตร 
    (๔) คุณภาพน้ําทางโลหะหนักท่ีเปนพิษ 
                          (ก) ตะก่ัว (Lead) ตองมีคาไมเกิน 0.01 มิลลิกรัมตอลิตร 
   (ข) โครเมียมรวม (Total chromium) ตองมีคาไมเกิน 0.05 มิลลิกรัมตอลิตร 
                          (ค) แคดเมียม (Cadmium) ตองมีคาไมเกิน 0.003 มิลลิกรัมตอลิตร 
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                          (ง) สารหนู (Arsenic) ตองมีคาไมเกิน 0.01 มิลลิกรัมตอลิตร 
                          (จ) ปรอท (Mercury) ตองมีคาไมเกิน 0.001 มิลลิกรัมตอลิตร 
                    (๕) คุณภาพน้ําทางแบคทีเรีย 
                          (ก) โคลิฟอรมแบคทีเรีย (Total coliforms bacteria) ตองตรวจไมพบตอ 100 มิลลิลิตร  
หรือตองมีคา < 1.1 เอ็มพีเอ็นตอ 100 มิลลิลิตร 
   (ข) อีโคไล (Escherichia coli) ตองตรวจไมพบตอ 100 มิลลิลิตร หรือตองมีคา < 1.1 
เอ็มพีเอ็น ตอ 100 มิลลิลิตร  
    ขอ ๕ การตรวจวิเคราะห วิธีการเก็บและรักษาตัวอยางคุณภาพน้ําประปาตามขอ ๔ จะตอง 
เปนไปตามวิธีการตามหนังสือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 
Edition 23rd ed., 2017 APHA AWWA WEF 
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เกณฑคุณภาพน้ําประปาน้ําดื่มได 
 

พารามิเตอร หนวยวัด คามาตรฐาน วิธีวิเคราะห 
ดานกายภาพ 
ความขุน (Turbidity) เอ็นทีย ู ไมเกิน 5 Nephelometry 
สีปรากฏ (Apparent color) แพลตตินัมโคบอลท ไมเกิน 15 Spectrophotometric-single-wavelength 

visual comparison method  
ความเปนกรดและดาง (pH) - 6.5 – 8.5  Electrometric method 
ดานเคมีท่ัวไป 
ของแข็งละลายนํ้าท้ังหมด (Total dissolved 
solids) 

มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 500 TDS dried at 18 - องศาเซลเซียส, 
Gravimetric, Electrometric method 

ความกระดาง (Hardness as CaCO3) มิลลิกรัมตอลิตร  
(as CaCO3) 

ไมเกิน 300 EDTA titrimetric 

ซัลเฟต (Sulfate) มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 250  Turbidimetry, ion chromatography 
คลอไรด (Chloride) มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 250 Argentometry, ion chromatography 
ไนเตรท (Nitrate) มิลลิกรัมตอลิตร(as NO3) ไมเกิน 50 Cadmium reduction, ion 

chromatography spectrophotometry 
ฟลูออไรด (Fluoride) มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 0.7 ion chromatography, SPADNS 

colorimetric method. ion-selective 
electrode 

ไนไตรท (Nitrite) มิลลิกรัมตอลิตร (as NO2-) ไมเกิน 3  
ดานเคมี (โลหะหนัก) 
เหล็ก (Iron) มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 0.3  AAS (flame), ICP, spectrophotometry 
แมงกานีส (Manganese) มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 0.3 AAS (flame), ICP, spectrophotometry 
ทองแดง (Copper) มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 1 AAS (flame), ICP, spectrophotometry 
สังกะสี (Zinc) มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 3 AAS (flame), ICP, spectrophotometry 
ดานเคมี (โลหะหนักท่ีเปนพิษ) 
ตะก่ัว (Lead) มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 0.01 AAS (graphite furnace), ICP 
โครเมียมรวม (Total chromium) มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 0.05  AAS (graphite furnace), ICP 
แคดเมียม (Cadmium) มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 0.003 AAS (graphite furnace), ICP 

 
สารหนู (Arsenic) มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 0.01 AAS (vapor generation technique), 

ICP, graphite furnace 
ปรอท (Mercury) มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 0.001 AAS (vapor generation technique), ICP, 

Automatic direct mercury analyzer 
ดานชีวภาพ 

โคลิฟอรมแบคทีเรยี (Total coliforms 
bacteria) 

ตอ 100 มิลลิลิตร ไมพบ Presence-Absence Test 
เอ็มพีเอ็น ตอ 100 มิลลิลติร นอยกวา 1.1 MPN method 

อีโคไล (Escherichia coli) ตอ 100 มิลลิลิตร ไมพบ Presence-Absence Test 
เอ็มพีเอ็น 100 มลิลลิิตร นอยกวา 1.1 MPN method 
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แนวทางการขับเคลื่อนการดาํเนินงานประปาหมูบานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
บทบาทระดับจังหวัด 
 

แนวทาง รายละเอียด 
1. กําหนดกรอบ แนวทางปฏิบัติ วิธีการในการ
สํ า ร ว จ  วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล ป ร ะ ป า ห มู บ า น 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

    คณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานประปาหมูบาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัด จัดประชุม
เพ่ือกําหนดกรอบ แนวทางปฏิบัติ วิธีการในการสํารวจ 
วิเคราะหขอมูลประปาหมูบานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหตรงกับขอเท็จจริง เพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

2.  จั ดทําและบู รณาการขับ เคลื่ อนแผนงาน    
พรอมกําหนดเปาหมายการพัฒนา 

   คณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานประปาหมูบาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัด จัดทํา
แผนงานในการขับเคลื่อนการดําเนินงานประปาหมูบาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีเปาหมายการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพน้ํ าประปาหมูบานได
มาตรฐาน จังหวัดละ 1 แหง  

3. สนับสนุน สงเสริม ผลักดัน และเสริมสราง
มาตรการเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทองถ่ิน ผูดูแลระบบประปา
หมูบาน และคณะกรรมการบริหารกิจการและ
บํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน 

    คณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานประปาหมูบาน
ขอ งอ งค ก รปก ครอ ง ส ว น ท อ ง ถ่ิ น ร ะ ดั บจั ง ห วั ด            
จัดประชุม หรือ อบรมใหความรูบุคลากรทอง ถ่ิน       
และคณะกรรมการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบ
ประปาหมูบาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางาน 

4. กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนงานการพัฒนาระบบประปาหมูบานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนประจําทุกไตรมาส      
(3 เดือน) 
2. รายงานผลการดําเนินงาน พรอมจัดทําขอเสนอเชิง
นโยบายตอคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานประปา
หมูบานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนประจําทุก
ไตรมาส (3 เดือน) 
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บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

แนวทาง รายละเอียด 
1. ตรวจสอบขอมูลประปาหมูบานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  

    1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินสํารวจขอมูลประปา
หมูบานท่ีอยูในความรับผิดชอบท้ังหมด พรอมกรอก
ขอมูลในระบบขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(INFO) ใหถูกตองสมบูรณ และรายงานใหจังหวัดทราบ 
    2. ดําเนินการปรับปรุง/ซอมแซมประปาท่ีชํารุด ให
สามารถใชการได 

2. ขับเคลื่อนการดําเนินงานประปาหมูบานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหไดน้ําสะอาด
ตามหลักเกณฑมาตรฐานคุณภาพ 

   องคกรปกครองทองถ่ินปฏิบัติตามแนวทางหลักเกณฑ
และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมูบานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  

3. ประเมินผล / ปรับปรุง ระบบประปาหมูบาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1. ประเมินศักยภาพของระบบประปาหมูบานในความ
รับผิดชอบของตนเองทุกระบบ 
2. รับการประเมินระบบประปาหมูบานจากคณะทํางานฯ 
ระดับจังหวัด 
3. ปรับปรุงระบบประปาหมูบานตามคําแนะนําของ
คณะทํางานฯ ระดับจังหวัด 

4. ตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาหมูบานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ใหองคกรปกครองสวนทอง ถ่ินตรวจสอบคุณภาพ
น้ําประปาดวยเครื่องมือภาคสนามอยางงาย โดยใหตรวจ 
ณ แหลงผลิต/แหลงจายน้ําของระบบประปาหมูบานเปน
ประจําทุกไตรมาส (3 เดือน) และตรวจสอบคุณภาพน้ํา
โดยการสงตัวอยางน้ําประปาหมูบานใหหนวยงานท่ีมี
หนาท่ีในการตรวจสอบคุณภาพน้ํา อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
และร าย ง านผลการตรวจสอบ ให คณะ ทํา งานฯ        
ระดับจังหวัดทราบ 

5. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูดูแล
ระบบประปาหมูบาน และคณะกรรมการบริหาร
กิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน 

ถายทอดและสงเสริมการตรวจสอบคุณภาพน้ําอยางงาย
แกผูดูแลระบบประปาหมูบาน และแกนนําชุมชน 
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แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบประปาหมูบานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

การพัฒนาระบบประปาหมูบานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัด 
 

  1. บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี เชน สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติภาค 
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค สํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาลเขต ศูนยอนามัยเขต หนวยงานภายในจังหวัด    
และสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด ในการยกระดับระบบประปาหมูบานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
  2. พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา          
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมูบาน และเครือขายพิทักษ
สิ่งแวดลอม ตามคูมือหลักเกณฑและมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมูบานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  3. ตรวจวัดคุณภาพน้ําแหลงน้ําดิบและน้ําประปา จากระบบประปาหมูบาน และดําเนินการวิเคราะห 
สังเคราะหผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําและจัดทําขอเสนอแนะทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพน้ําประปา     
และการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน นําเสนอตอคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานประปาหมูบาน          
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดขับเคลื่อน            
ในเชิงนโยบายในระดับทองถ่ินตอไป 
 

การพัฒนาระบบประปาหมูบานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น        
หรือคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมูบาน 
 

  1. กิจกรรมการรับรองระบบประปาหมูบาน จะตองดําเนินการ ดังนี้ 
1.1 ประเมินศักยภาพของระบบประปาหมูบานในความรับผิดชอบของตนเองทุกระบบ         

(Self – Assessment) (ตามเกณฑมาตรฐานระบบประปาหมูบาน ของกรมทรัพยากรน้ํา) 
1.2 รับการประเมินระบบประปาหมูบาน และรวมมือตรวจสอบคุณภาพแหลงน้ํ าดิบ             

และน้ําประปาจากเจาหนาท่ีสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
1.3 ปรับปรุงระบบประปาหมูบานตามคําแนะนําของเจาหนาท่ี  
1.4 ตรวจวัดคุณภาพแหลงน้ําดิบและน้ําประปาตามแนวทางท่ีกําหนด 

2. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผูดูแลระบบประปาหมูบาน  
2.1 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการดูแลระบบประปาหมูบาน สําหรับผูดูแลระบบประปาหมูบาน  
2.2 ถายทอดความรูการดูแลระบบประปาหมูบานใหกับสมาชิกหรือคณะทํางาน 
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แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพนํ้าประปาหมูบานสะอาด                   
ตามแนวทาง 3 C (Clear Clean Chlorine) 

 

3 C ยอมาจาก Clear Clean และ Chlorine เปนการนําเอาหลักเกณฑพัฒนาระบบประปาหมูบาน  

ท่ีคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานประปาหมูบานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีมติเห็นชอบนํามาใช

เปนกรอบในการดําเนินงาน ไดแก เกณฑมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมูบาน โดยกรมทรัพยากรน้ํา 

กระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดลอม และเกณฑคุณภาพน้ําประปาดื่มได กรมอนามัย พ.ศ. 2563 

โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. Clear ระบบประปามีการทําความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย โดยใชหลักการ 5 ส. มาพัฒนา 

ท้ังสภาพท่ัวไปของระบบประปา โรงเรือนท่ีเปนระบบผลิตน้ําประปา โรงเรือนสําหรับเก็บวัสดุ สารเคมี      

แหลงน้ําดิบ และผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมูบานตามแบบประเมินของกรมทรัพยากรน้ําใน

ระดับ ดี ข้ึนไป  

 2. Clean ระบบประปาสามารถผลิตน้ําประปาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑคุณภาพน้ําประปาดื่มได     

กรมอนามัย พ.ศ. 2563 โดยการเก็บตัวอยางน้ําประปาท่ีผลิตได (น้ําตนทอ) สงตรวจทางหองปฏิบัติการ   

ผานเกณฑครบท้ัง 21 พารามิเตอร 

 3. Chlorine มีการอบรมพัฒนาศักยภาพผูดูแล แกนนํา หรืออาสาสมัคร ในการใชชุดทดสอบปริมาณ

คลอรีนอิสระคงเหลือในน้ําประปา (อ.31) และมีการดําเนินการตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือใน

น้ําประปาในระบบจายน้ํา (บานผูใชน้ําไกลสุด) ดวยชุดทดสอบปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ําประปา     

(อ.31) เดือนละ 1 ครั้ง ติดตอกันอยางนอย 6 เดือน   

ดังนั้นการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพน้ําประปาหมูบานสะอาด ตามแนวทาง 3 C (Clear Clean 

Chlorine)  จึงมีหลักเกณฑการประเมินเพ่ือรับรอง คุณภาพน้ําประปาหมูบานสะอาด ดังนี้ 

 (1) ผลการประเมินตามแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมูบานของกรมทรัพยากรน้ํา  

               ไดระดับ ดี ข้ึนไป 

 (2) ผลตรวจคุณภาพน้ําประปาหมูบานท่ีผลิตได (ตนทอ) ผานเกณฑคุณภาพน้ําประปาดื่มได  

               กรมอนามัย พ.ศ. 2563 ในปท่ีขอรับการรับรอง 

 (3) ผลการตรวจน้ําประปาหมูบานท่ีบานผูใชน้ําไกลสุด มีคลอรีนอิสระในน้ําอยูในเกณฑมาตรฐาน 

(0.2-0.5 ppm.) ทุกเดือน 

 เปาหมายในการดําเนินงานเปนระบบประปาหมูบานตามคํานิยามในระเบียบกระทรวงมหาดไทย     

วาดวยการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน พ.ศ. 2548 ซ่ึงหมายถึง ระบบประปาซ่ึงเปน

ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตไมหมายความรวมถึงระบบประปาท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
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การประปาสวนภูมิภาค การประปานครหลวง หรือกิจการประปาระบบหลักท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จัดตั้งข้ึนเพ่ือใหบริการประชาชนและอยูภายใตการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ข้ันตอนการดําเนินการพัฒนาระบบประปาหมูบาน โดยองคกรปกครองสวนทอง ถ่ินหรือ  

คณะกรรมการบริหารกิจการประปาฯ ตองดําเนินการ ดังนี้ 

 (1) ประเมินระบบประปาตามแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมูบานของกรมทรัพยากรน้ํา 

 (2) พัฒนาศักยภาพแกนนํา/ผูดูแลระบบประปา/อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในการใชชุดตรวจ

ภาคสนาม และสนับสนุนการดําเนินการตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระในน้ําประปา 

 (3) เก็บตัวอยางน้ําประปาท่ีระบบผลิต (ตนทอ) สงตรวจท่ีศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัยหรือ         

ท่ีหองปฏิบัติการอ่ืนในพ้ืนท่ี ตามเกณฑคุณภาพน้ําประปาดื่มได กรมอนามัย พ.ศ. 2563 

           (4) ดําเนินการหรือสนับสนุนใหแกนนํา/ผูดูแลระบบประปา/อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

ตรวจสอบปรมิาณคลอรนีอิสระคงเหลือในน้ําประปา ทุกเดือน 

 (5) รวบรวมเอกสารขอรับการรบัรอง 

ข้ันตอนการขอรับรองคุณภาพน้ําประปาหมูบาน 

ข้ันตอน ผูดําเนินการ ผลลัพธท่ีตองการ 

1 .  ป ร ะ เ มิ น ม า ต ร ฐ า น

คุณภาพระบบประปาหมูบาน      

ต า ม แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ข อ ง      

กรมทรัพยากรน้ํา 

- อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ่ิ น

คณะกรรมการบริหารกิจการประปาฯ 

ผลการประเมินท้ัง 5 ดาน ตองไดระดับ

ดีข้ึนไป 

2 .  ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ

น้ํ าประปาจากระบบผลิต   

(ตนทอ) 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

- คณะกรรมการบริหารกิจการประปาฯ  

โดยความรวมมือและใชผลตรวจทาง
ห องปฏิ บั ติ ก า รจ ากหน ว ยง าน เ พ่ื อ
สนับสนุน ไดแก สํานักงานสิ่งแวดลอม
ภาค กรมอนามัย     การประปาสวน
ภู มิ ภ า ค  ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า  ห รื อ
ภาคเอกชน (Central Lab) 

น้ํ าประปาจากระบบผลิต (ตนทอ )    

ผานเกณฑ คุณภาพน้ําประปาดื่มได   

กรมอนามัย พ.ศ. 2563 

3. พัฒนาศักยภาพผูดูแล

ระบบประปา/อาสาสมัคร/

แกนนําชุมชน/นักเรียน เพ่ือ

ต ร ว จ วั ด ค ล อ รี น อิ ส ร ะ

คงเหลือในน้ําประปา 

-องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

-คณะกรรมการบริหารกิจการประปาฯ  

- เครือขายในระดับตําบล 

มีกลุมแกนนําในการเฝาระวังคุณภาพ

น้ําประปาดวยชุดทดสอบอยางงาย 

คูมือหลักเกณฑและมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมูบานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ข้ันตอน ผูดําเนินการ ผลลัพธท่ีตองการ 

4. ตรวจวัดคลอรีนอิสระ

คงเหลือในน้ําประปาท่ีบาน

ผูใชน้ําไกลสุด อยางนอย 1 

ครั้งตอเดือน 

ผูดูแลระบบประปา/อาสาสมัคร/แกนนํา

ชุมชน/นักเรียนท่ีผาน 

การอบรม 

น้ําประปาจากระบบผลิต (ปลายทอ)    

มีคลอรีน อิสระคง เหลือตามเกณฑ

มาตรฐาน  

กรณีปกติ 0.2 – 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 

หรือ ppm. 

กรณีโรคระบาดในพ้ืนท่ี 0.5 – 1.0 

มิลลิกรัม/ลิตร หรือ ppm. 

5. รวบรวมหลักฐาน  

เ พ่ื อ ข อ ก า ร รั บ ร อ ง           

(ซ่ึงสามารถใชหลักเกณฑนี้

รับรองโดยจังหวัดในนาม

คณะทํางานระดับจังหวัด) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  - แบบสรุปผลการประเมินข้ันตอนท่ี 1 

ไดในระดับดีข้ึนไป 

- ใบรายงานผลการตรวจ คุณภาพ

น้ํ าประปาจากระบบผลิต (ตนทอ )     

จากหองปฏิบัติการและผานเกณฑ

คุณภาพน้ําประปาดื่มได กรมอนามัย 

พ.ศ.2563 

- แบบสรุปผลการตรวจคุณภาพน้ําท่ี

บานผู ใชน้ํ า  (คลอรีน) เปนปจจุบัน

ประจําเดือนอยางนอย 6 เดือน พรอม

ภาพถายการดําเนินการตรวจสอบ

คุณภาพน้ําท่ีบานผูใชน้ํา 
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คําส่ังคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ท่ี 4/2563 

เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานขับเคล่ือนการดําเนินงานประปาหมูบานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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QR Code สําหรับดาวนโหลด คูมือ เอกสาร สื่อตาง ๆ ท่ีใชในการดําเนินงาน 

๑. ลิงคขอมูลท่ีเก่ียวของ: 1 DOH Dash Board ระบบขอมูลตัวชี้วัดเฝาระวังฯ กรมอนามัย 
    http://dashboard.anamai.moph.go.th/ 
๒. ขอมูลการรับรองคุณภาพน้ําประปาดื่มไดกรมอนามัย 
     http://drinkingwater.anamai.moph.go.th/?page=home 
๓. ขอมูลการรับรอง EHA 2000  
    https://datastudio.google.com/reporting/ff0faf0e-2f8d-4dd7-b3f1- 
    f4101591dced/page/J4enB 
๔. รายชื่อระบบประปาหมูบานท่ีผานการตรวจสอบจากสํานักงานสิ่งแวดลอม 
    https://drive.google.com/file/d/1-nnfZlzvs0-4EBvcU1e7MoliuvLc6Cea/view 
๕. คูมือการรับรองมาตรฐานคุณภาพน้ําประปาหมูบาน ประจําป 2564 

 
๖. คูมือการเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภค ประจําป 2564 
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http://dashboard.anamai.moph.go.th/
http://drinkingwater.anamai.moph.go.th/?page=home
https://datastudio.google.com/reporting/ff0faf0e-2f8d-4dd7-b3f1-
https://drive.google.com/file/d/1-nnfZlzvs0-4EBvcU1e7MoliuvLc6Cea/view


 
 

๗. สื่อวีดิทัศนการตรวจสอบและเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภคสําหรับเจาหนาท่ีและผูดูแลระบบประปาหมูบาน 
 

เรื่อง Link / QR code 
การใชชุดตรวจคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ํา 
(Residual Chlorine Test) 

 

https://youtu.be/DnJtgFxGhsw 
 

 

การใชชุดทดสอบโคลิฟอรมแบคทีเรีย (อ11) 

 

https://youtu.be/k-bf5P2Lguk 
 

 
 

การเก็บตรวจอยางน้ําเพ่ือสงตรวจกับ
หองปฏิบัติการ 

 

https://youtu.be/YsSSKOf49hw 
 

 
 

การตรวจสอบและเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภคใน
ครัวเรือน 

 
 

https://youtu.be/IsOdjHtwRmw 
 

 

 

คูมือหลักเกณฑและมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมูบานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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https://youtu.be/DnJtgFxGhsw
https://youtu.be/k-bf5P2Lguk
https://youtu.be/YsSSKOf49hw
https://youtu.be/IsOdjHtwRmw


 
 

๘. คูมือ เอกสารวิชาการ และวิดีทัศนท่ีเก่ียวของกับระบบประปาหมูบาน 

ช่ือเรื่อง QR Code รูปภาพ 

คูมือผูควบคุมการผลิตน้ําประปา  
ระบบประปาแบบบาดาล  
ขนาด 2.5 และ 20 ลบ.ม./ชม. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

คูมือผูควบคุมการผลิตน้ําประปา  
ระบบประปาแบบบาดาล  
ขนาด 7 และ 10 ลบ.ม./ชม. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

คูมือผูควบคุมการผลิตน้ําประปา  
ระบบประปาแบบบาดาล 3 in 1  
ขนาด 2.5 , 5 , 10 และ 20 ลบ.ม./
ชม. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

คูมือผูควบคุมการผลิตน้ําประปา  
ระบบประปาแบบผิวดิน 
ขนาด 5 , 10 และ 20 ลบ.ม./ชม. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

คูมือหลักเกณฑและมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมูบานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ช่ือเรื่อง QR Code รูปภาพ 

 
 
คูมือผูควบคุมการผลิตน้ําประปา  
ระบบประปาแบบผิวดิน 
ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. 
 
   

ขอแนะนําในการปรับปรุงระบบประปา 
หลังการประเมินคุณภาพระบบประปา
หมูบาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ข้ันตอนและวิธีการใชแบบประเมิน
คุณภาพระบบประปาหมูบาน 
(Motion Infographic) 
 
 

 

 

 
 
ข้ันตอนการใชโปรแกรมประมวลผล
แบบประเมินคุณภาพระบบประปา
หมูบาน 
(Motion Infographic) 
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ช่ือเรื่อง QR Code รูปภาพ 

คูมือหลักเกณฑและมาตรฐานคุณภาพ
ระบบประปาหมูบาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
แบบประเมินคุณภาพระบบประปา
หมูบาน (ใชแหลงน้ําบาดาล) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบประเมินคุณภาพระบบประปา
หมูบาน (ใชแหลงน้ําผิวดิน) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

โปรแกรมประมวลผลแบบประเมิน
คุณภาพระบบประปาหมูบาน  
(ใชแหลงน้ําบาดาล) 
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https://dwr.go.th/uploads/userfiles/files/mattatanprapa/2_2Quality_evaluation_form.pdf
https://dwr.go.th/uploads/userfiles/files/mattatanprapa/2_2Quality_evaluation_form.pdf


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือเรื่อง QR Code รูปภาพ 

โปรแกรมประมวลผลแบบประเมิน
คุณภาพระบบประปาหมูบาน  
(ใชแหลงน้ําผิวดิน) 

 

 
 

 
 

ข้ันตอนการใชโปรแกรมประมวลผล
แบบประเมินคุณภาพระบบประปา
หมูบาน 
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http://division.dwr.go.th/bwm/index.php/2019-12-17-06-02-42/2019-12-17-06-05-58/category/20-2020-05-01-12-00-51?download=168:2022-04-25-06-38-27
http://division.dwr.go.th/bwm/index.php/2019-12-17-06-02-42/2019-12-17-06-05-58/category/20-2020-05-01-12-00-51?download=168:2022-04-25-06-38-27
http://division.dwr.go.th/bwm/index.php/2019-12-17-06-02-42/2019-12-17-06-05-58/category/20-2020-05-01-12-00-51?download=168:2022-04-25-06-38-27


 
 

 

๙. Infographic ข้ันแนวทางและข้ันตอนการขอรับรอง 3 C 
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ท่ีปรึกษา 

 

คณะผูจัดทํา 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

กรมทรัพยากรนํ้า 

กรมอนามัย 

 

1. นายประยูร รัตนเสนีย อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
2. นายภาดล ถาวรกฤจรัตน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 
3. นายสุวรรณชัย แกวสัมฤทธ อธิบดีกรมอนามัย 
4. นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
5. นายธนิศร  วงศปยะสถิตย รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
6. นายศิริวัฒน  บุปผาเจริญ รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
7. นายนิพนธ จํานงสิริศักดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 
8. นายอรรถพล แกวสัมฤทธ์ิ รองอธิบดีกรมอนามัย 
9. สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคท่ี 11 นครราชสีมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1. นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
2. นางคณิตา ราษฎรนุย ผูอํานวยการกองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น 
3. นายเจษ เสียงลือชา ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
4. นางสาวพรทิพย วิรุฬหทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

1. นายนิรุติ คูณผล ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการน้ํา 
2. นางสาวสุญาณี สุทธิพงศ ผูอํานวยการสวนสงเสริมการจัดการน้ํา  
3. นายพอจิตต ขันทอง นักวิชาการส่ิงแวดลอมชํานาญการ 

1. นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค ผูอํานวยการสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
2. นายรัชชผดุง ดํารงพิงคสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
3. นางสาวปาริชาต ิ สรอยสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

คูมือหลักเกณฑและมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมูบานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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