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แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
 (ใช้แหล่งน้าํผิวดิน) 

 

 แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน (ใช้แหล่งนํ้าผิวดิน) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้านใช้ในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านในความรับผิดชอบด้วยตนเอง 
โดยแบบประเมินฯ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
 ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน แบ่งออกเป็น 5 ด้าน  
  2.1 ด้านแหลง่นํ้าดิบ 
  2.2 ด้านระบบประปา 
  2.3 ด้านการควบคุมการผลิตและการบํารุงรักษาระบบประปา 
  2.4 ด้านปริมาณ แรงดันและคุณภาพนํ้าประปา 
  2.5 ด้านการบริหารกิจการระบบประปา 
 ส่วนที่ 3 ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ช่ือหมู่บ้าน (ที่ต้ังระบบประปา)..............................................................หมู่ที่........ตําบล.............................. 
อําเภอ.............................จังหวัด......................................จํานวนประชากร...............ครัวเรือน.....................คน 
2. ระบบประปาผิวดิน อัตราการผลิต..................ลบ.ม./ชม.  รูปแบบของหน่วยงาน...................................... 
3. พิกัดที่ต้ังแหล่งนํ้า  ค่าพิกัด UTM N(Y)……………….……….. E(X)……..………………. ZONE…………………..….. 
4. พิกัดที่ต้ังระบบประปา  ค่าพิกัด UTM N(Y)………………….. E(X)……….……………  ZONE…………………….. 
ปีที่สร้าง...............................โดยหน่วยงาน...................................................................................................... 
5. ชนิดของแหล่งนํ้า 

□ ห้วย หนอง          คลอง  บึง      แม่นํ้า 
□ เขื่อน  อ่างเก็บนํ้า         สระ   อ่ืนๆ ระบุ ...................... 

6. แหล่งนํ้าผิวดินของหน่วยงานใด 
□ กรมชลประทาน ระบุ ชนิดแหล่งนํ้าและช่ือ........................................................................ 
□ กรมทรัพยากรน้ํา ระบุ ชนิดแหล่งนํ้าและช่ือ...................................................................... 
□ อบต./อบจ./เทศบาล. ระบุ ชนิดแหล่งนํ้าและช่ือ............................................................... 
□ แหล่งนํ้าตามธรรมชาติ ระบุ ชนิดแหล่งนํ้าและช่ือ............................................................... 
□ อ่ืนๆ ระบุ ...........................................................................................................................  

7. ความจุแหลง่นํ้า (โดยประมาณ)  
กว้าง .................. เมตร ยาว .................. เมตร ลึก .................. เมตร ความจุ ...................... ลูกบาศก์เมตร 
8. ระบบประปาแห่งน้ี บริหารโดย 

□ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
□ คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน 
□ คณะกรรมการหมู่บ้าน 
□ อ่ืนๆ ระบุ ........................................................................................................................... 
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9. พ้ืนที่การให้บริการนํ้าประปา 
 - ระบบประปาแห่งน้ีให้บริการนํ้า..........หมู่บ้าน ได้แก่ หมูท่ี่.................มีจํานวนทั้งสิ้น...........ครัวเรือน........... คน  
          (รวมผูท้ี่ใช้นํ้าและผูท้ีไ่ม่ใช้นํ้า จากระบบประปาแห่งน้ี) 
 - จํานวนผู้ใช้นํ้าจากระบบประปาฯ แห่งน้ี ................................ ครัวเรือน......................คน  
 - รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ...................... บาท/ปี 
10. รายรับของกิจการระบบประปาฯ ในรอบ 1 ปี เฉลี่ยเดือนละ ..........................................บาท โดยได้จาก 
 - เก็บค่านํ้าประปาในอัตราลูกบาศก์เมตรละ......................................บาท  
        - เก็บค่ารักษามาตรวัดนํ้า รายละ........................................................บาท 
11. รายจ่ายของกิจการระบบประปาฯ ในรอบ 1 ปี เฉลีย่เดือนละ.....................................................บาท      
      โดยมคี่าใช้จ่ายต่างๆดังน้ี 
 - ค่าไฟฟ้าในรอบ 1 ปี เฉลี่ยเดือนละ ....................................................................บาท 
 - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในรอบ 1 ปี เฉลี่ยเดือนละ............................บาท 

- ค่าสารเคมี อาทิ สารสม้ ปูนขาว คลอรีน ฯลฯ ในรอบ 1 ปี เฉลี่ยเดือนละ..................................บาท 
 - ค่าซ่อมแซมเคร่ืองสูบนํ้า ในรอบ 1 ปี เฉลีย่เดือนละ....................................................................บาท 
 - ค่าซ่อมแซมท่อและอุปกรณ์ประปา ในรอบ 1 ปี เฉลี่ยเดือนละ....................................................บาท 
 - อ่ืนๆ ระบุ 

 1. ..................................................................................................เป็นเงิน....................................บาท 
  2. ..................................................................................................เป็นเงิน....................................บาท 
  3. ..................................................................................................เป็นเงิน....................................บาท 
12. การใช้ประโยชน์จากผลกําไรจากกิจการระบบประปาฯ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
□ มี 

□ ขยายกิจการประปาเพ่ิมสมาชิกผู้ใช้นํ้า........................................................................ครัวเรือน 
□ พัฒนาหมู่บ้านในโครงการด้านอ่ืนๆ (ระบุ)..........................................เป็นเงิน....................บาท  
□ อ่ืนๆ (ระบุ)..........................................................................................เป็นเงิน....................บาท 

□ ไม่ม ี
13. ขณะนี้ประปาหมู่บ้านมีเงินเหลือสะสมสําหรับกิจการระบบประปาฯ.................................................บาท 
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ส่วนที่ 2 หลกัเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินคณุภาพระบบประปาหมู่บา้น แบ่งออกเปน็ 5 ดา้น  
1. ดา้นแหล่งน้ําดบิ  
 1.1 ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มกีารขาดแคลนนํ้าดิบสําหรับผลิตนํ้าประปา ในแต่ละปีสูงสุดนานก่ีเดือน  

ก. ไม่ขาดแคลน 
ข. ขาดแคลน 1 ปี ช่วงเดือน โปรดระบุ..........................................................  
ค. ขาดแคลน 2 ปี ช่วงเดือน โปรดระบุ..........................................................   
ง. ขาดแคลน 3 ปี ช่วงเดือน โปรดระบุ...........................................................   
จ. ขาดแคลนมากกว่า 3 ปี ช่วงเดือน โปรดระบุ............................................  

1.2 มีแหล่งนํ้าดิบสํารองสําหรับผลิตนํ้าประปาหรือไม่ 
ก. มี เพียงพอ ชนิดของแหล่งนํ้า.......................................... ปริมาณนํ้า...................  
ข. มี ไม่เพียงพอ ชนิดของแหล่งนํ้า...................................... ปริมาณนํ้า...................  
ค. ไม่มี แหล่งนํ้าดิบสํารองสําหรับผลิตนํ้าประปา 

1.3 คุณภาพนํ้าดิบเบ้ืองต้น (ตอบทุกข้อ) 
  1.3.1 ก. ขุ่นน้อย   ( 5 คะแนน )   ข. ขุ่นมาก  (  3 คะแนน )  

 1.3.2 ก. ไม่มีกลิ่น     ( 5         ข. มีกลิ่น  ) 
 1.3.3 ก. จืด     ข. กร่อย,เค็ม 
 1.3.4 ก. ไม่เปรี้ยว     ข. เปรี้ยว 
 1.3.5  ก. ไม่กระด้าง     ข. กระด้าง 

 

2. ดา้นระบบประปา  
  2.1 ระบบนํ้าดิบ  

2.1.1 เครื่องสูบนํ้าดิบและจํานวนเครื่องสูบนํ้าดิบ (เลือกตอบเพียงข้อเดียว) 
□ มี 1 ชุด    

ก. ใช้งานได้     (   10 คะแนน )  
ข. ใช้งานไม่ได้     (     0 คะแนน ) 

□ มี 2 ชุด    
ก. ใช้งานได้ 2 ชุด     ( 15  คะแนน )  
ข. ใช้งานได้ 1 ชุด ใช้ไม่ได้ 1 ชุด   (  10 คะแนน ) 
ค. ใช้ไม่ได้ทั้ง 2 ชุด       (   0 คะแนน ) 

               2.1.2 ตู้ควบคุมเครื่องสูบนํ้าดิบ 
ก. มี สภาพดี      ( 10 คะแนน )  
ข. มี สภาพทรุดโทรม (ชํารุด/อุปกรณ์ภายในตู้ไม่ครบ)     
ค. ไม่มี     

 2.1.3 โรงสูบนํ้าดิบ (แบบติดต้ังบนดินหรือแบบแพลอย) 
ก. มี สภาพดี      ( 10 คะแนน )  
ข. มี สภาพทรุดโทรม      (   5 คะแนน )  
ค. ไม่มี   (   0 คะแนน )  

 2.1.4 ท่อส่งนํ้าดิบ 
ก. สภาพดี       (  10 คะแนน )  
ข. สภาพชํารุด รั่วซึม     (    0 คะแนน )  
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 2.2 ระบบผลิตนํ้า 
  2.2.1 กําลังการผลิตมีขนาดเพียงพอต่อการใช้นํ้าของผู้ใช้นํ้าหรือไม่ 
    ก เพียงพอ 
    ข. ไม่เพียงพอ 

 2.2.2 จํานวนช่ัวโมงการผลิตนํ้าประปา (ช่ัวโมงการทํางานของเคร่ืองสูบนํ้าดิบในแต่ละวัน) 
  ก. ผลิตนํ้าไม่เกิน 14 ชม. /วัน  

   ข. ผลิตนํ้ามากกว่า 14 ชม. /วัน 
   2.2.3 ระบบสร้างตะกอน ระบบรวมตะกอน และระบบตกตะกอน 

ก. มี สภาพดี      ( 20 คะแนน )  
ข. มี สภาพทรุดโทรม (ชํารุด/รั่วซึม)     ( ๑๕  
ค. ไม่มี        (   0 คะแนน )  

  2.2.4 ประตูนํ้าระบบสร้างตะกอน ระบบรวมตะกอน และระบบตกตะกอน 
   ก.   ใช้งานได้ทุกตัว        

ข.   ใช้งานได้บางตัว       
ค.   ใช้งานไม่ได้ทุกตัว   

  2.2.5 ระบบถังกรอง 
ก. มี สภาพดี      ( ๒0 คะแนน )  

 ข.   มี สภาพทรุดโทรม (ชํารดุ/รั่วซึม)     ( ๑๐  
 ค.   มี ไม่ได้ใช้งาน/ไม่มี        
2.2.6 ประตูนํ้าระบบถังกรอง 
 ก.  ใช้งานได้ทุกตัว      (  
 ข.  ใช้งานได้บางตัว     
 ค.  ใช้งานไม่ได้ทุกตัว  
2.2.7 ทรายกรอง หรือสารกรองชนิดอ่ืน 

ก. มี สภาพดี      ( 20 คะแนน )  
ข. มี สภาพทรุดโทรม (ไม่สามารถกรองนํ้าได้)    )  
ค. ไม่มี หรือตรวจสอบไม่ได้   

2.2.8 ถังนํ้าใส  
 ก.  มี สภาพดี       
 ข.  ม ีสภาพทรุดโทรม (ชํารุด/รั่วซึม) 
 ค.  ไม่ม ี   
2.2.9 ป้าย หรืออุปกรณ์บอกปริมาตรนํ้าในถังนํ้าใส 

ก. มี สภาพดี      (   5 คะแนน )  
ข. มี สภาพทรุดโทรม  (ชํารุด/อ่านค่าปริมาตรนํ้าไม่ได้)   2 คะแนน  
ค. ไม่มี      (   0 คะแนน )  

  2.2.10 ฝาปิดทางขึ้น-ลง ถงันํ้าใส     
ก. มี สภาพดี      (   5 คะแนน )  
ข. มี สภาพทรุดโทรม (ชํารุด/ปิดฝาไม่ได้)     (    
ค. ไม่มี    
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2.2.11 รางระบายตะกอน 

ก. มี สภาพดี      (   5 คะแนน )  
ข. มี สภาพทรุดโทรม (ชํารุด/รั่วซึม/อุดตัน)     
ค. ไม่มี        (   0 คะแนน )  

  2.2.12 สระพักตะกอน 
ก. มี สภาพดี      (   5 คะแนน )  
ข. มี สภาพทรุดโทรม (ชํารุด/รั่วซึม)  (   2 คะแนน )  
ค. ไม่มี        (   0 คะแนน )  

   2.2.13 ระบบจ่ายสารเคมีและฆ่าเช้ือโรค 
     2.2.13.1 ระบบจ่ายสารส้มหรือสารอ่ืนทีช่่วยในการตกตะกอนของน้ําดิบ 

ก. มี สภาพดี     ( 10 ค  
ข. มี สภาพทรุดโทรม (ชํารุด/รั่วซึม)     (    
ค. ไม่มี     (   0 คะแนน )  

    2.2.13.2 ระบบจ่ายปูนขาวหรือสารอ่ืนที่ช่วยปรับค่า pH ของน้ําดิบ 
ก. มี สภาพดี    ( 10 คะแนน )  
ข. มี สภาพทรุดโทรม (ชํารุด/รั่วซึม)     (   5  
ค. ไม่มี     (   0 คะแนน )  

    2.2.13.3 ระบบจ่ายสารละลายคลอรีนหรอืสารอ่ืนที่ใช้ในการฆ่าเช้ือโรค 
ก. มี สภาพดี      คะแนน ) 
ข. มี สภาพทรุดโทรม (ชํารุด/รั่วซึม)     (    
ค. ไม่มี     

   2.2.13.4 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในนํ้า (pH) 
      ก. มี สภาพดี ใช้งานได้   
      ข. มี ใช้งานไม่ได้ หรือ ไม่มสีารเคมี   
       ค. ไม่มี    
   2.2.13.5 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลอื 

ก.  มี สภาพดี ใช้งานได้    คะแนน )  
ข. มี ใช้งานไม่ได้ หรือ ไม่มสีารเคม ี   (   5  
ค. ไม่มี   

 2.3 ระบบจ่ายนํ้า 
2.3.1 เครื่องสูบนํ้าดีและจํานวนเครื่องสูบนํ้าดี (เลือกเพียงข้อเดียว) 

□ มี 1 ชุด    
ก. ใช้งานได้     ( 10 คะแนน )  
ข. ใช้งานไม่ได้     (   0 คะแนน ) 

□ มี 2 ชุด   
ก. ใช้งานได้ 2 ชุด     ( 15 คะแนน )  
ข. ใช้งานได้ 1 ชุด ใช้ไม่ได้ 1 ชุด  ( 10 คะแนน ) 
ค. ใช้ไม่ได้ทั้ง 2 ชุด  
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   (   0 คะแนน ) 
2.3.2 ตู้ควบคุมเครื่องสูบนํ้าดี 

 ก. มี สภาพดี  คะแนน )  
 ข. ม ีสภาพทรุดโทรม (ชํารดุ/อุปกรณ์ภายในตู้ไม่ครบ)      
 ค.  ไม่มี                       (   0 คะแนน ) 

 2.3.3 หอถังสูง (ถ้าระบบประปาใช้ถังอัดความดนั ไม่ต้องทาํข้อนี้) 
ก. มี สภาพดี     ( 20 คะแนน )  
ข. มี สภาพทรุดโทรม (ชํารุด/รั่วซึม)      
ค. ไม่มี      (   0 คะแนน )  

         2.3.3.1 ป้าย หรืออุปกรณ์บอกปริมาตรนํ้าในหอถังสูง (ถ้าระบบประปาใช้ถังอัดความดนั ไม่ต้องทาํข้อนี้) 
ก. มี สภาพดี     (   5 คะแนน )  
ข. มี สภาพทรุดโทรม (ชํารุด/อ่านค่าปริมาตรนํ้าไม่ได้)    
ค. ไม่มี      (   0 คะแนน )  

 2.3.4 ถังอัดความดัน (Pressure Tank) (ถ้าระบบประปาใชห้อถังสงู ไม่ต้องทาํข้อนี้) 
ก. มี สภาพดี     (  
ข. มี สภาพทรุดโทรม (ชํารุด/ใช้งานไม่ได้)     ( 
ค. ไม่ม ี    (   

   2.3.4.1 สวิทซ์แรงดัน เกจวัดแรงดัน และสวิทซ์ระบายแรงดัน (ถ้าระบบประปาใช้หอถังสูง ไม่ต้องทาํข้อนี้) 
ก. มี สภาพดี    (   5 คะแนน )  
ข. มี สภาพทรุดโทรม (ชํารุด/ใช้งานไม่ได้)    (    
ค. ไม่มี   

 2.3.5  มาตรวัดนํ้าหลัก หรือมิเตอร์วัดนํ้าก่อนออกจากระบบประปา             
ก. มี สภาพดี      ( 20 คะแนน )  
ข. มี สภาพทรุดโทรม (ชํารุด/ใช้งานไม่ได้)     
ค. ไม่มี    )   

2.3.6 ท่อจ่ายนํ้าและอุปกรณ์ท่อ 
ก.  สภาพดี      ( 20 คะแนน )  
ข. ท่อหรืออุปกรณ์ท่อแตกรั่วซมึหรือชํารุดนานๆครั้ง ( 10 คะแนน )  
ค. ท่อหรืออุปกรณ์ท่อแตกรั่วซมึหรือชํารุดบ่อย  (   0 คะแนน ) 

 

3. ดา้นการควบคุมการผลติและบํารุงรกัษาระบบประปา  
 3.1 คุณสมบัติของผู้ควบคุมการผลิตและบํารุงรักษาระบบประปา 
   3.1.1 การอบรมตามหลักสตูรของส่วนราชการ/สถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชนที่ได้มาตรฐาน   

ก. เคยได้รับการอบรมฯ/อยู่ระหว่างการฝึกอบรม      (  
ข. ไม่เคยได้รับการอบรมฯ       (   

      3.1.2 ประสบการณ์การควบคุมการผลิตและบํารุงรักษาระบบประปา 
ก. 3 ปี ขึ้นไป       ( 10 คะแนน ) 
ข. 1 - 3 ปี       (   5 คะแนน ) 
ค. น้อยกว่า 1 ปี    

   (  
  3 คะแนน   
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3.2 การควบคุมการผลิตและบํารุงรักษาระบบประปา  

  3.2.1 การตรวจสอบสภาพนํ้าดิบก่อนการเติมสารส้ม/ปูนขาว 
ก. มี ทุก 1 เดือน/ครั้ง     ( 10 คะแนน ) 
ข. มี ทุก 2-3 เดือน/ครั้ง     (   5 คะแนน ) 
ค. ไม่มีการตรวจสอบ )  

  3.2.2 การเติมสารละลายสารส้มหรือสารอ่ืนที่ช่วยในการตกตะกอนของนํ้าดิบ 
ก. เติม เป็นประจํา      ( 10 คะแนน ) 
ข. เติม เป็นบางคร้ัง      (   5 คะแนน ) 
ค. ไม่เติม    (   

3.2.3 การเติมสารละลายปูนขาวหรือสารอ่ืนที่ช่วยปรับค่า pH ของน้ําดิบ 
ก. จําเป็นและเติมเป็นประจํา หรอืไม่จําเป็นต้องเติม เพราะไม่เติมนํ้าดิบก็ตกตะกอนได้ดี(  
ข. จําเป็นและเติมเป็นบางคร้ัง     (   5 คะแนน )  
ค. จําเป็น แต่ไม่ได้เติม   
ง. ไม่มีการตรวจสอบ 

3.2.4 การล้างทําความสะอาดระบบสร้างตะกอน ระบบรวมตะกอน ระบบตกตะกอน         
ก. 1 - 6 เดือน/ครั้ง 
ข. 1 ปี/ครั้ง          
ค. มากกว่า 1 ปี/ครั้ง 
ง. ไม่เคยล้างทําความสะอาด     

 3.2.5 การล้างทําความสะอาดถังกรอง              
ก. 1 - 6 เดือน/ครั้ง 
ข. 1 ปี/ครั้ง             
ค. มากกว่า 1 ปี/ครั้ง       
ง. ไม่เคยล้างทําความสะอาด 

 3.2.6 การล้างย้อนทรายกรอง (Back wash) 
   3.2.6.1 ก่อนการล้างย้อนทรายกรอง 

ก. สังเกตระดับนํ้าในถังกรอง/หลอดวัดความฝืดหน้าทราย       
ข. ไม่เคยสังเกตระดับนํ้าในถังกรอง/หลอดวัดความฝืดหน้าทราย          

   3.2.6.2 การล้างย้อนทรายกรอง      
ก. ล้างเป็นประจํา อย่างน้อย 2 วัน/ครั้ง                                                 
ข. ล้างนานๆ ครั้ง                 
ค. ไม่เคยล้างย้อนทรายกรอง                       

 3.2.7 การล้างทําความสะอาดถังนํ้าใส  
ก. 1 ปี/ครั้ง             

 ข. 2 ปี/ครั้ง       
 ค. มากกว่า 2 ปี/ครั้ง 
 ง. ไม่เคยล้างทําความสะอาด   
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3.2.8 การล้างทําความสะอาดหอถังสูง 

ก. 1 ปี/ครั้ง             
     ข. 2 ปี/ครัง้          
      ค. มากกว่า 2 ปี/ครั้ง 
     ง. ไม่เคยลา้งทําความสะอาด   

  3.2.9 การควบคุมเคร่ืองสูบนํ้า 
   3.2.9.1 ตรวจสอบสภาพการทํางานของเครื่องสูบนํ้า (นํ้ารั่วซึม/ฟังเสียง/สังเกตกลิ่นไหม้ฯลฯ) 

ก. ตรวจสอบ เป็นประจํา   
ข. ตรวจสอบ เป็นบางคร้ัง    
ค. ไม่เคยตรวจสอบ   

3.2.9.2 ตรวจสอบสภาพการทํางานของตู้ควบคุมของเคร่ืองสูบนํ้า 
ก. ตรวจสอบ เป็นประจํา     
ข. ตรวจสอบ เป็นบางคร้ัง    

 ค. ไม่เคยตรวจสอบ 
3.2.9.3 บันทกึช่ัวโมงการทํางานของเคร่ืองสูบนํ้า 

ก.  บันทึก เป็นประจํา    
ข.  บันทึก เป็นบางคร้ัง     
ค. ไม่เคยบันทึก       

3.2.10 การเติมสารละลายคลอรีนเพ่ือฆ่าเช้ือโรคในนํ้าประปา 
ก. เติมเป็นประจํา                                 
ข. เติม เป็นบางคร้ัง       
ค. ไม่เติม/ไม่มีเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน   

 3.2.11 การใช้เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ 
ก. ใช้ เป็นประจํา       
ข. ใช้ เป็นบางคร้ัง       
ค. ไม่ใช้/ไม่มีเครือ่งวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ    

๓.2.12 การบันทึกข้อมูลการเติมสารเคม ี 
ก. มีการบันทึก เป็นประจํา      
ข. มีการบันทึก เป็นบางคร้ัง      
ค. ไม่มีการบันทึก        

 3.3 การซ่อมแซม/เปลี่ยน อุปกรณ์และระบบควบคุม 
 3.3.1 หากท่อเมนจ่ายนํ้ามีการแตกร่ัว    

ก. ใช้เวลาซ่อมภายใน 1 วัน หลงัจากตรวจพบ   
ข. ใช้เวลาซ่อมภายใน 2 วัน หลงัจากตรวจพบ   
ค. ใช้เวลาซ่อมมากกว่า 3 - 5 วัน หลังจากตรวจพบ 
ง. ใช้เวลาซ่อมมากกว่า 5 วัน หลังจากตรวจพบ    
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 3.3.2 ในรอบ 1 ปี ต้องหยุดจ่ายนํ้าประปา (เน่ืองจากการซ่อมแซมระบบ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบผลิต 
ระบบจ่าย ท่อจ่ายนํ้า เป็นต้น)  

ก. ไม่เคยหยุดจ่าย หรือหยุดจ่าย 1 ครั้ง   
ข. 2 ครั้ง   
ค. 3 ครั้ง   
ง. มากกว่า 3 ครัง้  

 3.4 การควบคุมปริมาณนํ้าสูญเสียให้อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด 
  3.4.1 ความแตกต่างระหว่างมาตรวัดนํ้าหลัก (มิเตอร์วัดนํ้าก่อนออกจากระบบประปา) กับผลรวมของ
มาตรวัดนํ้าย่อยจากบ้านผู้ใช้นํ้า เช่น จดมาตรวัดนํ้าหลักได้ 200 หน่วย ผลรวมของมาตรวัดนํ้าย่อยจากบ้านผู้ใช้นํ้า
เท่ากับ 150 หน่วย จะได้ (200 – 150)/200 = 0.25 ดังน้ันปริมาณนํ้าสูญเสีย = 0.25 x 100 = 25 % 
   ก. ไม่เกิน 25 %   

           ข. 26 % - 30%   
    ค. มากกว่า 30 %       
   ง. ไม่มีการบันทึกข้อมูล   

 3.5 ค่าตอบแทนของผู้ควบคุมการผลิตและบํารุงรักษาระบบประปา 
ก. ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน             
ข. ได้รับค่าตอบแทนเป็นอย่างอ่ืน           
ค. ไม่ได้รับค่าตอบแทน     

 

4. ดา้นปริมาณน้ํา แรงดนัน้ํา และคณุภาพน้าํประปา 
 4.1 ปริมาณนํ้าประปา 
  ก. เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้นํ้า       
  ข. ไม่เพียงพอ จ่ายได้เป็นบางเวลา/บางพ้ืนที่ 
 4.2 แรงดันนํ้า (พิจารณา เฉพาะการใช้งานช้ันล่าง) 
  ก. นํ้าไหลแรงครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการจ่ายนํ้าตลอดเวลา   
  ข. นํ้าไหลแรงเป็นบางพ้ืนที่ และบางเวลา 
  ค. นํ้าไหลอ่อนทุกพ้ืนที่ตลอดเวลา 
 4.3 คุณภาพนํ้าประปาเบ้ืองต้น (ตอบทุกขอ้) 
  4.3.1   ก. ใส  ข. ขุ่น                  
          4.3.2   ก. ไม่มีกลิ่น             ข. มีกลิ่น 
  4.2.3   ก. จดื ข. กร่อย,เค็ม  
  4.3.4   ก. ไม่เปรี้ยว                           ข. เปรี้ยว 
  4.3.5   ก. ไมก่ระด้าง ข. กระด้าง 
 

 4.4 การส่งตัวอย่างนํ้าประปาที่ผลิตได้ เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพนํ้า ในห้องปฏิบัติการ  (ในรอบ 3 ปี ทีผ่่านมา) 
  ก. ส่งวิเคราะห์ฯ และผ่านเกณฑ์คุณภาพนํ้าประปาด่ืมได้ พ.ศ. 2553 ของกรมอนามัย 
  ข. ส่งวิเคราะห์ฯ แต่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพนํ้าประปาด่ืมได้ พ.ศ. 2553 ของกรมอนามัย 
  ค. ไม่เคยส่งวิเคราะห์ฯ 
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 4.5 ปริมาณคลอรีนหลงเหลอืที่ปลายท่อจ่ายนํ้า (ปลายท่อจ่ายนํ้าที่ไกลท่ีสุด) 
  ก. 0.2 – 0.5 มก./ลิตร       
  ข. มากกว่า 0.5 มก./ลิตร     
   ค. น้อยกว่า 0.2 มก./ลิตร       
  ง. ไม่มีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนหลงเหลอื    

 

5. ดา้นการบริหารกิจการระบบประปา  
 5.1 การบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน 
 5.1.1 ผู้บริหารกิจการประปาหมู่บ้านเคยเข้ารับการอบรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านตาม 
หลักสูตรของสว่นราชการ/สถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชนที่ได้มาตรฐาน   

ก. เคยได้รับการอบรมฯ/อยู่ระหว่างการฝึกอบรม        
ข. ไม่เคยได้รับการอบรมฯ      

  5.1.2 กฎระเบียบในการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้านมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร 
ก. มี         
ข. ไม่ม ี     

5.1.3 การแจ้งข่าวสารการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้าน แก่ผูใ้ช้นํ้า 
ก. มี ประจํา 1 - 3 เดือน  
ข. มี ประจํา 4 - 6 เดือน  
ค. มี ประจําปี       
ง. ไม่ม ี        

5.1.4 กําหนดการประชุมของคณะกรรมการฯ หรอื อปท. เก่ียวกับการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้าน 
ก. มี กําหนดวาระที่แน่นอน      
ข. มี แต่ไมม่ีกําหนดวาระที่แน่นอน        
ค. ไม่มีการประชุม         

 ๕.2 การเงินและบัญชี  
 5.2.1 การวิเคราะห์ต้นทุนค่านํ้าประปา 

ก. มี     
ข. ไม่ม ี      

 5.2.2 ในการกําหนดค่านํ้าประปา มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้นํ้า 
ก. มี      
ข. ไม่ม ี      

 5.2.3 ประปาหมู่บ้านมีกําไรสุทธิเฉลี่ยต่อเดือนเท่าไร ในรอบ 1 ปี 
ก. กําไรมากกว่า 2,000 บาท ขึ้นไป     
ข. กําไรต้ังแต่ 1,000 – 2,000 บาท     
ค. กําไรตํ่ากว่า 1,000 บาท      
ง. ไม่มีกําไรหรือขาดทุน       

 5.2.4 การเก็บเงินกองทุนโดยการฝากธนาคารหรือสถาบันการเงิน 
ก. มี         
ข. ไม่ม ี    
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  5.2.5 การจัดทําระบบบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
   ก. มีการจัดทําระบบบัญชีรายรับ – รายจ่าย และมีการประชาสัมพันธ์ 
   ข. มีการจัดทําระบบบัญชีรายรับ – รายจ่าย แต่ไม่มีการประชาสัมพันธ์  
   ค. ไม่มี การจัดทําระบบบัญชีรายรับ – รายจ่าย  
 5.3 สมาชิกผู้ใช้นํ้า 

  5.3.1  สมาชิกผู้ใช้นํ้าค้างชําระเกินกว่า 1 เดือน 
ก. ไม่ม ี         
ข. ม ี         

  5.3.2  ในหมูบ้่านมีผู้ใช้นํ้าฟรีหรือไม ่
ก. ไม่มีผูใ้ช้นํ้าฟรี      
ข. มีผูใ้ช้นํ้าฟรีตามหลักเกณฑ์    
ค. มีผูใ้ช้นํ้าฟรีโดยปราศจากหลักเกณฑ์    

 5.4 แบบแปลน/คู่มือ 
  5.4.1 แบบผังแนวท่อส่งนํ้าดิบ 

ก. มี         
ข. ไม่ม ี       

5.4.2 แบบผังระบบผลิตประปา/การประสานท่อระหว่างระบบฯ 
ก.  ม ี        
ข. ไม่ม ี      

  5.4.3 แบบผังแนวท่อเมนจ่ายนํ้าประปา 
ก. มี         
ข. ไม่ม ี       

  5.4.4 คู่มือการควบคุมการผลิตนํ้าประปา/การบริหารกิจการประปา 
ก. มี         
ข. ไม่ม ี       

 5.5 การบันทึกประวัติการซ่อมแซมระบบประปา 
ก. ม ี       
ข. ไม่ม ี       
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