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บทที่  2 
มาตรฐานตัวช้ีวัดการจัดบริการระบบน้ําสะอาด  

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

สะอาดที่เหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของแตละชุมชนหรือหมูบานที่
อยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 
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ดัชนคีุณภาพ 
มีการดําเนินการสํารวจศักยภาพในการจัดหาน้ําสะอาดในชุมชนอยางเปนระบบ 
มีการวางแผนการสํารวจและประเมินศักยภาพของชุมชนในการจัดหาน้ําสะอาดอยางเปนระบบและชัดเจน 

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

รูปท่ี 2 แนวทางการจัดหาน้ําสะอาดในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1.1 กรณีท่ีชุมชนมีระบบประปาหมูบาน 
 ในกรณีที่ชุมชนไดมีระบบประปาหมูบานอยูแลว ไมวาระบบประปาหมูบานนั้นจะ
กอสรางโดยงบประมาณของหนวยงานใด มีแนวทางและขั้นตอนในการดําเนินการจัดหาและ
พัฒนาตามขั้นตอน ดังนี้ 
 

กรณีท่ี ๒ 
ชุมชนยังไมมีระบบ
ประปาหมูบาน 

กรณีท่ี ๓ 
ชุมชนยังไมมีระบบ
ประปาหมูบานและ
แหลงน้ําตาง ๆ มี
ปริมาณไมเพียงพอ 

กรณีท่ี ๑ 
ชุมชนมีระบบประปา

หมูบาน 

แนวทางการ
จัดหาน้ํา
สะอาดใน
ชุมชน 
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 ขั้นตอนที่ 1 
1. ตรวจสอบสภาพการใชงานของระบบประปาหมูบานที่มีอยูในชุมชนวาสามารถใช

งานไดหรือไม 
2. ตรวจสอบวาระบบประปาหมูบานที่มีอยูสามารถปรับปรุง/ซอมแซมใหใชงานไดดี

หรือไม 
3. ตรวจสอบคุณภาพน้ําดิบของระบบประปาหมูบานวามีคุณภาพดีหรือไม 
4. ตรวจสอบปริมาณน้ําดิบของแหลงน้ําที่นํามาผลิตน้ําประปาของระบบประปา

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

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

ระบบประปาหมูบาน ก็ใหพัฒนานํามาใชในบางสวน 
7. หากชุมชนไมมีบอน้ําบาดาลก็ใหตรวจสอบวาพื้นที่มีศักยภาพในการเจาะบอน้ํา

บาดาลหรือไม 
8. ดําเนินการเจาะบอน้ําบาดาลแลวตรวจสอบวาบอน้ําบาดาลที่ เจาะขึ้นมาใหม

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

1. ตรวจสอบวาชุมชนมีแหลงน้ําผิวดินหรือไม 
2. ตรวจสอบสภาพของแหลงน้ําผิวดินวามีสภาพใชการไดหรือไม 
3. ตรวจสอบดูวาแหลงน้ําผิวดินที่มีอยูสามารถปรับปรุง/ซอมแซมเพื่อนํามาใชเปน

แหลงน้ําดิบไดหรือไม 
4. ตรวจสอบคุณภาพน้ําดิบของแหลงน้ําผิวดินวามีคุณภาพดีหรือไม 
5. ตรวจสอบปริมาณน้ําดิบของแหลงน้ําผิวดินวามีปริมาณน้ําเพียงพอหรือไม 
6. หากชุมชนไมมีแหลงน้ําผิวดิน ก็ใหตรวจสอบวาในชุมชนมีแหลงน้ําผิวดินสําหรับ

นํามาพัฒนาแหลงน้ําใหมในการนํามาผลิตน้ําประปาไดหรือไม 
7. หากสามารถพัฒนาแหลงน้ําผิวดินแหลงใหมได ก็ใหดําเนินการตรวจสอบวาแหลง

น้ําผิวดินที่พัฒนาขึ้นมาใหมสามารถนํามาใชเปนแหลงน้ําดิบสําหรับระบบประปา
หมูบานไดหรือไม โดยการตรวจสอบตามขั้นตอนตั้งแตขอ 4 ดังกลาวขางตน 
ตามลําดับ หากมีคุณภาพน้ําดิบดีและมีปริมาณเพียงพอก็ใหดําเนินการปรับปรุง/
ขยายระบบประปาหมูบานใหสามารถบริการน้ําประปาไดอยางเพียงพอ และครอบคลุม
ทั้งชุมชนตอไป 

 ขั้นตอนที่ 4 
 การพิจารณาแหลงน้ําจากแหลงน้ําอื่น ๆ นอกเหนือจากแหลงน้ําใตดินหรือบอน้ําบาดาล 
และแหลงน้ําผิวดินสําหรับนํามาผลิตน้ําประปาแลว ก็ใหพิจารณาดูแหลงน้ําจากบอน้ําตื้นในชุมชน
เปนอันดับถัดมา โดยการพิจารณาแหลงน้ําจากบอน้ําตื้นมีขั้นตอนตามลําดับดังนี้ 

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

ของระบบประปาหมูบาน ก็ใหพัฒนานํามาใชในบางสวน 
7. หากชุมชนไมมีแหลงน้ําจากบอน้ําตื้น ก็ใหตรวจสอบวาพื้นที่ชุมชนดังกลาว หรือ

บริเวณใกลเคียงมีศักยภาพสามารถขุดหรือจัดสรางบอน้ําตื้นไดหรือไม 
8. ดําเนินการจัดสรางหรือขุดบอน้ําตื้น แลวตรวจสอบวาบอน้ําตื้นที่จัดสรางหรือขุด

ขึ้นมาใหม สามารถนํามาใชเปนแหลงน้ําดิบสําหรับการปรับปรุง/ขยายระบบ
ประปาหมูบานไดเพียงพอหรือไม 

 ทั้งนี้ แผนภาพในการดําเนินการสามารถแสดงไดดังนี้ 
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รูปท่ี 3 แนวทางการจัดหาน้ําสะอาดในกรณีที่ชุมชนมีระบบประปาหมูบานอยูแลว 

  
 
 

ชุมชนหรือหมูบาน 

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 3 

ตรวจสอบวาชุมชนมีระบบ
ประปาหรือไม

ไมมี ดูกรณีที่ 3 

ตรวจสอบวามีบอน้ําตื้น 
หรือไม

ตรวจสอบวามีแหลงน้ําผิวดิน
หรือไม 

ตรวจสอบวามีบอน้ําบอบาดาล
หรือไม 

ตรวจสอบวาสามารถตอน้ําจาก
ระบบประปาอื่นไดหรือไม

ไมมี 

มี 

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

 1.1.2 กรณีท่ีชุมชนยังไมมีระบบประปาหมูบาน 
 ในกรณีที่ชุมชนยังไมมีระบบประปาหมูบาน มีแนวทางและขั้นตอนในการจัดหาและ
พัฒนาน้ําสะอาดสําหรับดื่มกินและใชสอยอยางเพียงพอตามขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 
 ตรวจสอบดูวา ชุมชนนั้นสามารถตอน้ําจากระบบประปาอื่นไดและเพียงพอหรือไม 

1. หากตอน้ําจากระบบประปาอื่นไมได ใหดําเนินการตอไปในขั้นตอนที่ 2 
2. หากชุมชนสามารถตอน้ําจากระบบประปาหมูบานอื่นได และมีปริมาณน้ําเพียงพอก็

ใหดําเนินการปรับปรุง/ขยายระบบประปาหมูบาน เพื่อใหระบบประปาหมูบาน
สามารถใหบริการน้ําประปาไดครอบคลุมทั้งชุมชน  

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

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

7. หากชุมชนไมมีบอน้ําบาดาล ก็ใหพิจารณาหาพื้นที่สําหรับเจาะบอน้ําบาดาล โดย
ตรวจสอบวาพื้นที่มีศักยภาพในการเจาะบอน้ําบาดาลไดหรือไม 

8. ดําเนินการเจาะบอน้ําบาดาลแลวตรวจสอบวาบอน้ําบาดาลที่เจาะขึ้นมาใหมสามารถ
นํามาใชเปนแหลงน้ําดิบสําหรับจัดสรางระบบประปาหมูบานไดเพียงพอหรือไม 

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

1. ตรวจสอบวาชุมชนมีแหลงน้ําผิวดินหรือไม 
2. ตรวจสอบสภาพของแหลงน้ําผิวดินวามีสภาพใชการไดหรือไม 
3. ตรวจสอบดูวาแหลงน้ําผิวดินที่มีอยูสามารถปรับปรุง/ซอมแซมเพื่อนํามาใชเปน

แหลงน้ําดิบไดหรือไม 
4. ตรวจสอบคุณภาพน้ําดิบของแหลงน้ําผิวดินวามีคุณภาพดีหรือไม 
5. ตรวจสอบปริมาณน้ําดิบของแหลงน้ําผิวดินวามีปริมาณน้ําเพียงพอหรือไม 
6. เมื่อตรวจสอบแลวพบวา แหลงน้ําผิวดินมีปริมาณน้ําไมเพียงพอที่จะเปนแหลงน้ํา

เสริมของระบบประปาหมูบาน ก็ใหพัฒนานํามาใชในบางสวน 
7. หากชุมชนไมมีแหลงน้ําผิวดิน ก็ใหพิจารณาพัฒนาแหลงน้ําผิวดินแหลงใหม โดย

ตรวจสอบวาในชุมชนมีแหลงน้ําผิวดินสําหรับนํามาพัฒนาแหลงน้ําใหมในการ
นํามาผลิตน้ําประปาไดหรือไม 

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

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

ของระบบประปาหมูบาน ก็ใหพัฒนานํามาใชในบางสวน 
7. หากชุมชนไมมีแหลงน้ําจากบอน้ําตื้น ก็ใหตรวจสอบวาพื้นที่ชุมชนดังกลาว หรือ

บริเวณใกลเคียงมีศักยภาพสามารถขุดหรือจัดสรางบอน้ําตื้นไดหรือไม 
8. ดําเนินการจัดสรางหรือขุดบอน้ําตื้น แลวตรวจสอบวาบอน้ําตื้นที่จัดสรางหรือขุด

ขึ้นมาใหม สามารถนํามาใชเปนแหลงน้ําดิบสําหรับจัดสรางระบบประปาหมูบาน
ไดเพียงพอหรือไม 

9. หากจัดสรางหรือขุดบอน้ําตื้นได ตลอดจนมีคุณภาพน้ําดิบดี และมีปริมาณน้ําดิบ
เพียงพอ ก็ใหใชเปนแหลงน้ําดิบสําหรับนํามาจัดสรางระบบประปาหมูบาน ให
สามารถบริการน้ําไดอยางเพียงพอและครอบคลุมทั้งชุมชนตอไป 

 ทั้งนี้แผนภาพในการดําเนินการ สามารถแสดงไดดังนี้ 
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รูปท่ี 4 แนวทางการจัดหาน้ําสะอาดในกรณีที่ชุมชนไมมีระบบประปาหมูบาน 
 

ชุมชนหรือหมูบาน 

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 3 

ตรวจสอบวาชุมชนมีระบบ
ประปาหรือไม

หากไมมี โปรดดูกรณีที่ 3 

ตรวจสอบวามีบอน้ําตื้น 
หรือไม

ตรวจสอบวามีแหลงน้ําผิวดิน
หรือไม 

ตรวจสอบวามีบอน้ําบอบาดาล
หรือไม 

ตรวจสอบวาสามารถตอน้ําจาก
ระบบประปาอื่นไดหรือไม

ไมมี 

มี 

ประชาชน/องคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ินบริหาร
จัดการใหยั่งยืน 

ตรวจสอบวามีศักยภาพในการ
เจาะบอน้ําบาดาลหรือไม 

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

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

1. ตรวจสอบดูวาชุมชนนั้นมีถังเก็บน้ําหรือไม 
2. ตรวจสอบสภาพการใชงานของถังเก็บน้ําวาสามารถใชงานไดหรือไม 
3. หากยังสามารถใชงานไดดี ใหดําเนินการตอไปในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพน้ํา

ในถังเก็บน้ําวามีคุณภาพเชนไร หากมีคุณภาพน้ําดีก็ดําเนินการตรวจสอบปรมิาณน้าํ
วามีมากนอยเพียงใด หากปริมาณน้ํามีความเพียงพอในการใหบริการชุมชนก็ให
จัดตั้งธนาคารน้ํา โดยการสนับสนุนใหประชาชนไดรวมกันบริหารจัดการธนาคารน้ํา
ใหเกิดความยั่งยืนตลอดไป 

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

สะอาดจากแหลงน้ําตาง ๆ มาเก็บไวในถังเก็บน้ําใหเต็ม ซ่ึงแหลงน้ําที่นํามาเติมใน
ถังเก็บน้ําจะไดมาจากน้ําฝน น้ําที่มาจากระบบประปาหมูบาน น้ําจากบอน้ําบาดาล    
น้ําจากบอน้ําตื้น ตลอดจนน้ําจากแหลงน้ําผิวดินตาง ๆ ที่ไดปรับปรุงคุณภาพน้ําแลว 

7. ใหชุมชนดําเนินการจัดตั้งธนาคารน้ํา เพื่อจัดหาน้ําตนทุนมาเก็บกักในถังเก็บน้ํา 
สําหรับนํามาเปนน้ําดื่มในชวงหนาแลงหรือในยามขาดแคลน 
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รูปท่ี 5  แนวทางการจัดหาน้าํสะอาดในกรณีที่ชุมชนยังไมมีระบบประปาหมูบานและ 
แหลงน้ํามีปริมาณไมเพยีงพอ 

 

มีระบบประปา
หรือไม 

ตอน้ําจากระบบ
ประปาอื่นไมได 

บอน้ําตื้นมี
ปริมาณน้ํานอย 

แหลงน้ําผิวดิน 
ไมเพียงพอ น้ํานอย 

บอน้ําบาดาลมี
ปริมาณนอย 

ชุมชนหรือหมูบาน 

ความเพยีงพอ 

การปรับปรุง/
ซอมแซม 

สภาพการ
ใชงาน 

มีถังเก็บน้ํา
หรือไม 

จัดสรางถัง
เก็บน้ํา 

จัดตั้ง
ธนาคารน้ํา 

ประชาชน/องคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นบริหาร
จัดการใหยั่งยืน 

 
น้ําฝน 

น้ําจากบอน้ํา
บาดาล บอน้ําตื้น 
แหลงน้ําผิวดินที่
ไดรับการปรับปรุง

คุณภาพแลว 

 

น้ําที่รับจากระบบ
ประปาอื่น ๆ 

เพียงพอ 

ไมเพียงพอ 

ไมได 

ได ได 

มี ไมได 

ไมมี 



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

ในเบื้องตน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสํารวจและวิเคราะหความจําเปนหรือ

ความเหมาะสมของโครงการในเบื้องตน เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลอง   
ตอความตองการการใชน้ําในหมูบานและหมูบานสามารถตอบสนอง   
ความตองการของประชาชนอยางทั่วถึง 

 

ดัชนคีุณภาพ 
มีการสํารวจความตองการใชน้ําของหมูบานหรือชุมชน 
มีการสํารวจแหลงน้ําที่จะมาใชทําระบบประปา 
มีการสํารวจการมีไฟฟาใชในหมูบาน 
มีการสํารวจทําเลที่ต้ังสําหรับกอสรางระบบประปา 

 
 1.2.1 การสํารวจความตองการใชน้ําของหมูบานหรือชุมชน 
 การสํารวจความตองการใชน้ําของหมูบานหรือชุมชนนั้น จะตองคํานวณจากฐานของ
ประชากรหรือจํานวนครัวเรือนที่อยูในพื้นที่เปนหลัก อยางไรก็ดี เนื่องจากชุมชนหรือหมูบาน
โดยทั่วไปแลวมักจะมีการขยายตัวทั้งจํานวนประชากรและจํานวนครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้นในแตละ
ป ดังนั้น ในการจัดสรางระบบน้ําสะอาด จึงมีความจําเปนที่จะตองคํานวณเกินหรือเผ่ือไวสําหรับ
การขยายตัวของชุมชนดวย ซ่ึงมีตัวอยางการคํานวณดังนี้  


