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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะจัดท้าแผนการด้าเนินงานระบบผลิตน ้าประปา อบต.คูบัว หมู่ที่ 12 
ครั งที่ 1/2564 

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว อ้าเภอเมืองราชบุรี 

 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
   ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
   การแก้ไขปัญหาวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้นและการจัดท ากรอบ (ขอบเขตการศึกษา) 

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการระบบน้ าประปา 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  หลังจากประชุมสรุปข้อมูลร่วมกันแล้ว กองช่าง อบต.คูบัวจะพาลงพ้ืนที่จริงที่ระบบผลิตน้ าประปา หมู่ที่ 12 



 

 

 

 
 

ร่างขอบเขตการศึกษา 
1.ศึกษาสถานการณ์และคุณภาพน้้าประปา ระบบการผลิต การจ่ายน้้า 
2.การอธิบาย ลักษณะการท้างานของระบบประปา เพ่ือระดมความคิดในการแก้ไขปัญหา 
3.การก้าหนดแผนดูแลบ้ารุงรักษาระบบประปา ให้มีรูปแบบตามแผนที่คณะจัดท้าแผนก้าหนด 
 
แผนพัฒนาการด าเนินงานระบบผลิตน้ าประปา อบต.คูบัว หมู่ที่ 12  
คณะจัดท าแผนร่วมกันร่างจะได้เห็นจุดอ่อน และอุปสรรคที่มีโอกาสเกิดขึ้น  
ภายใต้กระบวนการหลักการมีส่วนร่วมในการประชุมหารือร่วมกันเพื่อจัดท าแผน 
ประโยชน์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวจะได้รับ   ดังนี้ 
1.เกิดแนวทางการพัฒนาที่ท้าให้ทุกคน มีความเข้าใจ และปัญหาจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง 
2.มีการเตรียมการ การประชุมปฏิบัติการ การสร้างทีมงาน กลุ่มผู้ดูแลระบบประปาเพ่ือสนับสนุนแนวทางผลักดัน 
การแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามแผน และช่วยเหลือกัน 
3.มีการเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องระบบประปา การผลิต การบ้ารุงรักษา การเฝ้าระวัง 
4.ไดส้รุปบทเรียนที่ได้รับจากการพัฒนา  มีรายงานปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
เพ่ือให้ได้วิธีการแก้ปัญหาที่ดีขึ้น  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้าที่ 1 

 
-สิทธิเกี่ยวกับน้ าและบทบาทภารกิจในการจัดการน้ าบริโภค 
น ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติอันมีจ้ากัดและเป็นสินสาธารณะที่จ้าเป็นขั นพื นฐานต่อชีวิตและสุขภาพ 
สิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับน ้าเป็นสิ่งจ้าเป็นต่อชีวิต อันขาดเสียมิได้ในการด้าเนินชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีของมนุษย์ และเป็น
สิ่งจ้าเป็นต่อการได้รับสิทธิมนุษยชนด้านอื่นๆ สิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับน ้า คือ การที่ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับน ้าอย่างเพียงพอ 
ปลอดภัยเป็นที่ยอมรับได้ เข้าถึงได้โดยทางกายภาพ ในราคาที่สามารถจ่ายได้เพ่ือใช้ส่วนตัวและ 
ในครัวเรือน 

-ภารกิจในการจัดบริการน้ าสะอาดในชุมชนเป็นบทบาทและหน้าที่หนึ่งซึ่งรัฐจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีน้ า 
สะอาดเพ่ือเป็นน ้าดื่มและใช้อย่างเพียงพอ มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ตามพระราชบัญญัติสภาต้าบล และองค์การบริหารส่วน
ต้าบล พ. ศ. 2537 มาตรา 68 ก้าหนด ให้องค์การบริหารส่วนต้าบล จัดท้ากิจการให้มีน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 

-ความหมายของค าว่า ระบบประปาชนบท ระบไุว้ว่า หมายถึง ระบบการน้าน ้ามาจากใต้ดิน หรือแหล่งน ้าผิวดิน 
มาผลิตให้เป็นน ้าสะอาดตามหลักวิชาการและวิธีการอันเหมาะสม เพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภคโดยการจ่ายน ้าไปตามท่อ 
ผ่านมาตรวัดน ้าบริการให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน 
 
-น้ าประปา อบต.คูบัว หมู่ที่ 12 เป็นแหล่งน้ าอุปโภค-บริโภคที่ส าคัญ ที่ องค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัวได้พัฒนาขึ น 
ให้มีน ้าใช้ในครัวเรือนในเขต อบต.คูบัว รวม 8 หมู่บ้าน (ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2563) ดังนี  
หมู่ที่ 6 (บ้านสระโบสถ์) ผู้ใช้น ้าประปาจ้านวน 240 หลัง  หมู่ที่ 7 (บ้านใหม่) ผู้ใช้น ้าประปา จ้านวน 205 หลัง   
หมู่ที่ 8 (บ้านหนองยายแก้ว) ผู้ใช้น ้าประปา จ้านวน 102 หลัง  หมู่ที่ 9 (บ้านฟากห้วย) ผู้ใช้น ้าประปา จ้านวน 122 หลัง    
หมู่ที่ 10 (บ้านท่าช้าง) ผู้ใช้น ้าประปา จ้านวน 167 หลัง หมู่ที่ 11 (บ้านโพธิ์) บางส่วน ผู้ใช้น ้าประปา จ้านวน 24 หลัง    
หมู่ที่ 12 (บ้านหัวนา) ผู้ใช้น ้าประปา จ้านวน 115 หลัง  และหมู่ที่ 13 (บ้านต้นแหน) ผู้ใช้น ้าประปา จ้านวน 142 หลัง       
รวมผู้ใช้น ้าประปาทั งสิ น 1,117 หลัง  (มีน ้าประปาใช้ครบทุกครัวเรือน) 

ก้าหนดหน่วยงานรับผิดชอบตามแผนอัตราก้าลัง โครงสร้างของส่วนราชการ หน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในระบบผลิต
น ้าประปา อบต.คูบัว หมู่ที่ 12 อยู่ในภาระหน้าที่ของ กองช่าง อบต.คูบัว  งานสาธารณูปโภค มีทีมผลิตน ้าประปา
รับผิดชอบโดยตรง ประกอบด้วย  นายช่างไฟฟ้า  พนักงานขับเครื่องจักร  คนงานทั่วไป  และมีนายช่างโยธา ผู้ช่วยช่างโยธา 
ช่วยงานสาธารณูปโภค ตามท่ีได้รับมอบมอบหมายการปฏิบัติงานในหน้าที่ ภายใต้การก้ากับดูแลของผู้อ้านวยการกองช่าง  

การด้าเนินการเป็นเพียงการจัดระบบการบริการสาธารณูปโภคเพ่ือบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื นท่ีเท่านั น 
ไม่ได้เป็นเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับกิจการหารายได้จากการจ้าหน่ายน ้าประปา   
กระบวนการบริหารจัดการระบบน ้าประปาในชว่งเวลาที่ผา่นมาถึงปัจจุบัน คงอยู่ในรปูแบบของคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน        
การด้าเนินการจัดการผลิตน ้าประปา อบต.คูบัว หมู่ที่ 12 องค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัวเป็นหน่วยงานสนับสนุนโครงการ
ปรับปรุงระบบผลิต ระบบกรองน ้า ระบบเติมคลอรีน โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ขยายก้าลังผลิต พัฒนาแหล่งน ้า         
หลัก-ส้ารอง และการประสานความร่วมมือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือเป้าหมายให้ประชาชนมีน ้าอุปโภค-บริโภคใช้ในปริมาณ 
ที่เพียงพอเพ่ิมขึ นตามล้าดับ 
  
 
 
 



หน้าที่ 2 
 

-ล าดับการพัฒนาระบบประปา อบต.คูบัว หมู่ที่ 12  
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรูปแบบรายการของโครงการ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ดังนี้ 
1.จัดซื้อที่ดินเพ่ือก่อสร้างระบบประปาผิวดิน   ลงทะเบียนคุมทรัพย์สินเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548 
ที่ดินแปลงที่ 1 เนื้อที่ดิน  5 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 49928 เลขที่ดิน 75   ราคา 600,000 บาท 
ที่ดินแปลงที่ 2 เนื้อที่ดิน 3 ไร่ 865 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 41639 เลขที่ดิน 294 ราคา 380,000 บาท 
รวมเนื้อที่ดิน 8 ไร่ 865 ตารางวา  ราคา 980,000 บาท 
2.ก่อสร้างอาคารโรงกรองน้้าขนาด 100 ลบ.ม/ชั่วโมง ลงทะเบียนคุมทรัพย์สินเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2549   
ราคา 5,366,000 บาท 
3.ก่อสร้างถังเก็บน้้าใส ขนาด 90 ลบ.ม. จ้านวน 2 ถัง พร้อมอุปกรณ์  
ลงทะเบียนคุมทรัพย์สินเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2551 ราคา 1,400,000 บาท 
4.ติดต้ังถังตกตะกอนแบบอัตโนมัติ  ขนาด 3X7.50X2.64 เมตร อัตราการผลิตน้้า 40-45 ลบ.ม./ชั่วโมง 
ลงทะเบียนคุมทรัพย์สินเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ราคา 1,985,000 บาท 
5.ติดตั้งเครื่องกรองน้้าแบบมัลติมีเดียส้าหรับการบ้าบัดน้้า ลงทะเบียนคุมทรัพย์สินเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556  
ราคา 1,950,000 บาท 
6.ก่อสร้างประตูทางเข้าโรงผลิตน้้าประปา ขนาด 4.50 เมตร สูง 2.50 เมตร  
ลงทะเบียนคุมทรัพย์สินเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558  ราคา 24,874.77 บาท 
7.ปีงบประมาณ 2560 ด้าเนินการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในระบบประปา 
(1).ติดตั้งมิเตอร์ประปา ขนาด 300 มม.พร้อมอุปกรณ์  
ลงทะเบียนคุมทรัพย์สินเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ราคา 244,489.03 บาท 
(2)ปรับปรุงระบบการผลิตน้้าประปา หมู่ที่ 12    
จ้างเหมาเปลี่ยนทรายถึงกรองน้้าดี โดยเปลี่ยนทรายกรอง ขนาดถัง Ø 2 เมตร สูง 1.80 เมตร จ้านวน 4 ถัง  
งบประมาณ 46,800 บาท      
(3)โครงการก่อสร้างทุ่นลอยน้้าพร้อมติดตั้ง มอเตอร์สูบน้้า ปั๊มน้้า ท่อส่งน้้า สายส่งน้้าดิบ และข้อต่อต่างๆ  
จ้านวน 1 ชุด  ตู้ควบคุมระบบแบบ 3 เฟส งบประมาณ 352,000 บาท     
(4)เสนอโครงการก่อสร้างประตูน้้าแยกเข้าสระเก็บน้้าประปา หมู่ที่ 12 งบประมาณ 65,000 บาท 
แตโ่ครงการนี้ ยุติไม่สามารถด้าเนินการได้ เนื่องจาก ส้านักชลประทานโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาฝั่งขวาราชบุรี 
ไม่อนุญาตในการก่อสร้างเพราะจะกระทบต่อการส่งน้้าระบบชลประทานผิดเปลี่ยนไปจากสภาพเดิมและ 
จะกระทบเกี่ยวเนื่องกับการค้านวณปริมาณน้้าในเงื่อนไขการจ่ายน้้าเข้าพ้ืนที่เพาะปลูก จึงยุติโครงการนี้ 
กองช่าง ใช้วิธีการวางท่อกาลักน้้าแบบชาวบ้านฝังท่อข้ามคลองเพ่ือล้าเลียงน้้าระบบชลประทานเข้าสระเก็บน้้าให้สะดวกข้ึน  
8.ได้รับงบประมาณจากการเสนอขอรับการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี  
อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้านวน 2 โครงการ 
(1)โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 12  
วางท่อเมนประปา ชนิด HDPE ชั้นคุณภาพ PN 10 พร้อมอุปกรณ์ครบชุดยาวรวม 450 เมตร   
งบประมาณ 1,139,800 บาท   
ไดเ้ปลี่ยนท่อเมนประปาใหม่แทนท่อเมนซีเมนต์ใยหินเดิมลงฝังดิน ให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา  
เหตุผลที่เปลี่ยนท่อเพราะเสาปูนตั้งรับท่อเมนซีเมนต์ตลอดแนวเอนเอียงล้มจากน้้ากัดเซาะคันคลองท้าให้ท่อหลุด  
น้้าไหลซึม สูญเสียน้้า เหตุให้น้้าประปาไหลอ่อน และเพ่ือในการหลบปัญหาการเชี่ยวชน หลบเครื่องจักรกล  
ป้องกันความเสียหายที่เกิดข้ึนกับท่อเมนประปา โดยวางท่อเมนน้้าประปาลงดินตลอดแนวแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
 
 



หน้าที่ 3 
(2)โครงการก่อสร้างหอถังสูงเก็บน้้า หมู่ที่ 12 ต้าบลคูบัว  
ก่อสร้างหอถังสูงชนิดท่อเหล็กข้ึนรูปทรงเชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม. สูงไม่น้อยกว่า 25 เมตร 
พร้อมฐานราก คสล. แบบตอกเข็ม  งบประมาณ 974,000 บาท   
เพ่ือติดตั้งถังเชมเปญข้ึนใหม่ร่วมใช้กับถังเชมเปญของเดิมที่เสื่อมสภาพ เพ่ือเสริมระบบประปาให้มีแรงดันเพ่ิมข้ึน 
สามารถให้บริการประชาชนไดม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นพร้อมประโยชน์จ่ายน้้าประปาได้เป็นอย่างดี 
9.โครงการเชื่อมระบบท่อเมนน้้าดีจากถังเชมเปญเดิม เข้าสู่ถังเชมเปญใหม่ให้กับระบบประปาของ อบต.คูบัว หมู่ที่ 12 
งบประมาณ 494,000 บาท 
เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าประปาใช้ในการอุปโภค-บริโภคเพียงพอทันต่อความต้องการใช้น้้าในการอุปโภค-บริโภคของครัวเรือน 
สิ่งท่ีได้รับร้องเรียน/รายงานของหมู่บ้าน/ผู้ใช้น้ า จ าแนกเป็นจุดอ่อนหรือปัญหาอุปสรรค (บ่อยครั้ง) 
1.น้้าที่จ่ายออกมามีตะกอน ขุ่น ประชาชนร้องเรียนในคุณภาพน้้าประปา ขุ่น มีกลิ่น และสี 
2.การหยุดการส่งน้้าเป็นการชั่วคราวไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน ข้อนี้อาจจากสาเหตุกรณีจ้าเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่ง 
ซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้การแก้ไขโดยด่วนเพราะท้าการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขปัญหาตามควรแก่กรณเีมื่อเกิดปัญหาในวิกฤตเฉพาะหน้า  
แต่ทุกครั้งจะประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนไม่น้อยกว่า 1 วัน ซ่อมเวลาใดก็จะประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนท้าการซ่อมทุกครั้ง 
3.ท่อน้้ารั่วแตก ท่อน้้าซึม แรงดันของน้้าในเส้นท่อต่างๆ น้้าไหลน้อย ไหลช้า ไหลเบาไม่แรงเหมือนแต่ก่อน 
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการใช้น้้าหลายๆจุดพร้อมกัน สิ่งเหล่านี้มักจะมีจุดที่เกิดปัญหาบ่อยไม่รู้ว่าเกิดจากปัญหาอะไร  
ต้องแก้ปัญหาจากจุดไหน เริ่มจากที่ใดในการจัดการกับปัญหานี้ 
สาเหตุ/วิธีการแก้ไข 
1. สาเหตุด้านโครงสร้างระบบประปามีการใช้งานมานานกว่า 14 ปีโดยไม่ได้มีการปรับปรุง 
รวมทั้งมีข้อจ้ากัดในด้านงบประมาณด้านการบ้ารุงรักษา  
2.สุ่มเก็บตัวอย่างน้้าประปา/แหล่งน้้าผิวดิน พิจารณาขั้นตอนการเติม/การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
พอดีเหมาะสมตามสัดส่วน เติมคลอรีน ล้างหน้าทราย ล้างก้นถัง ฯลฯ 
3.เมื่อเกิดการช้ารุดเสียหายก็จะมีการซ่อมแซมตามปัญหาเฉพาะหน้า เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน 
และคุณภาพน้้าที่ปลายท่อ คือ มีน้้าไหลไปถึงครัวเรือนเปิดน้้าใช้กันตามปกต ิ
4.การแก้ไขตามความต้องการ หมู่บ้านเสนอขอแผนปรับปรุงเส้นท่อท่ีเก่าทดแทนเส้นท่อเดิมที่ใช้อยู่เพราะเข้าใจว่า 
คุณภาพน้้าไม่ดี เพราะท่อเก่า น้้าหายไปเพราะท่อน้้ารั่วซึม ค้นหาไม่เจอ จึงไม่มีการประเมินหรือตรวจตราค้นหา 
จุดเสี่ยงเพ่ือทีจ่ะพัฒนาปรับปรุงให้ตรงประเด็น 
5.ปัญหา คือ การไม่มีข้อมูลการด้าเนินงานที่ถูกต้องตามหลักการ ขาดการจัดเก็บข้อมูลสถิติผู้ใช้น้้า ปริมาณการผลิต และ 
การจ้าหน่ายน้้าประปา การรายงานผลการด้าเนินกิจการประปาหมู่บ้าน ข้อมูลที่เป็นรายหมู่บ้าน (ไม่มี) 
ไม่มีแผนจัดการควบคุมความเสี่ยง ไม่มีการจัดท้าแผนพัฒนาปรับปรุงระบบประปา มีเพียงแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
แผนการขยายขนาดหรือแนวเขตท่อจ่ายน้้าประปาภายในหมู่บ้าน แผนการซ่อมแซม แผนการก่อสร้าง ฯลฯ 
ด้านการให้บริการ ปัญหาที่เกิดขึ้น และได้ด าเนินการ ดังนี้ 
-ได้มีการปรับปรุง แก้ไขซ่อมบ้ารุง ครุภัณฑ์ระบบประปา เช่น เครื่องสูบน้้า ระบบไฟฟ้า ฯลฯ อุปกรณ์ของเดิมที่เสื่อมสภาพ
ตามอายุการใช้งาน ช่วยลดวิกฤติปัญหาการหยุดจ่ายน้้าชั่วคราว ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้น้้า 
-ได้ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้้าประปาของเส้นท่อในพ้ืนที่ให้บริการหมู่บ้าน ลดปัญหาน้้าไหลอ่อน ตะกอนสะสมในท่อ 
-ระบบประปา อบต.คูบัว หมู่ที่ 12 จัดอยู่ในพ้ืนเสี่ยงต่อวิกฤตภัยแล้ง ฤดูร้อนน้้าดิบมีน้อย ปริมาณน้้าไม่พอผลิตน้้าประปา  
เกิดข้ึนบ่อยทุกปี เกิดจากแผนการจัดสรรน้้าหยุดส่งน้้าเพ่ือปรับปรุงชลประทานและการควบคุมการส่งน้้า 
ด้วยปริมาณน้้าของโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาฝั่งขวาราชบุรีมีน้อย  
วิธีการแก้ไขได้ประสานกับคณะกรรมการจัดการชลประทาน และผู้อ้านวยการโครงการชลประทานฯ  
ขอสนับสนุนการใช้น้้าเพ่ิม กรณีน้้าในคลองมีน้อยไหลไม่ทัน ได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้้า สูบน้้าผันน้้าจากคลองเข้ามาเติม 
ในสระเพราะปริมาณน้้าดิบในสระลดลงมาก แห้งขอด ในห้วงเวลาดังกล่าว จึงต้องแก้ไขปัญหาเร่งสูบน้้า 
เพราะน้้าที่ชลประทานปล่อยให้มามีปริมาณน้อยมาก จึงต้องรีบเติมน้้าในสระให้เพียงพอ 



หน้าที่ 4 
-การด าเนินงานระบบประปาของ อบต.คูบัว หมู่ที่ 12 มีขั้นตอนระบบการผลิตเพื่อทราบขั้นตอน ดังนี้ 
1.การด้าเนินงานในดา้นระบบน้า้ดิบใช้แหล่งน้้าดิบจากน้้าผิวดนิพึงน้้าระบบน้้าคลองชลประทานโครงการส่งน้้า 
และบา้รุงรักษาฝั่งขวาราชบุรี  เนื้อที่สระกักเก็บน้้า 7 ไร่ รับน้า้หมุนเวียนไดป้ระมาณ  192,000 ลบ.ม. 
2.น้าน้า้ดิบผิวดินสูบน้้าขึ้นมาสูร่ะบบถังตกตะกอน เติมน้้ายาฆา่เชื้อโรค (คลอรีน) ในน้้า แพค PAC Polymer 
สารเร่งให้ตกตะกอน แก้น้้าขุ่น ปรับน้า้ให้ใส  
3.ก่อนป้อนเข้าสู่ระบบบ้าบัดน้้า ผ่านวธิีการ 3 ข้ันตอน 
ขั้นที่ 1.การรวมตะกอน  ขั้นที่ 2.การตกตะกอน และขั้นที่ 3. การกรอง 
4.ระบบบา้บัดน้้าประกอบด้วย 1.ระบบกวนเร็ว โดยใชไ้ฮโดรลคิจั๊มน้้าดบิจะไหลผ่านไฮโดรลิคจั๊มอย่างรวดเร็วและจะจา่ย
สารละลายสารส้ม 2.ระบบกวนช้า โดยใช้ท่อวนเวียนท้าหน้าที่กวนน้า้ดิบเพื่อให้น้้าที่ถูกผสมด้วยสารละลายและสารละลายไหล
ผ่านท่อวนเวียนเพื่อให้ตะกอนของน้้าดิบรวมตวักัน 
ถังตะกอน ท้าหนา้ที่รับน้้าจากระบบรวมตะกอน ความเร็วของน้้าเข้าถังตกตะกอนจะลดลง จึงท้าให้น้้าตกตะกอนกน้ถัง  
ถังกรองน้้า ท้าหนา้ที่รับน้้าจากถังตกตะกอน ภายในถังตกตะกอนจะบรรจุทรายกรอง และทรายกรองเรียงเป็นชั้นๆ 
เพื่อท้าหน้าที่ชว่ยในการตกตะกอนขนาดเล็กของน้้าที่หลุดมาจากถังตะกอนให้ติดค้างบริเวณชั้นทรายกรอง  
ระบบฆา่เชื้อโรค ใช้การเติมสารละลายคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคในระบบประปา 
ถังน้้าใส ทา้หน้าที่กักเก็บน้้าทีผ่า่นจากถังกรอง มาเก็บไว้ในถังน้า้ใส มี  2 ถัง  ขนาดจุ 90 ลบ.ม./ถัง 
5.ระบบจ่ายน้้า ประกอบด้วยเครื่องสูบน้้าดีใช้สา้หรับสูบน้้าจากถัง น้้าใสขึ้นหอถังสูง เพื่อจ่ายน้า้ให้กับผู้ใช้น้า้  
เครื่องสูบน้้าดีจะเป็นเครื่องสูบน้า้แบบหอยโข่ง หอถังสูง ถังเชมเปญใหม่ สูง 25 เมตร และรวมกับถังเชมเปญเก่า 
สูง 15 เมตร ได้เชื่อมท่อต่อระบบถึงกันแลว้เพือ่ท้าหน้าที่สร้างแรงดันน้้าตามหลักการใช้แรงโนม้ถ่วงของโลก 
ในการดันน้า้ สูป่ลายทางให้ผู้ใชน้้้าเปิดก๊อกน้้าใช้สม่้าเสมอ  
ท่อเมนจ่ายน้า้ ท้าหน้าที่จา่ยน้้าประปาจากหอถังสูง ส่งไปให้ผู้ใช้น้้า ได้รับน้้าอยา่งทั่วถึง โดยผา่นมาตรวัดน้้า  
โดยท่อเมนจ่ายน้้าภายในหมู่บา้นเข้าถึงครัวเรือน จะเป็นท่อพีวซีี  
ที่กล่าวถึงนี้ คือ ระบบขั้นตอนในการผลิตน้้าประปา  

ปัญหาที่เกดิขึ้น และจ าเป็นจะต้องเตรียมการด าเนินงานแก้ไขไว้   ดังนี้ 
(1)จากการประเมินความต้องการใช้น้้าของประชาชน ก้าลงัผลติที่ระบบประปาผลิตต่อวัน (ประมาณ) 959 คิวต่อวัน 
เฉลี่ยจากตัวเลขมิเตอร์ที่จดไว้ ลา่สุด (ณ  เดือนธนัวาคม 2563) จากจ้านวน 28,785 คิว น้้าประปา 1 หน่วย/ยนูิต หรือ 1 คิว 
=จ้านวนน้้า 1,000 ลิตร หากเราใช้น้้าไปต่อวัน 959 หน่วย กเ็ท่ากับเราจะใชน้้้าไป 959,000 ลิตร 
ปัจจุบนัมีจ้านวนประชาชนใชน้้า้ร่วม 8 หมู่บ้าน 1,117 ครัวเรือน เฉลี่ยจ้านวนประชนผู้ใช้น้า้ร่วมประมาณ 4,135 คน   
ปริมาณการใช้น้้าต่อคนภายใน 1 วัน เฉลี่ย (ประมาณ) 231.92 ลิตร/คน/วัน ก็จะมีปริมาณตัวเลขใกล้เคียงกับเกณฑ์การคิด
ปริมาณน้้าตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้้า วัดจากการใช้น้้าทั้งหมดใกล้เคียงตัวเลข 200 ลิตร/คน/วัน เพราะฉะนั้นจะเห็นได้
ชัดว่าความต้องการใช้น้้าส้าหรับท้ากิจกรรมต่างๆเริ่มมีแนวโน้มในการใช้น้้าของภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเรื่องแนวโน้ม
ระบบประปาจึงต้องสัมพันธ์กับความต้องการใช้น้้าเผื่อในอนาคตด้วย เพราะจ้านวนประชากร ขนาดครัวเรือน ความเป็นอยู่ของ
ผู้บริโภคตลอดจนอัตราการใช้น้้าของประชาชนตามลักษณะการใช้น้้าที่จะแตกต่างกันไปควรจะต้องวางแนวทางการเพิ่มปริมาณ
น้้าต้นทุนให้มีประมาณการในการผลิตเพิ่มขึ้นไว้ด้วย รวมถึงระดับความรุนแรงของภัยแล้งทุกปีส่งผลกระทบต่อระบบการผลิต
น้้าประปา ดังนั้นปัญหาพื้นที่กักเก็บน้้าส้าหรับผลิตน้้าประปาจะต้องเตรียมคาดการณ์ว่าจะมีแผนการเตรียมท้าอย่างไรบ้างส้าหรับ
รองรับปริมาณความต้องการใช้น้้าที่เพิ่มขึ้น  
กระบวนการระบบผลิตน้า้ประปาของ หมู่ที่ 12 มีจุดด้อย คือน้้าจะต้องล้าเลียงส่งเข้าสระเก็บน้้าซึ่งมักจะมีคา่ความขุน่ของแหล่ง
น้้าสงู คุณภาพแปรเปลี่ยนในแตล่ะช่วงเวลา หรือฤดู และปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปี น้้าดิบในสระที่เก็บไว้มีแนวโน้มจะไม่เพียงพอ         
ในฤดูร้อน เพราะระบบประปาของ อบต.คูบัว หมู่ที่ 12 ทุกวันนี้ต้องพึ่งพิงพืน้ทีช่ลประทานในการส่งน้า้จากแหล่งน้้าชลประทาน
ระบายน้้าเข้าสระเก็บกักน้้าเก็บไว้ใช้ในการผลิต ในทุกปีจะต้องเผชิญกับปัญหา คือ ปริมาณน้้าดบิลดลงถึงแอ่งก้นสระแห้งขอด 
ไม่เพียงพอ เพราะน้า้ในเขตพื้นที่ชลประทานหยุดส่งน้้าเพื่อปรบัปรุงชลประทาน และการควบคุมการส่งน้้า หยุดน้้าเพื่อการ
ควบคุมการเพาะปลูกเนื่องด้วยปริมาณน้า้ของโครงการส่งน้้าและบา้รุงรักษาฝัง่ขวาราชบุรี มีนอ้ย ปริมาณน้า้ต่้าสุดที่ไหลขา้มา 
ในสระไม่ทนัใช้ ต้องใช้เคร่ืองสูบเพื่อรักษาระดับน้้าในสระ และรักษาระบบนิเวศความขุ่นของน้้าผิวดินจึงท้าให้การผลิตสิ้นเปลือง
สารเคมีในการลดความขุน่ของน้้าที่เกิดจากตะกอนดิน 
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-ดังนั้น อบต.คูบัวจึงจ้าเป็นจะต้องมีแผนการเตรียมแหล่งน้้าส้ารองไวส้้าหรับรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง และจากภาวะต่างๆ   
เมื่อพิจารณาจากสภาพปัจจุบันของกิจกรรมการใช้น้้า และการคาดการณ์ความต้องการน้้าใช้ท่ีเพิ่มขึ้นในอนาคต 10-20 ปี
ขา้งหน้า แผนการด้าเนินการ ระยะยาวท่ีจะต้องเตรียมการไว้ ได้แก่ 
แผน 1 วิธีการอาจจะด้าเนินการจัดซื้อท่ีดินส้าหรับขุดสระเก็บกักน้้าเพิ่มในบริเวณท่ีอยู่ในพื้นท่ีเดียวกันเพื่อขยายพื้นท่ี 
รับน้้าให้กว้างขึ้น ให้ลึกขึ้น ส้าหรับการกักเก็บน้้าต้นทุนให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม 
จึงจะสามารถเสริมสร้างความมั่นคงเรื่องน้้าให้กับระบบผลิตประปาได้ทางหนึ่ง 
แผน 2 วิธีการอาจจะก้าหนดขุดเจาะบ่อบาดาลเสริมน้้าประปา เพื่อเตรียมน้้าส้ารองกรณีฉุกเฉินไว้ใช้บรรเทาปัญหาเดือดร้อน 
หรือจ้าเป็น (คาดว่าจะเกิดขึ้น) ส้าหรับไวป้้อนน้้าดิบให้กับระบบประปาเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณที่ต้องการใช้น้้า  
เพื่อลดวิกฤตการณ์ดังกล่าวท่ีอาจจะเกิดขึ้นจะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้น้้าประปา 
แผน 3 วิธีการเลือกขุดลอกสระเก็บน้้าดิบให้มีความลึกเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น 
แผน 4 กรณีส้ารองสถานการณ์ฉุกเฉิน เตรียมแผนรับภัยแล้งวิกฤตหนัก กรณีสระน้้าแห้งขอดน้้าดิบไม่เพียงพอไม่สามารถ
ผลิตน้้าประปา อบต.คูบัว จ้าเป็นต้องร้องขอประสานรับความช่วยเหลือจากจังหวัด อ้าเภอ อย่างเร่งด่วน อาจจะให้หมู่บ้าน
รวบรวมน้้าดิบใช้จากแหล่งอื่นก่อน และครัวเรือนท่ีประสบปัญหาขาดแคลนน้้า อบต.คูบัว ใช้รถบรรทุกน้้าของอบต.จัดหา
น้้าสะอาดแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนและประสานขอรับการสนับสนุนระดมสรรพก้าลังเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
และอุปกรณ์รถบรรทุกน้้าของส่วนราชการต่างๆ น้าน้้าไปเติมยังถังประปาเพื่อให้มีน้้าบริการได้อย่างต่อเนื่อง และส่งน้้ายัง
จุดแจกจ่ายน้้า ถังน้้ากลางประจ้าหมู่บ้านและตามพื้นที่วนรอบทุกหมู่บ้านอย่างท่ัวถึงต่อเนื่อง และวิธีการอาจจะขุดบ่อน้้าต้ืน 
บ่อน้้าบาดาล วางท่อดูดน้้า ดูดน้้าจากแหล่งอื่นตามบ่อ ตามคลอง ฯลฯ ดึงเข้ามาเติมให้ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ
ด้าเนินการไปจนกว่าสถานการณ์จะมีน้้าดิบเพียงพอท่ีใช้ผลิตน้้าประปา และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรวมตัวกันรวบรวม
แหล่งน้้าดิบในพื้นท่ีใช้เป็นเพียงบริโภคไปก่อนอย่างประหยัด ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรค ได้แก่ โรคอุจจาระ
ร่วง อาหารเป็นพิษ เป็นต้น กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เตรียมยาและเวชภัณฑ์ จัดหาภาชนะส้ารองเก็บกักน้้า  ไว้บริการ
ประชาชนให้ท่ัวถึงรวมท้ังขอความร่วมมือประชาชนผู้รับบริการน้้าใช้  (ภัยแล้ง) เตรียมภาชนะส้ารอง ถังเก็บน้้า แท็งค์น้้า 
โอ่งน้้า ท่ีต้ังในหมู่บ้านส้าหรับรับแจกน้้าบรรเทาความเดือดร้อน ตลอดจนรณรงค์ใช้น้้าอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด 
พร้อมท้ังต้ังสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจาก
สภาพปัญหาระบบประปาได้หยุดผลิตน้้าอันเน่ืองมาจากภัยแล้งท่ีเกิดขึ้น 
แผน 5 การจัดเตรียมครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้้าที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ สูบส่งน้้าแก้ไขปัญหาภัยแล้งกระจายไปในตามจุดที่
ต้องการใชน้้้า รวมทั้งการวางแผนเตรียมจัดหารถบรรทุกน้้าแบบอเนกประสงค์ ไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เพื่อใช้ในการ
บริการสาธารณประโยชน์ในการปฏิบัติงาน จ่ายน้้าพื้นฐาน ซึ่งเครื่องมือเครื่องใช้ดังกล่าวจ้าเป็นต่อการท้างานสนับสนุนแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

(2)ปัญหาทางเข้า-ออกประปา หมู่ที่ 12 หลังจากท่ีโครงการกอ่สร้างระบบรถไฟรางคู่และความเร็วสูงด้าเนินการแล้วเสร็จ 
ทางเข้า-ออกก็จะปิดกั้นพื้นท่ีการจราจรตลอดทางเดินรถไฟ ดังนั้นเพื่อเตรียมการก่อนเกิดปัญหาจึงควรหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาทางด้านเข้า-ออก ใหม่ 
-อบต.คูบัว จึงควรท้าทางสาธารณะ เพื่อเปดิ-ทางเข้าออกพื้นที่ บริเวณคันคลองอีกฝั่ง ได้แก่ อาจจะท้าทางถนนคันคลอง
เริ่มสร้างถนนผิวทางลูกรัง สายคันคลองก่อนพร้อมกับการย้ายจุดต้ังเสาไฟฟ้าใหร้่นระยะออกไปทางชิดคันคลองตลอดแนว 
โดยใช้ต่อม่อต่อฐานรากเสาไฟฟ้า ส้าหรับปักเสาสายส่งท่ีใหม่บริเวณริมคลองเพื่อท่ีจะได้ถนนสาธารณะมีทางเข้า-ออก 
ขนาดกว้างเพียงพอต่อการสัญจร ไม่น้อยกว่า 4 เมตร ถมท่ีดินตลอดแนวโดยไม่ให้เกิดกระทบต่อท่ีดินข้างเคียง 

(3) ท่อเมนซีเมนต์ใยหินส่งน้้าประปาบริเวณเลียบคันคลอง ท่ีต้ังเหนือระดับพื้นดิน ในอนาคตอาจจะไม่เหมาะสมต่อบริบทการสัญจร
ปัญหาการลม้เอียง การเชี่ยวชน อุปสรรคต่อเครื่องจักกล และความปลอดภัยต่อสุขภาพ ป้องกันอนัตรายของแร่ใยหินต่อสุขภาพ 
-อบต.คูบัว จึงควรปรับปรุงระบบท่อส่งน้้าเปล่ียนใหม่เป็นท่อเมนประปา ชนิด HDPE ชั้นคุณภาพ PN 10  
ซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่า โดยวางท่อจ่ายน้้าประปาลงฝังดิน ลักษณะแบบท่อเช่นเดียวกับท่ีวางไปแล้ว 
ระยะ 450 เมตร จ้้าใหม่ตลอดแนวคันคลอง ระยะต้ังแต่โรงผลิตน้้าประปาออกไปตลอดแนวคลองเพื่อป้องกัน 
การล้ม การเชี่ยวชน อุปสรรคของเครื่องจักรกล การกีดขวาง ป้องกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับท่อเมนประปา 
จึงต้องวางท่อเมนประปาใหม่ ชนิด HDPE แทน ท่อเมนซีเมนต์ใยหิน หลบลงฝังดินตลอดแนว 
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(4) โครงสร้างอาคารโรงกรองน้้า เสาเหล็กหลายต้นเป็นสนิมเหล็กผุกร่อน และส่วนอ่ืนๆ เช่น ตัวบันไดเหล็กทางเดิน
ทรุดโทรม ตัวถังตกตะกอน เครื่องกรองน้้าเข้าถังพัก ที่เป็นโครงสร้างสร้างจากเหล็ก โดยรวมเก่าเนื่องจากไม่มีการ
ปรับปรุงมานาน มีการกร่อนหลายจุด การถูกกัดกร่อนเป็นสนิมเกิดจากอายุการใช้งาน ระยะเวลา สิ่งแวดล้อม          
น้้า อากาศ ความชื้น หรือไอสารเคมีท้าให้เหล็กมีสภาพผุกร่อน เสื่อมสภาพไปเรื่อยๆ หากปล่อยทิ้งไว้ก็จะกลายเป็น
ปัญหาใหญ่ขึ้นมา   
-อบต.คูบัว จึงควรหาวิธีการแก้ไขปัญหาตรงจุดต่างๆ เช่น โครงสร้างเสาอาคารควรเสริมความแข็งแรงของตัวอาคาร 
ป้องกันโครงสร้างทรุดตัว ควรเลือกวิธีการ สร้าง หรือซ่อมใหมท่ั้งหมด  เพ่ือให้ส่วนประกอบตรงจุดต่างๆที่เสียหาย 
อันจากการผุกร่อนของโลหะ ได้กลับมามีสภาพที่ดีขึ้นและเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง 

(5) ปัญหากลไกลการจัดการน้้า ขั้นตอนการตกตะกอนในถังเหล็กที่ใช้อยู่ประจ้า โลหะเกิดสนิม ผนังผุกร่อนมีตระไคร้น้้า
เกาะจับจนเป็นสีด้า เกาะตัวหนาโดยรอบ ซ่ึงรูปแบบของถังเหล็กที่ใช้ประจ้านี้ ลักษณะการท้างานยังไม่ดีที่สุด  
เพราะไม่สามารถจะจัดการกับปัญหาน้้าดิบที่มีความขุ่นมากเกินไปให้ใสสะอาดตลอดเวลาได ้คุณภาพน้้าเมื่อออกจาก 
ถังตกตะกอนเมื่อผ่านการเติมสารเคมีต่างๆ ลงไปแล้ว น้้าดิบจะไหลมายังถังตกตะกอน ซึ่งจะมีกลไกของการท้างาน  
ที่ท้าให้สารเคมีถูกกวน หรือถูกบังคับให้สัมผัส และท้าปฏิกิริยากับตะกอนหรือความขุ่นที่ปนเปื้อนอยู่ในน้้า ตะกอนที่จับ
ตัวกันจนมีขนาดใหญ่มากพอ ก็จะตกลงสู่ก้นถังตกตะกอน วิธีการการตกตะกอนก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆ ปัญหาของถัง
ตกตะกอนที่ใช้อยู่ จึงถูกจ้ากัดด้วยขนาดรูปทรง ถังตกตะกอนมีอยู่ด้วยกัน 
หลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบจะมีขนาดและรูปร่างของถังแตกต่างกัน รวมถึงลักษณะการท้างานจัดการคุณภาพของน้้าดิบ
ที่แตกต่างกันไป น้้าที่ผ่านขั้นตอนการตกตะกอนในถังตกตะกอนที่ดีแล้ว จะมีความใสและจะไหลไปยังถังกรองน้้า  
อันเป็นขั้นตอนต่อไป เพราะฉะนั้นรูปแบบของถังตกตะกอนจึงต้องจ้าเป็นต้องวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การจัดการน้้าเพ่ือจะได้สร้างความม่ันใจให้ประชาชนผู้ใช้น้้า ได้อุปโภค-บริโภคน้้าประปาท่ีสะอาด 
-ดังนั้น อบต.คูบัว จึงควรเลือกรูปแบบสร้างถังตกตะกอน แบบใหมท่ี่สามารถท้างานรองรับสภาพน้้าดิบ  
(สร้างดุลในระบบให้เกิดขึ้น) จะต้องพิจารณารูปแบบที่มีประสิทธิภาพในการดักจับตะกอน รูปแบบกระบวนการผลิต
ให้เหมาะสมกับคุณภาพของน้้าดิบกระบวนการเกิดน้้าใสก็จะสามารถท้าได้เร็วขึ้น เมื่อน้้าประปาที่ผลิตได้ ได้น้้าที่ดี 
ย่อมจะสามารถสูบจ่าย และส่งน้้าประปาผ่านระบบท่อประปาถึงประชาชนผู้ใช้น้้าในหมู่บ้านเพียงพอทั้งด้านปริมาณ 
และคุณภาพ มีระบบสมรรถภาพสูงขึ้น  

(6)เครื่องครุภัณฑ์ที่เป็นระบบอัตโนมัติในการสูบน้้า ใช้มานนานมีสภาพเก่าแต่ยังใช้งานได้ เป็นต้น เครื่องสูบน้้าดิบ 
เครื่องสูบน้้าดี ตู้ควบคุม เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน และเครื่องต่างๆที่เป็นระบบไดนาโม ฯลฯ บางตัวทรุดโทรม 
บางตัวมีเสียงดัง บางตัวสภาพการท้างานยังพอใช้ได้อยู่แต่อายุการใช้งานเกินนานก้าหนดแล้ว  
-อบต.คูบัว จึงจ้าเป็นต้องมีการวางแผนเตรียมการจัดซื้อครุภัณฑ์เปลี่ยนเครื่องเก่า รายการที่หมดอายุงาน 
เพราะมีความเสี่ยงที่จะช้ารุด พัง เสีย ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ จ้าเป็นต้องให้ผู้รับผิดชอบงานประปาส้ารวจในการจัดซื้อ 
จัดจ้างเพ่ือมาเปลี่ยนทดแทนครุภัณฑ์เครื่องเก่าต่างๆ เพ่ือให้งานผลิตน้้าประปาเป็นไปอย่างสมบูรณ์ 

(7)และปัจจัยส้าคัญประการหนึ่ง คือ เรื่องการส่งเสริมคุณภาพภายในที่ท้าการผลิตระบบประปาให้แก่ก้าลังพล 
ผู้ปฏิบัติงานดูแลระบบประปาทั้งกลางวันและกลางคืน ในด้านที่พักภายในยังไม่มี ห้องพักและห้องส้วมห้องน้้า 
-อบต.คูบัว จึงควรจะต้องดูแลสถานที่ภายใน สร้างห้องพัก ห้องส้วมห้องน้้าให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
มีที่เก็บของอุปกรณ์ต่างๆให้สะอาดและความปลอดภัยของส่วนกลางเพ่ือให้ถูกสุขลักษณะต่อการปฏิบัติงาน 
ด้วยความเรียบร้อย ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ดูแลเฝ้าระบบน้้าประปาย่อมจะอุทิศให้แก่งาน มีก้าลังใจนอกเหนือ 
จากการได้รับค่าจ้าง เรื่องการดูแลสถานที่นี้จึงเป็นการบ้ารุงขวัญก้าลังพลที่ดูแลระบบประปาได้ทางหนึ่ง 

(8)การส่งพนักงานเข้ารับการอบรมด้านความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบประปา ความสามารถในการควบคุมระบบผลิต
น้้าประปา ความสามารถในการซ่อมชิ้นส่วนอุปกรณ์ ผู้ที่มีความรู้ทักษะจัดการระบบประปาที่ได้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรการประปาทักษะย่อมดีกว่าผู้ที่ไม่ผ่านการอบรม อบต.คูบัวจึงควรช่วยส่งเสริมสนับสนุนเรื่องนี้  

 



หน้าที่ 7 

-เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาระบบประปา อบต.คูบัว หมู่ที่ 12 จากรูปแบบเดิมท่ีใช้อยู่ โครงสร้างรูปแบบต่างๆ 
จ้าเป็นต้องพัฒนาผสานการซ่อมแซม ต่อเติม การปรับปรุงโครงสร้าง และการด้าเนินการต่างๆให้ระบบประปา  
อบต.คูบัว หมู่ที่ 12 ดีขึ้น  และการด้าเนินกิจกรรมรูปแบบใหม่นี้ เป็นแนวทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหา 
ให้เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาคุณภาพน้้าประปา ที่ต้องริเริ่มสร้าง ที่ต้องยกระดับการผลิตน้้าประปาเพ่ือให้ดียิ่งขึ้น  
แม้จะต้องมีการลงทุน เพ่ือให้เกิดรูปแบบการผลิตประปาท่ีมีคุณค่า และมีประสิทธิภาพ  
แต่ด้วยทรัพยากรในการด้าเนินงานทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นคน เงินงบประมาณ นั้น เป็นสิ่งที่มีจ้ากัด 
และเป็นสิ่งที่ผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กรทุกแห่ง ต่างให้ความส้าคัญและพยายามหาทางแก้ปัญหานี้  
จึงต้องพิจารณาความเร่งด่วนที่จะแก้ไขก่อนหลัง พิจารณาความพร้อมด้านงบประมาณ และความร่วมมือสนับสนุน 
สิ่งนี้จะช่วยให้เกิดความคิด คือ ปัญหา  ไดห้าวิธี หรือหาสาเหตุจากปัญหาที่เป็นศูนย์กลางออกไปสู่วิธีแก้ปัญหาต่างๆแล้ว  
-ดังนั้นแนวทางท่ีเสนอไว้เพ่ือการพัฒนาระบบประปา อบต.คูบัว หมู่ที่ 12 นี้จ้าเป็นจะต้องรเิริ่มโครงการใหม ่
ด้าเนินการพัฒนางานจัดการผลิตน้้าประปา ของ อบต.คูบัว หมู่ที่ 12 ขึ้นมา เพ่ือแก้ไขตรงตามความเสี่ยง  
ให้เหมาะสมกับบริบทที่ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม และสามารถเลือกแนวทางในการพัฒนาคุณภาพน้้าประปา อบต.คูบัว 
หมู่ที่ 12 สู่ขั้นตอนการจัดท้าโครงการในการพัฒนาคุณภาพน้้าประปาให้ไดม้าตรฐาน สะอาด ปลอดภัย 
-เพ่ือในโอกาสต่อไปหากองค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว โดยสมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว 
ทุกท่านไดร้่วมสนับสนุนวิธีแก้ไขปัญหา ในขั้นตอนการวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆนี้ ก็จะสามารถด้าเนินการได ้
เป็นโครงการต่อไป ทีละขั้นตอน และก็จะเกิดเป็นรูปธรรม ปรากฏการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริง มีความก้าวหน้า  
มีความมั่นคง และความต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ มีระบบประปาที่ดี น้้าประปาที่เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย 
และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้น้้าตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เฉลีย่จ านวน ราคา (คา่น ้า) หมูบ่า้นก าหนด

(ต.ค.63) (พ.ย.63) (ธ.ค.63) ประชากร(คน) (ต.ค.63) (พ.ย.63) (ธ.ค.63) (ต.ค.63) (พ.ย.63) (ธ.ค.63) (บาท)

6 239 239 240 600 5,726    5,329    5,717          5,736    6,877     6,388         5

7 205 205 205 820 3,224    3,197    3,316          1,771 3,139 2,388 5

8 102 102 102 410 2,380    2,590    2,600          2,928 3,766 3,081 5

9 122 122 122 650 1,850    2,460    2,685          1,970 2,949 3,150 5

10 167 167 167 680 2,914    3,126    3,120          1,836 4,859 4,287 6

11 24 24 24 85 752       699      758             752 699 758 5

12 115 115 115 430 2,625    2,504    2,864          2,737 3,924 3,743 5

13 142 142 142 460 3,720    3,550    3,840          4,959 4,990 4,990 6

รวม 1,116    1,116    1,117     4,135         23,191  23,455  24,900         22,689  31,203   28,785        

 (คา่น ้า) หมูบ่า้นจัดเก็บเอง/บาท  (คา่น ้า)น าสง่ อบต.คบูัว อตัรา 4 บาท

(ต.ค.63) (พ.ย.63) (ธ.ค.63) (ต.ค.63) (พ.ย.63) (ธ.ค.63) (ต.ค.63) (พ.ย.63) (ธ.ค.63)

6 บา้นสระโบสถ์ 28,630 26,645 28,585 22,944 27,508 31,940 (+)5,686 (-)836 (-)3,355

7 บา้นใหม่ 16,120  15,985  16,580         7,084    12,556   9,552         (+)9,036 (+)3,429 (+)7,028

8 บา้นหนองยายแกว้ 11,900  12,950  13,000         11,712  12,556   12,324        (+)188 (+)394 (+)676

9 บา้นทา่ชา้ง 9,250    12,300  13,425         7,880    11,796   12,600        (+)1,370 (+)504 (+)825

10 บา้นฟากหว้ย 17,484  18,756  18,720         7,344    19,436   17,148        (+)10,140 (-)680 (+)1,572

11 บา้นโพธิ์ 3,760    3,495    3,790          3,008    2,796     3,032         (+)752 (+)699 (+)758

12 บา้นหัวนา 13,125  12,520  14,320         10,948  15,696   14,972        (+)2,177 (-)3,176 (-)742

13 บา้นตน้แหน 22,320  21,300  23,040         19,836  19,960   19,960        (+)2,484 (+)1,340 (+)3,080

122,589 123,951 131,460 90,756 122,304 121,528

ใหค้ณะกรรมการประปาหมูบ่า้นตรวจสอบอกีครัง้ตามทีห่มูบ่า้นแจง้ขอ้มลูมาเพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูอา้งองิทีถ่กูตอ้งตอ่ไป

สถติผิูใ้ชน้ า้ประปา อบต.คบูวั หมูท่ ี ่12 ต าบลคบูวั 

หมายเหตุ

การด าเนนิการเก็บรวบรวมขอ้มลู เพือ่น ามาจัดท าเป็นขอ้มลูสถติ ิเป็นขอ้มลูทีย่ังไมผ่า่นประมวลผลทีช่ดัเจน การเปรยีบเทยีบขอ้มลูบางอยา่งอาจยังใชเ้ป็นหลักฐานอา้งองืไมเ่พยีงพอ

หมูบ่า้น

หมูบ่า้น

รวม

สมาชกิผูใ้ชน้ ้า (หลังคาเรอืน) ปรมิาณการใชน้ า้ (ท ัง้เดอืน)หมูบ่า้นจด มเิตอรว์ดัน า้ที ่อบต.จดไว ้(ท ัง้เดอืน)

ผลประโยชนห์มูบ่า้น (+) ก าไร (-) ขาดทนุ










