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บทน ำ 
 

ตามข้อบังคับองค์การจัดการน ้ าเสีย ฉบับท่ี 57 ว่าด้วย การจัดแบ่งส่วนงาน                     
ขององค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั งท่ี 1) พ.ศ. 2559 เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 
2559 นั น ได้มีการปรับปรุงการจัดแบ่งส่วนงานขององค์การจัดการน ้าเสีย ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจในปัจจุบัน จึงได้มีการก้าหนดแผนผังการจัดแบ่งส่วนงานขององค์การจัดการน ้าเสีย หน้าท่ี
ความรับผิดชอบและการบังคับบัญชาของแต่ละสายงานขององค์การจัดการน ้าเสีย ในน ้าเสีย 
หน้าท่ีความรับผิดชอบและการบังคับของแต่ละสายงานขององค์การจัดการน ้าเสีย ในการนี               
ฝ่ายจัดการน ้าเสียภูมิภาค (เดิม) ได้เปลี่ยนมาเป็น ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 2 นั น 

เพื่อให้งานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบของส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา  ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 
และ 2  ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ และค้าสั่งอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  ทั งนี ได้จัดท้าขบวนการท้างาน
ของส้านักงานจัดการน ้าเสีย (สจส.) จ้านวน 19 กระบวนงาน (Flow Chart) จึงได้จัดท้าคู่มือ              
การปฏิบัติงานฉบับนี ขึ น โดยได้อธิบายขั นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน                     
วิธีปฏิบัติงานและคู่มือการปฏิบัติงานของสาขา เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดม้าตรฐาน
อย่างถูกต้อง บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การจัดการน ้าเสียต่อไป  
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1. วัตถุประสงค์  (Objective) :  
เพ่ือให้การด้าเนินงานบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย เป็นไปตามข้อตกลงร่วม (MOA) และบรรลุเป้าหมายของ

องค์กรที่ก้าหนดไว้  
 

2. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  (Standard) : 
2.1 ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การจัดการน ้าเสีย 
2.2 ข้อตกลงให้บริการรับบริหารจัดการและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม (MOA) 
2.3 แผนการด้าเนินงานระยะยาว 15 ปี  
2.4 แผนการด้าเนินงานบริหารจัดการและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
2.5 แผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจ้าปี 
2.6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
2.7 กลยุทธ์ที่ 1.2 ฟ้ืนฟูและรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นที่เป้าหมาย 
 

3. ขอบข่าย  (Scope) :  
ศึกษารายละเอียดแผนการด้าเนินงานระยะยาว 15 ปี แผนการด้าเนินงานบริหารจัดการและบ้ารุงรักษา                 

ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ระเบียบ ข้อบังคับองค์การจัดการน ้าเสีย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานบริหารจัดการ                    
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย เช่น มติที่ประชุมคณะกรรมการก้ากับดูแลบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ข้อตกลงให้บริการ                 
รับบริหารจัดการและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม แผนปฏิบัติงาน และแผนงบประมาณ   
 

4. วิธีการ ( Methods ) :  
4.1 ผู้จัดการส้านักงานจัดการน ้าเสียหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายศึกษาทบทวนแผนการด้าเนินงานระยะยาว 15 ปี 

แผนการด้าเนินงานบริหารจัดการและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การจัดการน ้าเสีย   
ข้อตกลงให้บริการรับบริหารจัดการและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม 

4.2 ผู้จัดการส้านักงานจัดการน ้าเสียหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมาย ประสานงานกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง                    
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือนัดหมายการประชุมก้ากับดูแลการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ทุกไตรมาส   

4.3 ผู้จัดการส้านักงานจัดการน ้าเสียหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ด้าเนินการท้าหนังสือเชิญคณะกรรมการฯ                   
ประชุมเมื่อทราบก้าหนดวันเวลาจากการประสานงาน กับ เทศบาลฯ  ผอ.ฝจส. ผอ.ฝบจ. และ ทสจ./สภภ.  

4.4 ผู้จัดการส้านักงานจัดการน ้าเสียหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดท้าบันทึกการประชุม รายงานผลการด้าเนินงาน 
ที่ผ่านมาตามท่ีได้รับการแต่งตั งเป็นกรรมการและเลขานุการ 
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4.5 ผู้จัดการส้านักงานจัดการน ้าเสยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมการด้าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
และแผนงบประมาณ 
 

5. ช่วงเวลาที่ด้าเนินการ (Period) : ปีงบประมาณ 
1 ตุลาคม พ.ศ. xxxx ถึง 30 กันยายน พ.ศ. xxxx 
 

6. ข้อมูลที่บันทึก ( Record ) :   
6.1 บันทึกการประชุมคณะกรรมก้ากับดูแลงานบริหารจัดการและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม 
6.2 หนังสือเชิญประชุม 
6.3 บันทึกรายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

 

7. นิยาม  (Definition) :  
(ถ้ามี) 
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ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั งท่ี : 

รหัสเอกสาร :  WMA-RWMD-FC-001 วันที่อนุมัติ : 

กอง/ สาขา : ส้านักงานจัดการน า้เสียสาขา ชื่อหลัก :  การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม (MOA) หน้า :  1 
   

ล้าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1  ศึกษารายละเอียดข้อตกลงร่วม (MOA) และแผนบริหารจัดการระบบบ้าบัด

น ้าเสียรวม 15 ปี 
 

- ผอ.ฝจส. 
- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ้า สจส. 

- บันทึกข้อตกลงการบริการรับบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม (MOA) 
- แผนบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม 15 ปี 

2  บริหารจัดการตลอดจนซ่อมแซมปรับปรุงบ้ารุงรักษาให้สามารถด้าเนินการ
บ้าบัดน า้เสียตามมาตรฐานที่ทางราชการก้าหนด 
 

- ผอ.ฝจส. 
- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ้า สจส. 

- มาตรฐานคุณภาพน ้าทิ งชุมชน 
- แผนบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม 15 ปี 

3  พิจารณา และตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง ประจ้าเดือน/ประจ้าปี 
 
 
 

- ผอ.ฝจส. 
- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 

- รายงานประจ้าวัน คุณภาพน ้า ข้อมูลปริมาณ
น ้า การใช้พลังงาน และงานซ่อมบ้ารุงรักษา 

4  
 

 

จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานประจ้าเดือน 
 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ้า สจส. 

- รายงานการบริหาหรจัดการประจ้าเดือน 

5  
 

พิจารณา ตรวจสอบ และรับรองการรายงาน 
 
 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
 

 

6  
 

น้าส่งรายงานให้ องค์การจัดการน ้าเสีย ส้านักงานใหญ่  
 
 

- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ้า สจส.  

 

  
 

จุดเร่ิมต้นและสิ นสุดกระบวนการ  กิจกรรมและการปฏิบัติงาน  การตัดสินใจ  จุดเชื่อมต่อระหว่างขั นตอน 



5 

องค์การจัดการน ้าเสีย 
Wastewater Management Authority 

 
 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั น 23 ถ.วิภาวดรีังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2273-8530-39 
โทรสาร : 0-2273-8580 URL: www.wma.or.th 

333 Lao Peng Nguan Tower 1, Fl 23, Viphavadi - rangsit, Jomphon, Chatujak, Bangkok 10900 Tel. 0-2273-8530-39 
Fax : 0-2273-8580 URL: www.wma.or.th 

 

………………..…………………………………………………………….. 

ขั นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
Documented Procedure 

………………..…………………………………………………………….. 
 
เร่ือง (Subject)    : การจัดท้าแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจ้าปี 

หมายเลขเอกสาร (Document No.) : WMA-RWMD-FC-002 

ฉบับที่  (Release No.) : R00 

เร่ิมใช้วันที่  (Valid Date)                   : 

ส้าเนา  (PC.)                                : 

http://www.wma.or.th/


 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั้งที่ : 

รหัสเอกสาร : WMA-RWMD-FC-002 วันที่อนุมัติ : 

กอง : ส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขา ชื่อหลัก : การจัดท้าแผนปฏิบัติการและ
แผนงบประมาณประจ้าปี 

หน้า :     

 

จัดท ำโดย  : ฝ่ำยจัดกำรน ำ้เสีย 
Prepared By : 

อนุมัติโดย :  
Approved By : 

วนัที่อนุมัติ   :  
Approved Date  : 

ช่ือแฟ้ม    : WMA-RWMD-FC-002 
File Name    : 

 

1. วัตถุประสงค์  (Objective) :  
เพ่ือให้การจัดท้าแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของส้านักงานจัดการน ้าเสีย บรรลุเป้าหมายที่ก้าหนดไว้และ

เพ่ือให้การบริหารจัดการและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสียของมีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  
 

2. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  (Standard) : 
2.1 ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การจัดการน ้าเสีย 
2.2 อนุมัติหลักการ งบประมาณ 
2.3 ข้อตกลงให้บริการรับบริหารจัดการและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม  
2.4 แผนการด้าเนินงานระยะยาว 15 ปี 
2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
2.6 กลยุทธ์ที่ 1.2 ฟ้ืนฟูและรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นที่เป้าหมาย 
 

3. ขอบข่าย  (Scope) :  
ศึกษารายละเอียด ระเบียบ ข้อบังคับองค์การจัดการน ้าเสีย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานบริหารจัดการ

ระบบบ้าบัดน ้าเสีย เช่น มติที่ประชุมคณะกรรมการก้ากับดูแลบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ข้อตกลงให้บริการรับ
บริหารจัดการและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม อนุมัติหลักการงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์   
 

4. วิธีการ ( Methods ) :  
4.1 ผู้จัดการส้านักงานจัดการน ้าเสียหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายศึกษาทบทวนระเบียบ ข้อบังคับขององค์การจัดการ

น ้าเสีย อนุมัติหลักการงบประมาณ ข้อตกลงให้บริการรับบริหารจัดการและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม 
4.2 ผู้จัดการส้านักงานจัดการน ้าเสียหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรวบรวมข้อมูลผลการด้าเนินงาน มติที่ประชุม

คณะกรรมการก้ากับดูแลบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของปีที่ผ่านมา เพ่ือใช้ประกอบการจัดท้า
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

4.3 ผู้จัดการส้านักงานจัดการน ้าเสียหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดท้าบันทึก อจน. ถึง ผอ.ฝจส เพ่ือขออนุมัติ
หลักการแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ พร้อมแนบแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 

4.4 ผู้อ้านวยการฝ่ายจัดการน ้าเสีย (ผอ.ฝจส.)  พิจารณาตรวจสอบแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณแล้ว              
น้าเรียน รองผู้อ้านวยการปฏิบัติการ (รผอ.อจน.(ปก.)) อนุมัติหลักการ 

4.5 รองผู้อ้านวยการปฏิบัติการ (รผอ.อจน.(ปก.)) อนุมัติหลักการ 
4.6 ผู้ อ้านวยการฝ่ายจัดการน ้าเสีย (ผอ.ฝจส.) หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมาย ส้าเนาแผนปฏิ บัติการและแผน

งบประมาณ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กงป. สจส. เป็นต้น 



 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั้งที่ : 

รหัสเอกสาร : WMA-RWMD-FC-002 วันที่อนุมัติ : 

กอง : ส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขา ชื่อหลัก : การจัดท้าแผนปฏิบัติการและ
แผนงบประมาณประจ้าปี 

หน้า :     

 

จัดท ำโดย  : ฝ่ำยจัดกำรน ำ้เสีย 
Prepared By : 

อนุมัติโดย :  
Approved By : 

วนัที่อนุมัติ   :  
Approved Date  : 

ช่ือแฟ้ม    : WMA-RWMD-FC-002 
File Name    : 

 

4.7 ผู้จัดการส้านักงานจัดการน ้าเสียหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ
ที่ผ่านการได้รับอนุมัติหลักการแล้ว ให้รายงานผลการด้าเนินงานทุกเดือน ทุกไตรมาส และสรุปผลการด้าเนินงานประจ้าปี 
ให้ผู้อ้านวยการฝ่ายจัดการน ้าเสีย (ผอ.ฝจส.) และรองผู้อ้านวยการปฏิบัติการ (รผอ.อจน.(ปก.)) ตามวิธีการจัดท้ารายงาน
ผลการด้าเนินงานประจ้าเดือน (WMA-RWMA-FC-003) และวิธีการจัดท้าสรุปรายงานประจ้าปี (WMA-RWMD-FC-004) 

 

5. ช่วงเวลาที่ด้าเนินการ (Period) : ปีงบประมาณ 
1 ตุลาคม พ.ศ. xxxx ถึง 30 กันยายน พ.ศ. xxxx 

 

6. ข้อมูลที่บันทึก ( Record ) :   
(ไม่มี) 

 

7. นิยาม  (Definition) :  
(ถ้ามี) 
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ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั งท่ี : 

รหัสเอกสาร :  WMA-RWMD-FC-002 วันที่อนุมัติ : 

กอง/ สาขา : ส้านักงานจัดการน า้เสียสาขา ชื่อหลัก :  การจัดท้าแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจ้าปี หน้า :  1 
   

ล้าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1  จัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปี 

 
- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ้า สจส. 

- บันทึกข้อตกลงการบริการรับบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม (MOA) 
- แผนบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม 15 ปี 
- บันทึกขออนุมัติหลักการปฏิบัติ 
- แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณประจ้าปี 

2  รวบรวมเอกสารและน้าส่งเอกสารให้ด้าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง  

 
- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ้า สจส. 

- แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณประจ้าปี 

3  พิจารณา และตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง  
- ข้อเท็จจริง และเหตุผลความจ้าเป็น รายละเอียด คุณลักษณะด้านเทคนิค 
- ความเหมาะสมของงบประมาณที่ใช้ในการด้าเนินงาน 
 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
 

- บันทึกขออนุมัติหลักการแผนฯ 
- แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณประจ้าปี 

  จัดท้าแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณประจ้าปี - ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ้า สจส. 

- บันทึกขออนุมัติหลักการแผนฯ 
- แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณประจ้าปี 

5  พิจารณา และตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง  
- เสนอลงนาม 
- เห็นชอบ 
- อนุมัติหลักการ 

 
- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- ผอ.ฝจส. 
- รผอ.อจน.(ปก.) 

- บันทึกขออนุมัติหลักการแผนฯ 
- แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณประจ้าปี 

6  
 

เสนอเพ่ือพิจารณามอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ 
 

- ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ (พนักงาน อจน. 
ส้านักงานใหญ่) 

 

 

  
 

จุดเร่ิมต้นและสิ นสุดกระบวนการ  กิจกรรมและการปฏิบัติงาน  การตัดสินใจ  จุดเชื่อมต่อระหว่างขั นตอน 
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องค์การจัดการน ้าเสีย 
Wastewater Management Authority 

 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั น 23 ถ.วิภาวดรีังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2273-8530-39 
โทรสาร : 0-2273-8580 URL: www.wma.or.th 

333 Lao Peng Nguan Tower 1, Fl 23, Viphavadi - rangsit, Jomphon, Chatujak, Bangkok 10900 Tel. 0-2273-8530-39 
Fax : 0-2273-8580 URL: www.wma.or.th 

 

………………..…………………………………………………………….. 

ขั นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
Documented Procedure 

………………..…………………………………………………………….. 
 

เร่ือง (Subject) : การจัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานประจ้าเดือน 

หมายเลขเอกสาร (Document No.) :  WMA-RWMD-FC-003 

ฉบับที่  (Release No.) :  R00 

เร่ิมใช้วันที่  (Valid Date)                   : 

ส้าเนา  (PC.)                                : 

http://www.wma.or.th/


 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั้งที่ : 

รหัสเอกสาร : WMA-RWMD-FC-003 วันที่อนุมัติ : 

กอง : ส านักงานจัดการน้ าเสียสาขา ชื่ อหลัก : การจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าเดือน 

หน้า :     

 

จัดท ำโดย  : ฝ่ำยจัดกำรน ำ้เสีย 
Prepared By : 

อนุมัติโดย :  
Approved By : 

วนัที่อนุมัติ   :  
Approved Date  : 

ช่ือแฟ้ม    : WMA-RWMD-FC-003 
File Name    : 

 

1. วัตถุประสงค์  (Objective) :  
เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียที่ก้าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร  
  

2. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  (Standard) : 
2.1 แผนการด้าเนินงานบริการจัดการและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
2.2 แผนการบ้ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์  
2.3 แผนการวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสีย 
2.4 ข้อบังคับ อจน. ฉบับที่ 57 ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของ อจน. 
 

3. ขอบข่าย  (Scope) :  
การรวบรวมบันทึกข้อมูลประจ้าวัน สัปดาห์ การจัดท้ารายงานผลการด้าเนินงาน บันทึกขอรายงานผล                   

การด้าเนินงาน เสนอ ผอ.ฝจส. ส่งเอกสารรวบรวมเข้าส้านักงานใหญ่ 
 

4. วิธีการ ( Methods ) :  
4.1 ผู้จัดการส้านักงานจัดการน ้าเสียหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย รวบรวมรายงานประจ้าวัน และสัปดาห์ 
4.2 ผู้จัดการส้านักงานจัดการน ้าเสียหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล รายงานปัญหาอุปสรรค

ในการด้าเนินงานและข้อเสนอแนะ 
4.3 จัดท้าตารางยอดค่าใช้จ่ายประจ้าเดือน 
4.4 จัดท้าตารางปริมาณน ้าเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสียประจ้าวัน 
4.5 จัดท้าตารางผลวิเคราะห์คุณภาพน ้า ก่อนและหลังผ่านกระบวนการบ้าบัด 
4.6 แนบรูปภาพการปฏิบัติงานประกอบและเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
4.7 เข้าเล่มแล้วจัดท้าบันทึกน้าส่ง เทศบาลฯ และส่ง Digital File ให้ กปง. 
 

5. ช่วงเวลาที่ด้าเนินการ (Period) : ปีงบประมาณ 
1 ตุลาคม พ.ศ. xxxx ถึง 30 กันยายน พ.ศ. xxxx 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั้งที่ : 

รหัสเอกสาร : WMA-RWMD-FC-003 วันที่อนุมัติ : 

กอง : ส านักงานจัดการน้ าเสียสาขา ชื่ อหลัก : การจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าเดือน 

หน้า :     

 

จัดท ำโดย  : ฝ่ำยจัดกำรน ำ้เสีย 
Prepared By : 

อนุมัติโดย :  
Approved By : 

วนัที่อนุมัติ   :  
Approved Date  : 

ช่ือแฟ้ม    : WMA-RWMD-FC-003 
File Name    : 

 

6. แบบฟอร์ม (Record) : 
6.1 ประวัติการซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
6.2 แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
6.3 แบบฟอร์มการบันทึกชั่วโมงการท้างานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
6.4 แบบฟอร์มการบันทึกปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า 
6.5 แบบฟอร์มการบันทึกปริมาณน ้าเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
6.6 แบบฟอร์มรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
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ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั งท่ี : 

รหัสเอกสาร :  WMA-RWMD-FC-003 วันที่อนุมัติ : 

กอง/ สาขา : ส้านักงานจัดการน า้เสียสาขา ชื่อหลัก :  การจัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานประจ้าเดือน หน้า :  1 
   

ล้าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1  จัดท้ารายงานประจ้าเดือน 

 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ้า สจส. 

- ตารางบันทึกการปฏิบัติงานประจ้าวัน 
- รายงานการปฏิบัติงานประจ้าสัปดาห์ 

2  - รวบรวมข้อมูล และจัดท้ารายงานประจ้าเดือน 
- ด้าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง  
 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ้า สจส. 

- รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าเดือน 
- ข้อบังคับ อจน. ฉบับที่  57 ว่าด้วยการจัดแบ่ง
ส่วนงานของ อจน. 

3  พิจารณาวิเคราะห์ข้อมูล รายงานปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินงาน และ
ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง  
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
 

 

4  จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานเป็นประจ้าเดือน 
 
 
 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ้า สจส. 
 
 

- บันทึกขอส่งรายงานประจ้าเดือน 
- หนังสือ ขอส่งรายงานประจ้าเดือน ให้ อปท. 
- รายงานสรุปผลการด้าเนินงานประจ้าเดือน (เล่ม) 
 

5  พิจารณา และตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง  
- เสนอลงนาม 
- เห็นชอบ 
- อนุมัติหลักการ 

 
- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- ผอ.ฝจส. 
- รผอ.อจน.(ปก.) 

- บันทึกขอส่งรายงานประจ้าเดือน 
- หนังสือ ขอส่งรายงานประจ้าเดือน ให้ อปท. 
- รายงานสรุปผลการด้าเนินงานประจ้าเดือน (เล่ม) 

6  
 

เสนอเพ่ือพิจารณามอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
 
 

- ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ (พนักงาน อจน. 
ส านักงานใหญ่) 
 

 
 
 

 

  
 

จุดเร่ิมต้นและสิ นสุดกระบวนการ  กิจกรรมและการปฏิบัติงาน  การตัดสินใจ  จุดเชื่อมต่อระหว่างขั นตอน 
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องค์การจัดการน ้าเสีย 
Wastewater Management Authority 

 
 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั น 23 ถ.วิภาวดรีังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2273-8530-39 
โทรสาร : 0-2273-8580 URL: www.wma.or.th 

333 Lao Peng Nguan Tower 1, Fl 23, Viphavadi - rangsit, Jomphon, Chatujak, Bangkok 10900 Tel. 0-2273-8530-39 
Fax : 0-2273-8580 URL: www.wma.or.th 

 

………………..…………………………………………………………….. 

ขั นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
Documented Procedure 

………………..…………………………………………………………….. 
 
เร่ือง (Subject) : การจัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปี 

หมายเลขเอกสาร (Document No.) :  WMA-RWMD-FC-004 

ฉบับที่  (Release No.) :  R00 

เร่ิมใช้วันที่  (Valid Date)                   : 

ส้าเนา  (PC.)                                : 

http://www.wma.or.th/


 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั้งที่ : 

รหัสเอกสาร : WMA-RWMD-FC-004 วันที่อนุมัติ : 
กอง : ส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขา ชื่ อหลั ก  : การจัดท้ ารายงานผลการ

ด้าเนินงานประจ้าปี 
หน้า :     

 

จัดท ำโดย  : ฝ่ำยจัดกำรน ำ้เสีย 
Prepared By : 

อนุมัติโดย :  
Approved By : 

วนัที่อนุมัติ   :  
Approved Date  : 

ช่ือแฟ้ม    : WMA-RWMD-FC-004 
File Name    : 

 

1. วัตถุประสงค์  (Objective) :  
เพ่ือให้มั่น ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการระบบบ้ าบัดน ้ าเสีย และเป้ าหมายที่ ก้าหนดไว้                         

อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร  
 

2. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  (Standard) : 
2.1 แผนการด้าเนินงานบริการจัดการและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
2.2 แผนการบ้ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์  
2.3 แผนการวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสีย 
2.4 ข้อบังคับองค์การจัดการน ้าเสีย ฉบับที่ 57 ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานขององค์การจัดการน ้าเสีย 
 

3. ขอบข่าย  (Scope) :  
การรวบรวมบันทึกข้อมูลประจ้าวัน สัปดาห์ การจัดท้ารายงานผลการด้าเนินงาน บันทึกขอรายงานผล                  

การด้าเนินงาน เสนอ ผอ.ฝจส. พร้อม Digital File ส่งเอกสารรวบรวมเข้าส้านักงานใหญ่ เพ่ือให้ กปง. รวบรวมจัดเก็บ 
 

4. วิธีการ ( Methods ) :  
4.1 ผู้จัดการส้านักงานจัดการน ้าเสียหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย รวบรวมรายงานประจ้าวัน ประจ้าสัปดาห์ และ

ประจ้าเดือน 
4.2 ผู้จัดการส้านักงานจัดการน ้าเสียหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล รายงานปัญหาอุปสรรค

ในการด้าเนินงานและข้อเสนอแนะ 
4.3 จัดท้าตารางยอดค่าใช้จ่ายประจ้าปี 
4.4 จัดท้าตารางปริมาณน ้าเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสียประจ้าปี 
4.5 จัดท้าตารางผลวิเคราะห์คุณภาพน ้า ก่อนและหลังผ่านกระบวนการบ้าบัดประจ้าปี 
4.6 แนบรูปภาพการปฏิบัติงานประกอบและเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
4.7 เข้าเล่มแล้วจัดท้าบันทึกน้าส่ง เทศบาลฯ และบันทึกขอรายงานผลการด้าเนินงาน เสนอ รผอ.อจน.(ปก.) ผ่าน 

ผอ.ฝจส. พร้อมจัดท้า Digital File ส่งให้ กปง. รวบรวมจัดเก็บ 

 

5. ช่วงเวลาที่ด้าเนินการ (Period) : ปีงบประมาณ 
1 ตุลาคม พ.ศ. xxxx ถึง 30 กันยายน พ.ศ. xxxx 
 
 

 



 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั้งที่ : 

รหัสเอกสาร : WMA-RWMD-FC-004 วันที่อนุมัติ : 
กอง : ส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขา ชื่ อหลั ก  : การจัดท้ ารายงานผลการ

ด้าเนินงานประจ้าปี 
หน้า :     

 

จัดท ำโดย  : ฝ่ำยจัดกำรน ำ้เสีย 
Prepared By : 

อนุมัติโดย :  
Approved By : 

วนัที่อนุมัติ   :  
Approved Date  : 

ช่ือแฟ้ม    : WMA-RWMD-FC-004 
File Name    : 

 

6. แบบฟอร์ม (Record) : 
6.1 ประวัติการซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
6.2 แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
6.3 แบบฟอร์มการบันทึกชั่วโมงการท้างานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
6.4 แบบฟอร์มการบันทึกปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า 
6.5 แบบฟอร์มการบันทึกปริมาณน ้าเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
6.6 แบบฟอร์มรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้า
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ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั งท่ี : 

รหสัเอกสาร :  WMA-RWMD-FC-004 วันที่อนุมัติ : 

กอง/ สาขา : ส้านักงานจัดการน า้เสียสาขา ชื่อหลัก :  การจัดท้าสรุปผลการด้าเนินงานประจ้าปี หน้า :  1 
   

ล้าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1  จัดท้ารายงานประจ้าปี 

 
 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ้า สจส. 

- รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าเดือน 
- ข้อบังคับ อจน. ฉบับที่ 57 ว่าด้วยการจัดแบ่ง
ส่วนงานของ อจน. 

2  - รวบรวมข้อมูล และจัดท้ารายงานประจ้าปี 
- ด้าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง  
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ้า สจส. 

- เอกสารอื่น  ๆ(ถ้ามี) 

3  พิจารณาวิเคราะห์ข้อมูล รายงานปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินงาน และ
ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง  
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
 

 

4  จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานเป็นประจ้าปี 
 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ้า สจส. 
 

- รายงานการบริหาหรจัดการประจ้าป ี

5  พิจารณา และตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง  
- เสนอลงนาม 
- เห็นชอบ 
- อนุมัติหลักการ 

 
- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- ผอ.ฝจส. 
- รผอ.อจน.(ปก.) 

- บันทึก ขอส่งรายงานสรุปผลการด้าเนินงาน
ประจ้าปี  
- หนังสือ ขอส่งรายงานประจ้าปี ให้ อปท. 
- รายงานสรุปผลการด้าเนินงานประจ้าปี (เล่ม) 

6  
 

เสนอเพ่ือพิจารณามอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ 
 
 

- ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ (พนักงาน อจน. 
ส้านักงานใหญ่) 

 

 

  
 

จุดเร่ิมต้นและสิ นสุดกระบวนการ  กิจกรรมและการปฏิบัติงาน  การตัดสินใจ  จุดเชื่อมต่อระหว่างขั นตอน 
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องค์การจัดการน ้าเสีย 
Wastewater Management Authority 

 
 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั น 23 ถ.วิภาวดรีังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2273-8530-39 
โทรสาร : 0-2273-8580 URL: www.wma.or.th 

333 Lao Peng Nguan Tower 1, Fl 23, Viphavadi - rangsit, Jomphon, Chatujak, Bangkok 10900 Tel. 0-2273-8530-39 
Fax : 0-2273-8580 URL: www.wma.or.th 

 

………………..…………………………………………………………….. 

ขั นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
Documented Procedure 

………………..…………………………………………………………….. 
 
เร่ือง (Subject) : การควบคุมการเดินระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

หมายเลขเอกสาร (Document No.) :  WMA-RWMD-FC-005 

ฉบับที่  (Release No.) :  R00 

เร่ิมใช้วันที่  (Valid Date)                   : 

ส้าเนา  (PC.)                                :  

http://www.wma.or.th/


 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั้งที่ : 

รหัสเอกสาร : WMA-RWMD-FC-005 วันที่อนุมัติ : 
กอง : ส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขา ชื่อหลัก : การควบคุมการเดินระบบบ้าบัดน้้าเสีย หน้า :     
 

จัดท ำโดย  : ฝ่ำยจัดกำรน ำ้เสีย 
Prepared By : 

อนุมัติโดย :  
Approved By : 

วนัที่อนุมัติ   :  
Approved Date  : 

ช่ือแฟ้ม    : WMA-RWMD-FC-005 
File Name    : 

 

1. วัตถุประสงค์  (Objective) :  
เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียและเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ อย่างมี

ประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร  
 

2. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  (Standard) : 
2.1 แผนการด้าเนินงานบริการจัดการและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
2.2 แผนการบ้ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์  
2.3 แผนการวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสีย 
2.4 ข้อบังคับ อจน. ฉบับที่ 57 ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของ อจน. 
2.5 มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากอาคารประเภท ก 
2.6 คู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติ 
2.7 คู่มือการเดินระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
 

3. ขอบข่าย  (Scope) :  
แผนการด้าเนินงานบริหารจัดการและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย แผนการบ้ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ 

แผนการวิเคราะห์คุณภาพน ้า มติที่ประชุมคณะกรรมการก้ากับดูแลบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ข้อตกลงให้บริการรับ
บริหารจัดการและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม แผนปฏิบัติการและงบประมาณ 
 

4. วิธีการ ( Methods ) :  
4.1 วิศวกรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ศึกษาแผนการบ้ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ คู่มือเครื่องจักรอุปกรณ์ 
4.2 ผู้จัดการส้านักงานจัดการน ้าเสียหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมการเดินระบบบ้าบัดน ้าเสีย ตามวิธีการเดิน

ระบบบ้าบัดน ้าเสีย รวมทั งศึกษาแผนการด้าเนินงานบริหารจัดการและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย แผนปฏิบัติการและ
งบประมาณ 

4.3 วิศวกรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมการปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้า/เครื่องกล และคนงาน จัดท้า/บันทึก
รายงานประจ้าวัน ประจ้าสัปดาห์ แระจ้าเดือน ของเครื่องจักรอุปกรณ์แล้วรายงานผลต่อ ผจก.สจส.  

4.4 นักวิทยาศาสตร์ (ถ้ามี) ศึกษาคู่มือวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน ้า วิธีการเก็บตัวอย่างน ้า และด้าเนินการวิเคราะห์
คุณภาพน ้าตามแผน แล้วรายงานผลต่อ ผจก.สจส. 

4.5 วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ (ถ้ามี) หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมาย ร่วมกันจัดท้ารายงานผลการปฏิบัติงาน              
รายสัปดาห์ รายเดือนและรายปี แล้วน้าส่ง ผจก.สจส. 

4.6 ผู้จัดการส้านักงานจัดการน ้าเสียหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบผลการด้าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข แล้วจัดท้าบันทึกรายงาน ผอ.ฝจส. และ รผอ.อจน.(ปก.) 

 



 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั้งที่ : 

รหัสเอกสาร : WMA-RWMD-FC-005 วันที่อนุมัติ : 
กอง : ส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขา ชื่อหลัก : การควบคุมการเดินระบบบ้าบัดน้้าเสีย หน้า :     
 

จัดท ำโดย  : ฝ่ำยจัดกำรน ำ้เสีย 
Prepared By : 

อนุมัติโดย :  
Approved By : 

วนัที่อนุมัติ   :  
Approved Date  : 

ช่ือแฟ้ม    : WMA-RWMD-FC-005 
File Name    : 

 

5. ช่วงเวลาที่ด้าเนินการ (Period) : ปีงบประมาณ 
1 ตุลาคม พ.ศ. xxxx ถึง 30 กันยายน พ.ศ. xxxx 

 

6. แบบฟอร์ม (Record) : 
6.1 ประวัติการซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
6.2 แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
6.3 แบบฟอร์มการบันทึกชั่วโมงการท้างานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
6.4 แบบฟอร์มการบันทึกปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า 
6.5 แบบฟอร์มการบันทึกปริมาณน ้าเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
6.6 แบบฟอร์มรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
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ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั งท่ี : 

รหัสเอกสาร :  WMA-RWMD-FC-005 วันที่อนุมัติ : 

กอง/ สาขา : ส้านักงานจัดการน า้เสียสาขา ชื่อหลัก :  การควบคุมการเดินระบบบ้าบัดน ้าเสีย หน้า :  1 
   

ล้าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1  การควบคุมการเดินระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ้า สจส. 
  (ต้าแหน่ง : วิศวกร/ นายช่างเทคนิค) 

- คู่มือการปฏิบัติงาน 
- แบบฟอร์มต่างๆ เช่น รายงานประจ้าวันและ 
สัปดาห์ ปริมาณน ้า อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 

2  - รวบรวมข้อมูล และจัดท้ารายงานเอกสารเพ่ือด้าเนินการตรวจสอบ 
ควบคุมการเดินระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ้า สจส.        
  (ต้าแหน่ง : วิศวกร/ นายช่างเทคนิค) 

- รายงานผลคุณภาพน ้า (ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน) 
- รายงานปริมาณน ้าเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
- รายงานอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 

3  พิจารณาวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบรายงานการควบคุมการเดินระบบบ้าบัด
น ้าเสีย 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
 
 

 

4  จัดท้ารายงานการควบคุมการเดินระบบบ้าบดัน ้าเสีย 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ้า สจส.        
 

 

5  พิจารณา และตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง  
- เสนอลงนาม 
- เห็นชอบ 
 

 
- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- ผอ.ฝจส. 
 

- รายงานผลคุณภาพน ้า (ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน) 
- รายงานปริมาณน ้าเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
- รายงานอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า 

6  
 

เสนอเพ่ือพิจารณามอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ 
 
 

- ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ (พนักงาน อจน. 
ส้านักงานใหญ่) 
 

 

 

  
 

จุดเร่ิมต้นและสิ นสุดกระบวนการ  กิจกรรมและการปฏิบัติงาน  การตัดสินใจ  จุดเชื่อมต่อระหว่างขั นตอน 
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องค์การจัดการน ้าเสีย 
Wastewater Management Authority 

 
 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั น 23 ถ.วิภาวดรีังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2273-8530-39 
โทรสาร : 0-2273-8580 URL: www.wma.or.th 

333 Lao Peng Nguan Tower 1, Fl 23, Viphavadi - rangsit, Jomphon, Chatujak, Bangkok 10900 Tel. 0-2273-8530-39 
Fax : 0-2273-8580 URL: www.wma.or.th 

 

………………..…………………………………………………………….. 

ขั นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
Documented Procedure 

………………..…………………………………………………………….. 
 
เร่ือง (Subject) : การเก็บตัวอย่างน ้าและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้า 

หมายเลขเอกสาร (Document No.) :  WMA-RWMD-FC-006 

ฉบับที่  (Release No.) :  R00 

เร่ิมใช้วันที่  (Valid Date)                   : 

ส้าเนา  (PC.)                                : 

http://www.wma.or.th/


 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั้งที่ : 

รหัสเอกสาร : WMA-RWMD-FC-006 วันที่อนุมัติ : 
กอง : ส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขา ชื่อหลัก : การเก็บตัวอย่างน้้าและการตรวจ

วิเคราะห์คุณภาพน้้า 
หน้า :     

 

จัดท ำโดย  : ฝ่ำยจัดกำรน ำ้เสีย 
Prepared By : 

อนุมัติโดย :  
Approved By : 

วนัที่อนุมัติ   :  
Approved Date  : 

ช่ือแฟ้ม    : WMA-RWMD-FC-006 
File Name    : 

 

1. วัตถุประสงค์  (Objective) :  
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์คุณภาพน ้า ปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย และเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร  
 

2. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  (Standard) : 
2.1 แผนการด้าเนินงานบริการจัดการและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
2.2 แผนการวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสีย 
2.3 มาตราฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากอาคารประเภท ก 
2.4 คู่มือการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
 

3. ขอบข่าย  (Scope) :  
ครอบคลุมการด้าเนินงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพน ้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย งานบริหารจัดการระบบบ้าบัด               

น ้าเสีย ตามข้อตกลงให้บริการรับบริหารจัดการและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
 

4. วิธีการ ( Methods ) :  
4.1 นักวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ศึกษาคู่มือการวิเคราะห์คุณภาพน ้าและคู่มือการเก็บตัวอย่างน ้าแล้ว 

จัดท้าแผนการเก็บตัวอย่างน ้า ให้สอดคล้องกับแผนบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียที่ผู้จัดการส้านักงานจัดการน ้าเสีย
เห็นชอบแล้ว 

4.2 นักวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เก็บตัวอย่างน ้าตามที่ก้าหนด 
4.3 นักวิทยาศาสตร์ (ถ้ามี) วิเคราะห์คุณภาพน ้าตามแผน ตามคู่มือวิธีการปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้า 

แล้วบันทึกรายงานลงในแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 
4.4 กรณีไม่มี นักวิทยาศาสตร์ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เก็บตัวอย่างน ้าแล้วส่งหน่วยงานภายนอกวิเคราะห์คุณภาพน ้า

ตามแผน แล้วบันทึกรายงานลงในแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 
4.5 วิศวกร และนักวิทยาศาสตร์ (ถ้ามี)  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกันจัดท้ารายงานผลการปฏิบัติงาน             

รายสัปดาห์ รายเดือนและรายปี แล้วน้าส่ง ผจก.สจส. 
4.6 ผู้จัดการส้านักงานจัดการน ้าเสียหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบผลการด้าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา 

อุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข แล้วจัดท้าบันทึกรายงาน ผอ.ฝจส. และ รผอ.อจน.(ปก.) 
 

5. ช่วงเวลาที่ด้าเนินการ (Period) : ปีงบประมาณ 
1 ตุลาคม พ.ศ. xxxx ถึง 30 กันยายน พ.ศ. xxxx 

 



 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั้งที่ : 

รหัสเอกสาร : WMA-RWMD-FC-006 วันที่อนุมัติ : 
กอง : ส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขา ชื่อหลัก : การเก็บตัวอย่างน้้าและการตรวจ

วิเคราะห์คุณภาพน้้า 
หน้า :     

 

จัดท ำโดย  : ฝ่ำยจัดกำรน ำ้เสีย 
Prepared By : 

อนุมัติโดย :  
Approved By : 

วนัที่อนุมัติ   :  
Approved Date  : 

ช่ือแฟ้ม    : WMA-RWMD-FC-006 
File Name    : 

 

6. แบบฟอร์ม (Record) : 
6.1 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจวิเคราะห์  
6.2 แบบฟอร์มแผนการเก็บตัวอย่างน ้า 
6.3 แบบฟอร์มการบันทึกปริมาณน ้าเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
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ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั งท่ี : 

รหัสเอกสาร :  WMA-RWMD-FC-006 วันที่อนุมัติ : 

กอง/ สาขา : ส้านักงานจัดการน า้เสียสาขา ชื่อหลัก :  การเก็บตัวอย่างน ้า และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้า หน้า :  1 
   

ล้าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1  การเก็บตัวอย่างน ้า และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้า 

 
- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ้า สจส. 
  (ต้าแหน่ง : นักวิทย์/วิศวกร/ นายช่างเทคนิค) 

- คู่มือการปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
- มาตรฐานคุณภาพน ้าทิ งชุมชน 
- บันทึกข้อตกลงการด้าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

2  - เก็บตัวอย่างน ้า (เข้า – ออก) 
- ตรวจวัดคุณภาพน ้า DO pH Temperature (ประจ้าทุกวัน) 
- ตรวจวัดคุณภาพน ้า BOD COD SS (อย่างน้อย 1 ครั งต่อสัปดาห์ และ
อย่างน้อย 1 ครั งต่อเดือน) ส้าหรับระบบบ้าบัดน ้าเสียโครงการพระราชด้าริฯ 
- ตรวจวัดคุณภาพน ้า Oil & Grease TP TN (อย่างน้อย 1 ครั งต่อเดือนและ
อย่างน้อย 1 ครั งต่อ 6 เดือนส้าหรับระบบบ้าบัดน ้าเสียโครงการพระราชด้าริฯ 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ้า สจส.        
  (ต้าแหน่ง : นักวิทย์/วิศวกร/ นายช่างเทคนิค) 

- แบบฟอร์ม บันทึกข้อมูลคุณภาพน ้า 
- ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์  
     (สจส. หรือหน่วยงานภายนอกที่ให้บริการรับ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้า) 

3  พิจารณาวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบผลการด้าเนินงานการควบคุมการเดิน
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส.  

4  จัดท้ารายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ้า สจส.     
   

- แบบฟอร์ม บันทึกข้อมูลคุณภาพน ้า 
- ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์  

5  พิจารณา และตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง  
- เสนอลงนาม 
- เห็นชอบ 

 
- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- ผอ.ฝจส. 

- แบบฟอร์ม บันทึกข้อมูลคุณภาพน ้า 
- ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์  
 

6  
 

เสนอเพ่ือพิจารณามอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ - ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ (พนักงาน อจน. 
ส้านักงานใหญ่) 

 

 

  
 

จุดเร่ิมต้นและสิ นสุดกระบวนการ  กิจกรรมและการปฏิบัติงาน  การตัดสินใจ  จุดเชื่อมต่อระหว่างขั นตอน 
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องค์การจัดการน ้าเสีย 
Wastewater Management Authority 

 
 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั น 23 ถ.วิภาวดรีังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2273-8530-39 
โทรสาร : 0-2273-8580 URL: www.wma.or.th 

333 Lao Peng Nguan Tower 1, Fl 23, Viphavadi - rangsit, Jomphon, Chatujak, Bangkok 10900 Tel. 0-2273-8530-39 
Fax : 0-2273-8580 URL: www.wma.or.th 

 

………………..…………………………………………………………….. 

ขั นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
Documented Procedure 

………………..…………………………………………………………….. 
 
เร่ือง (Subject) : การซ่อมและบ้ารุงรักษาเคร่ืองจักร 

หมายเลขเอกสาร (Document No.) :  WMA-RWMD-FC-007 

ฉบับที่  (Release No.) :  R00 

เร่ิมใช้วันที่  (Valid Date)                   : 

ส้าเนา  (PC.)                                : 

http://www.wma.or.th/


 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั้งที่ : 

รหัสเอกสาร : WMA-RWMD-FC-007 วันที่อนุมัติ : 
กอง : ส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขา ชื่อหลัก : การซ่อมและบ้ารุงรักษาเครื่องจักร หน้า :     
 

จัดท ำโดย  : ฝ่ำยจัดกำรน ำ้เสีย 
Prepared By : 

อนุมัติโดย :  
Approved By : 

วนัที่อนุมัติ   :  
Approved Date  : 

ช่ือแฟ้ม    : WMA-RWMD-FC-007 
File Name    : 

 

1. วัตถุประสงค์  (Objective) :  
เพ่ือให้เครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย มีอำยุกำรใช้งำนยำวนำน และใช้งำนได้อย่ำงมมีีประสิทธิภำพ 

 

2. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  (Standard) : 
2.1 แผนกำรซ่อมและบ้ำรุงรักษำเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
2.2 คู่มือกำรใช้งำนเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
2.3 ประวัติกำรบ้ำรุงรักษำเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
2.4 คู่มือควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติ 
 

3. ขอบข่าย  (Scope) :  
ครอบคลุมกำรจัดท้ำรำยกำรเครื่องจักรอุปกรณ์ กำรบ้ำรุงรักษำและซ่อมบ้ำรุง เครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบบ้ำบัด

น ้ำเสีย และกำรซ่อมแซมโดย สจส. เอง หรือส่งหน่วยงำนภำยนอกซ่อม 
 

4. วิธีการ ( Methods ) :  
4.1 ผู้จัดกำรส้ำนักงำนจัดกำรน ้ำเสียหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย ท้ำกำรรวบรวมรำยชื่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ของ

ระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย ลงในแบบฟอร์มรำยกำรเครื่องจักรและอุปกรณ์ (WMA-……..-FM-001) 
4.2 วิศวกรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย จัดท้ำแผนกำรบ้ำรุงรักษำเครื่องจักรและอุปกรณ์ของระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย โดย

ระบุรำยละเอียดของแผนลงในแบบฟอร์มแผนกำรบ้ำรุงรักษำเครื่องจักรและอุปกรณ์ (WMA-……..-FM-002) 
4.3 นำยช่ำงไฟฟ้ำ/ เครื่องกล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย ด้ำเนินกำรบ้ำรุงรักษำเครื่องมือตำมแผนที่ก้ำหนดไว้ แล้ว

บันทึกผลกำรบ้ำรุงรักษำ ลงในแบบฟอร์มประวัติเครื่องจักร (WMA-……..-FM-007) และรำยงำนตรวจสภำพเครื่องจักร
อุปกรณ์ลงในแบบฟอร์มรำยงำนกำรตรวจสภำพเครื่องจักรอุปกรณ์ (WMA-……..-FM-003) 

กรณีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เกิดช้ำรุดเสียหำยใช้งำนไม่ได้ 
4.4 นำยช่ำงไฟฟ้ำ/ เครื่องกล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย เมื่อตรวจสอบพบเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ช้ำรุด ให้บันทึก

รำยงำนผลลงในแบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม (WMA-……..-FM-008) 
4.5 ผู้จัดกำรส้ำนักงำนจัดกำรน ้ำเสียหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมำย ตรวจสอบรำยงำนแบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม                     

(WMA-SKA-FM-008) วิเครำะห์ปัญหำเพ่ือหำสำเหตุร่วมกันกับวิศวกรและนำยช่ำงไฟฟ้ำ/เครื่องกล แล้วด้ำเนินกำรดังนี  
- กรณีสำมำรซ่อมบ้ำรุงได้ ท้ำกำรตรวจสอบอะไหล่ส้ำรองและซ่อมบ้ำรุงทันที 
- กรณีไม่สำมำรถซ่อมบ้ำรุงได้ ประเมินงำนในกำรแก้ไข ทั งนี  กำรแก้ไขสำมำรถกระท้ำได้หลำยกรณีขึ นอยู่กับ 

สภำพ ควำมรุนแรง ของปัญหำพบ เช่น ส่งซ่อมภำยนอก หรือสั่งอะไหล่มำเพ่ิมแล้วประมำณกำรรำคำซ่อมบ้ำรุงแล้วรำยงำน
เข้ำส่วนกลำง กปง. 

 



 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั้งที่ : 

รหัสเอกสาร : WMA-RWMD-FC-007 วันที่อนุมัติ : 
กอง : ส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขา ชื่อหลัก : การซ่อมและบ้ารุงรักษาเครื่องจักร หน้า :     
 

จัดท ำโดย  : ฝ่ำยจัดกำรน ำ้เสีย 
Prepared By : 

อนุมัติโดย :  
Approved By : 

วนัที่อนุมัติ   :  
Approved Date  : 

ช่ือแฟ้ม    : WMA-RWMD-FC-007 
File Name    : 

 

- เมื่อด้ำเนินกำรแก้ไขได้แล้ว ให้บันทึกผลกำรซ่อมบ้ำรุงลงในแบบฟอร์มประวัติเครื่องจักร (WMA-……..-FM-008) 
- ผู้จัดกำรส้ำนักงำนจัดกำรน ้ำเสียหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย ท้ำกำรตรวจสอบใบแจ้งซ่อม (WMA-…..-FM-003) 

ทุกสัปดำห์ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนได้น้ำข้อมูลผลกำรซ่อมและบ้ำรุงรักษำลงในประวัติกำรซ่อมอย่ำงถูกต้องสม่้ำเสมอ 
 

5. ช่วงเวลาที่ด้าเนินการ (Period) : ปีงบประมาณ 
1 ตุลำคม พ.ศ. xxxx ถึง 30 กันยำยน พ.ศ. xxxx 

 

6. แบบฟอร์ม (Record) : 
6.1 แบบฟอร์มรำยกำรเครื่องจักร-อุปกรณ์เครื่องมือ  
6.2 แบบฟอร์มกำรตรวจสอบสภำพเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
6.3 แบบฟอร์มกำรบันทึกชั่วโมงกำรท้ำงำนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
6.4 แบบฟอร์มกำรบันทึกปริมำณกำรใช้กระแสไฟฟ้ำ 
6.5 แบบฟอร์มกำรบันทึกใบแจ้งซ่อม 
6.6 แบบฟอร์มแผนกำรบ้ำรุงรักษำเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
6.7 แบบฟอร์มประวัติกำรซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
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ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั งท่ี : 

รหัสเอกสาร :  WMA-RWMD-FC-007 วันที่อนุมัติ : 

กอง/ สาขา : ส้านักงานจัดการน า้เสียสาขา ชื่อหลัก :  การซ่อมและบ้ารุงรักษาเคร่ืองจักร หน้า :  1 
   

ล้าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1  กำรซ่อมแซมและบ้ำรุงรักษำเคร่ืองจักร 

 
 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงำน และลูกจ้ำง อจน.ประจ้ำ สจส. 
  (ต้ำแหน่ง : วิศวกร/ นำยช่ำงเทคนิค) 

- แผนกำรบ้ำรุงรักษำเคร่ืองจักร 
- ประวัติกำรท้ำงำนของเคร่ืองจักร 
- คู่มือกำรบ้ำรุงรักษำเคร่ืองจักร 
- แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมเคร่ืองจักร 

2  - บ้ำรุงรักษำเคร่ืองจักร (ตำมแผนฯ) 
- จัดท้ารายละเอียด คุณลักษณะด้านเทคนิค 
 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงำน และลูกจ้ำง อจน.ประจ้ำ สจส.   
   (ต้ำแหน่ง : วิศวกร/ นำยช่ำงเทคนิค) 
- หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ และเจ้ำหน้ำที่พัสดุ   

- แผนกำรบ้ำรุงรักษำเคร่ืองจักร 
- ใบส่งซ่อมเคร่ืองจักร 
- รายละเอียดคุณลักษณะด้านเทคนิค 

3  พิจำรณำ และตรวจสอบข้อมูลควำมถูกต้อง  
- ข้อเท็จจริง และเหตุผลความจ้าเป็น รายละเอียด คุณลักษณะด้านเทคนิค 
- ความเหมาะสมของงบประมาณที่ใช้ในการด้าเนินงาน 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
 
 

 

4  จัดท้ำบันทึกขออนุมัติหลักกำรซ่อมแซมและบ้ำรุงรักษำเคร่ืองจักร 
 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงำน และลูกจ้ำง อจน.ประจ้ำ สจส.        
 

- บันทึกขออนุมัติซ่อมแซมและบ้ำรุงรักษำเคร่ืองจักร 
- ใบส่งซ่อมเคร่ืองจักร/ ประวัติกำรซ่อมแซม 
- รายละเอียดคุณลักษณะด้านเทคนิค 

5  พิจำรณำ และตรวจสอบข้อมูลควำมถูกต้อง  
- เสนอลงนำม 
- เห็นชอบ 
- อนุมัต ิ

 
- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- ผอ.ฝจส. 
- รผอ.อจน.(ปก.) 

- บั นทึ กขออนุ มั ติ ซ่ อมแซมและบ้ ำรุงรักษำ
เคร่ืองจักร 
- ใบส่งซ่อมเคร่ืองจักร/ ประวัติกำรซ่อมแซม 
- รายละเอียดคุณลักษณะด้านเทคนิค 

6  
 

เสนอเพ่ือพิจารณามอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ 
 
 

- ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ (พนักงาน อจน. 
ส้านักงานใหญ่) 
 

 

 

  
 

จุดเร่ิมต้นและสิ นสุดกระบวนกำร  กิจกรรมและกำรปฏิบัติงำน  กำรตัดสินใจ  จุดเชื่อมต่อระหว่ำงขั นตอน 
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องค์การจัดการน ้าเสีย 
Wastewater Management Authority 

 
 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั น 23 ถ.วิภาวดรีังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2273-8530-39 
โทรสาร : 0-2273-8580 URL: www.wma.or.th 

333 Lao Peng Nguan Tower 1, Fl 23, Viphavadi - rangsit, Jomphon, Chatujak, Bangkok 10900 Tel. 0-2273-8530-39 
Fax : 0-2273-8580 URL: www.wma.or.th 

 

………………..…………………………………………………………….. 

ขั นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
Documented Procedure 

………………..…………………………………………………………….. 
 
เร่ือง (Subject) : การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่าย 

หมายเลขเอกสาร (Document No.) :  WMA-RWMD-FC-008 

ฉบับที่  (Release No.) :  R00 

เร่ิมใช้วันที่  (Valid Date)                   : 

ส้าเนา  (PC.)                                : 

http://www.wma.or.th/


 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั้งที่ : 

รหัสเอกสาร : WMA-RWMD-FC-008 วันที่อนุมัติ : 
กอง : ส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขา ชื่อหลัก : การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่าย หน้า :     
 

จัดท ำโดย  : ฝ่ำยจัดกำรน ำ้เสีย 
Prepared By : 

อนุมัติโดย :  
Approved By : 

วนัที่อนุมัติ   :  
Approved Date  : 

ช่ือแฟ้ม    : WMA-RWMD-FC-008 
File Name    : 

 

1. วัตถุประสงค์  (Objective) :  
เพ่ือจัดท ำแผน-ผล และกำรตรวจสอบค่ำใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนักงำนจัดกำรน  ำเสียให้บรรลุเป้ำหมำย                     

ที่ก ำหนดไว้ และเพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรและบ ำรุงรักษำระบบบ ำบัดน  ำเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

2. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  (Standard) : 
2.1 ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 
2.2 อนุมัติหลักกำร งบประมำณ 
2.3 ข้อตกลงให้บริกำรรับบริหำรจัดกำรและบ ำรุงรักษำระบบบ ำบัดน  ำเสียรวม 
2.4 แผนงบประมำณประจ ำปี 
2.5 ยุทธศำสตร์ที่ 1 ก่อสร้ำงและเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบ ำบัดน  ำเสีย 
2.6 กลยุทธ์ที่ 1.2 ฟ้ืนฟูและรักษำระบบบ ำบัดน  ำเสียในพื นที่เป้ำหมำย 
 

3. ขอบข่าย  (Scope) :  
ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย แผนงบประมำณประจ ำปี กำรบริหำรงบประมำณและค่ำใช้จ่ำย 

 

4. วิธีการ ( Methods ) :  
4.1 พนักงำนส ำนักงำนจัดกำรน  ำเสียหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย ศึกษำทบทวนระเบียบ ข้อบังคับขององค์กำรจัดกำร

น  ำเสีย อนุมัติหลักกำรงบประมำณ เพ่ือจัดท ำแผน-ผล รวมทั งค่ำใช้จ่ำย 
4.2 พนักงำนส ำนักงำนจัดกำรน  ำเสียหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย รวบรวมบันทึกข้อมูลใบตรวจรับพัสดุ/จ้ำง เพ่ือน ำ

ข้อมูลค่ำใช้จ่ำย บันทึกลงในรำยงำน สคร.  
4.3 เมื่อข้อมูลในรำยงำน สคร. ถูกต้องครบถ้วน ผู้จัดกำรส ำนักงำนจัดกำรน  ำเสียหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย 

ด ำเนินกำรจัดท ำบันทึก อจน. และลงนำม ส่งให้เข้ำส่วนกลำง 
 

5. ช่วงเวลาที่ด้าเนินการ (Period) : ปีงบประมาณ 
1 ตุลำคม พ.ศ. xxxx ถึง 30 กันยำยน พ.ศ. xxxx 

 

6. แบบฟอร์ม (Record) : 
6.1 รำยงำน สคร.  
6.2 แบบฟอร์มใบตรวจรับพัสดุ 
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ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั งท่ี : 

รหัสเอกสาร :  WMA-RWMD-FC-008 วันที่อนุมัติ : 

กอง/ สาขา : ส้านักงานจัดการน า้เสียสาขา ชื่อหลัก :  การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่าย หน้า :  1 
   

ล้าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1  กำรบริหำรงบประมำณค่ำใช้จ่ำย (ประจ ำปี) 

 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงำน และลูกจ้ำง อจน.ประจ ำ สจส. 
 

- แผนงบประมำณประจ ำปี 
- บันทึกข้อตกลงกำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ 

2  รวบรวม/บันทึกข้อมูลและด ำเนินกำรตรวจสอบ 
 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงำน และลูกจ้ำง อจน.ประจ ำ สจส.   
  

- แผน-ผลค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 
- เอกสำรอื่น  ๆ(ถ้ำมี) 

3  พิจำรณำ และตรวจสอบข้อมูลควำมถูกต้อง  
- ข้อเท็จจริง ความเหมาะสมของงบประมาณที่ใช้ในการด้าเนินงาน 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
 
 

 

4  จัดท ำรำยงำน แผน-ผล ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรระบบ
บ ำบัดน  ำเสีย 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงำน และลูกจ้ำง อจน.ประจ ำ สจส.        
 
 

รำยงำน แผน-ผล ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 
- ใบตรวจรับพัสดุ 
- ใบยืมเงินทดรองจ่ำย/ หักล้ำงเงินยืมทดรองจ่ำย 

5  พิจำรณำ และตรวจสอบข้อมูลควำมถูกต้อง  
- เสนอลงนำม 
- ทรำบ 
- ทรำบ 

 
- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- ผอ.ฝจส. 
- รผอ.อจน.(ปก.) 

รำยงำน แผน-ผล ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 
- ใบตรวจรับพัสดุ 
- ใบยืมเงินทดรองจ่ำย/ หักล้ำงเงินยืมทดรองจ่ำย 

6  
 

เสนอเพ่ือพิจารณามอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ 

 
- ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ (พนักงาน อจน. 
ส้านักงานใหญ่) 
 

 

 

  
 

จุดเร่ิมต้นและสิ นสุดกระบวนกำร  กิจกรรมและกำรปฏิบัติงำน  กำรตัดสินใจ  จุดเชื่อมต่อระหว่ำงขั นตอน 
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องค์การจัดการน ้าเสีย 
Wastewater Management Authority 

 
 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั น 23 ถ.วิภาวดรีังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2273-8530-39 
โทรสาร : 0-2273-8580 URL: www.wma.or.th 

333 Lao Peng Nguan Tower 1, Fl 23, Viphavadi - rangsit, Jomphon, Chatujak, Bangkok 10900 Tel. 0-2273-8530-39 
Fax : 0-2273-8580 URL: www.wma.or.th 

 

………………..…………………………………………………………….. 

ขั นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
Documented Procedure 

………………..…………………………………………………………….. 
 
เร่ือง (Subject) : การยืมเงินค่าใช้จ่ายบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย (O&M) 

หมายเลขเอกสาร (Document No.) :  WMA-RWMD-FC-009 

ฉบับที่  (Release No.) :  R00 

เร่ิมใช้วันที่  (Valid Date)                   : 

ส้าเนา  (PC.)                                : 

http://www.wma.or.th/


 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั้งที่ : 

รหัสเอกสาร : WMA-RWMD-FC-009 วันที่อนุมัติ : 
กอง : ส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขา ชื่อหลัก : การยืมเงินค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ

ระบบบ้าบัดน้้าเสีย (O&M) 
หน้า :     

 

จัดท ำโดย  : ฝ่ำยจัดกำรน ำ้เส  ีย 
Prepared By : 

อนุมัติโดย :  
Approved By : 

วนัท ่อนุมัติ   :  
Approved Date  : 

ช่ือแฟ้ม    : WMA-RWMD-FC-009 
File Name    : 

 

1. วัตถุประสงค์  (Objective) :  
เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยืมเงินค่าใช้จ่าย เพ่ือบริหารจัดการ

ระบบบ าบัดน  าเสียที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 

2. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  (Standard) : 
2.1 แผนการเงิน การด าเนินงานบริหารจัดการและบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน  าเสีย ประจ าปี 
2.2 การขออนุมัติแผนการด าเนินงานบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสียโครงการบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบในระยะยาว 15 ปี ระบบบ าบัดน  าเสียโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
และศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน  า (ระบบบ าบัดน  าเสียชุมชนขนาดเล็ก) 

2.3 การด าเนินการจัดซื อจัดจ้างตามข้อบังคับองค์การจัดการน  าเสีย ฉบับที่ 47 และฉบับที่ 60 ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพ่ิมเติม ครั งที่ 1) พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และค าสั่งองค์การจัดการ น  าเสีย ที่ 275/2560 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 เรื่องมอบอ านาจให้พนักงานปฏิบัติการแทน 

2.4 การตรวจรับพัสดุ ด าเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับองค์การจัดการน  าเสีย ฉบับที่ 47 และฉบับที่ 60 ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพ่ิมเติม ครั งที่ 1) พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและ               
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และค าสั่งองค์การจัดการน  าเสียที่ 275/2560 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 เรื่องมอบอ านาจให้พนักงาน
ปฏิบัติการแทน และให้รายงานผลภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้รับจ้างด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2.5 ค าสั่งองคก์ารจัดการน  าเสีย เรื่องแต่งตั งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุประจ าส านักงานจัดการน  าเสีย 
 

3. ขอบข่าย  (Scope) :  
ขั นตอนและวิธีปฏิบัติงานนี ครอบคลุมขั นตอน การจัดท าแผนการเงิน การด าเนินงานบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย 

ประจ าปี, การจัดท าบันทึกและเขียนใบขอยืมเงินทดรองจ่าย, เสนอ ผู้จัดการส านักงานจัดการน  าเสียอนุมัติจัดซื อ/จัดจ้าง,                 
การจัดท ารายงานขอจ้าง 8 ขั นตอน, การจัดท าประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, การออกสัญญาหรือใบสั่งซื อ/สั่งจ้าง,                 
การตรวจรับพัสดุ และการรายงานผลการหักล้างคืนเงินทดรองจ่าย 
 

4. วิธีการ ( Methods ) :  
4.1 จัดท าแผนเงินและแผนงาน ประจ าปี 
4.2 ขออนุมัติแผนการเงินประจ าปี 
4.3 จัดท าตารางยอดค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 2 รอบ (1-15 ของเดือน และ 16-31 ของเดือน) 
 



 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั้งที่ : 

รหัสเอกสาร : WMA-RWMD-FC-009 วันที่อนุมัติ : 
กอง : ส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขา ชื่อหลัก : การยืมเงินค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ

ระบบบ้าบัดน้้าเสีย (O&M) 
หน้า :     

 

จัดท ำโดย  : ฝ่ำยจัดกำรน ำ้เส  ีย 
Prepared By : 

อนุมัติโดย :  
Approved By : 

วนัท ่อนุมัติ   :  
Approved Date  : 

ช่ือแฟ้ม    : WMA-RWMD-FC-009 
File Name    : 

 

4.4 จัดท าบันทึกและใบยืมเงินทดรองจ่าย เสนอเข้า รผอ.อจน.(ปก.) 
4.5 จัดท าบันทึก ขออนุมัติหลักการซื อพัสดุต่างๆ 
4.6 จัดท าบันทึกรายงานขอจ้าง 8 ขั นตอน 
4.7 จัดท าประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
4.8 จัดท าสัญญาหรือใบสั่งซื อ/สั่งจ้าง 
4.9 ด าเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน 
4.10 การรายงานผลคืนเงินทดรองจ่าย 
 

5. ช่วงเวลาที่ด้าเนินการ (Period) : ปีงบประมาณ 
1 ตุลาคม พ.ศ. xxxx ถึง 30 กันยายน พ.ศ. xxxx 

 

6. แบบฟอร์ม (Record) : 
6.1 ตารางยอดค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 2 รอบ (1-15 ของเดือน และ 16-31 ของเดือน) 
6.2 บันทึกการยืมเงินทดรองจ่าย 
6.3 เอกสารแนบ ใบยืมเงินทดรองจ่าย 
6.4 บันทึกขออนุมติหลักการจัดซื อพัสดุต่างๆ 
6.5 บันทึกรายงานขอจ้าง 8 ขั นตอน 
6.6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
6.7 เอกสารเบิกจ่ายเงิน-ใบตรวจรับพัสดุ 
6.8 การรายงานผลคืนเงินทดรองจ่าย 
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ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั งท่ี : 

รหัสเอกสาร :  WMA-RWMD-FC-009 วันที่อนุมัติ : 

กอง/ สาขา : ส้านักงานจัดการน า้เสียสาขา ชื่อหลัก :  การยืมเงินค่าใช้จ่ายบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย (O&M) หน้า :  1 
   

ล้าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1  การยืมเงินค่าใช้จ่ายบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย (O&M) 

 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ า สจส. 
 

- แผนงบประมาณประจ าปี 
- แผนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบ าบัด
น  าเสีย (O&M) 

2  รวบรวม/บันทึกข้อมูลและด าเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของ
งบประมาณและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการด้าเนินงาน 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ า สจส.   

- แบบฟอร์มขอยืมเงินทดรองจ่าย 
- เอกสารอื่น  ๆ(ถ้ามี) 

3  พิจารณา และตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง  
- ข้อเท็จจริง ความเหมาะสมของงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการ
ด้าเนินงาน 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
 
 

 

4  จัดท าบันทึกขอยืมเงินทดรองจ่ายในการบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย(O&M) 
  
 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ า สจส.        
 
 

- บันทึกขอยืมเงินทดรองจ่ายในการบริหารจัดการ
ระบบบ าบัดน  าเสีย (O&M) 
- แบบฟอร์มขอยืมเงินทดรองจ่าย 
- เอกสารอื่น  ๆ(ถ้ามี) 

5  พิจารณา และตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง  
- เสนอลงนาม 
- เห็นชอบและลงนามในใบยืมเงินทดรองจ่าย 
- อนุมัติยืมเงินและลงนามในใบยืมเงินทดรองจ่าย 

 
- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- ผอ.ฝจส. 
- รผอ.อจน.(ปก.) 

- บันทึกขอยืมเงินทดรองจ่ายในการบริหารจัดการ
ระบบบ าบัดน  าเสีย (O&M) 
- แบบฟอร์มขอยืมเงินทดรองจ่าย 
- เอกสารอื่น  ๆ(ถ้ามี) 

6  
 

เสนอเพ่ือพิจารณามอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ 
 
 

- ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ (พนักงาน อจน. 
ส้านักงานใหญ่) 
 

 

 

  
 

จุดเร่ิมต้นและสิ นสุดกระบวนการ  กิจกรรมและการปฏิบัติงาน  การตัดสินใจ  จุดเชื่อมต่อระหว่างขั นตอน 



33 

องค์การจัดการน ้าเสีย 
Wastewater Management Authority 

 
 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั น 23 ถ.วิภาวดรีังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2273-8530-39 
โทรสาร : 0-2273-8580 URL: www.wma.or.th 

333 Lao Peng Nguan Tower 1, Fl 23, Viphavadi - rangsit, Jomphon, Chatujak, Bangkok 10900 Tel. 0-2273-8530-39 
Fax : 0-2273-8580 URL: www.wma.or.th 

 

………………..…………………………………………………………….. 

ขั นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
Documented Procedure 

………………..…………………………………………………………….. 
 
เร่ือง (Subject) : การยืมเงินค่าจ้างเหมาบุคลากร 

หมายเลขเอกสาร (Document No.) :  WMA-RWMD-FC-010 

ฉบับที่  (Release No.) :  R00 

เร่ิมใช้วันที่  (Valid Date)                   : 

ส้าเนา  (PC.)                                : 

http://www.wma.or.th/


 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั้งที่ : 

รหัสเอกสาร : WMA-RWMD-FC-010 วันที่อนุมัติ : 
กอง : ส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขา ชื่อหลัก : การยืมเงินค่าจ้างเหมาบุคลากร หน้า :     
 

จัดท ำโดย  : ฝ่ำยจัดกำรน ำ้เสีย 
Prepared By : 

อนุมัติโดย :  
Approved By : 

วนัที่อนุมัติ   :  
Approved Date  : 

ช่ือแฟ้ม    : WMA-RWMD-FC-010 
File Name    : 

 

1. วัตถุประสงค์  (Objective) :  
เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยืมเงินค่าใช้จ่าย เพ่ือบริหารจัดการ

ระบบบ าบัดน  าเสียที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 

2. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  (Standard) : 
2.1 แผนการเงิน การด าเนินงานบริหารจัดการและบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน  าเสีย ประจ าปี 
2.2 การขออนุมัติแผนการด าเนินงานบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสียโครงการบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบในระยะยาว 15 ปี ระบบบ าบัดน  าเสียโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
และศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน  า (ระบบบ าบัดน  าเสียชุมชนขนาดเล็ก) 

2.3 การด าเนินการจัดซื อจัดจ้างตามข้อบังคับองค์การจัดการน  าเสีย ฉบับที่ 47 และฉบับที่ 60 ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพ่ิมเติม ครั งที่ 1) พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และค าสั่งองค์การจัดการ น  าเสีย ที่ 275/2560 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 เรื่องมอบอ านาจให้พนักงานปฏิบัติการแทน 

2.4 การตรวจรับพัสดุ ด าเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับองค์การจัดการน  าเสีย ฉบับที่ 47 และฉบับที่ 60 ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพ่ิมเติม ครั งที่ 1) พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและ             
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และค าสั่งองค์การจัดการน  าเสีย ที่ 275/2560 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 เรื่องมอบอ านาจให้
พนักงานปฏิบัติการแทน และให้รายงานผลภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้รับจ้างด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2.5 ค าสั่งองค์การจัดการน  าเสีย เรื่องแต่งตั วหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุประจ าส านักงานจัดการน  าเสีย 
 

3. ขอบข่าย  (Scope) :  
ขั นตอนและวิธีปฏิบัติงานนี ครอบคลุมขั นตอน การจัดท าแผนการเงิน การด าเนินงานบริหารจัดการระบบบ าบัด 

น  าเสีย ประจ าปี, การจัดท าบันทึกและเขียนใบขอยืมเงินทดรองจ่าย, เสนอ ผู้จัดการส านักงานจัดการน  าเสียอนุมัติจัดซื อ/
จัดจ้าง, การจัดท ารายงานขอจ้าง 8 ขั นตอน, การจัดท าประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, การออกสัญญาหรือใบสั่งซื อ/สั่งจ้าง, 
การตรวจรับพัสดุ และการรายงานผลการหักล้างคืนเงินทดรองจ่าย 
 

4. วิธีการ ( Methods ) :  
4.1 จัดท าข้อก าหนดขอบเขตงานคุณสมบัติการจ้างเหมาปฏิบัติงาน การจัดท าตารางเงินเดือนลูกจ้าง 
4.2 จัดท าบันทึก ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาปฏิบัติงาน 
4.3 จัดท าบันทึก ขอความเห็นชอบ 8 ขั นตอน 
 



 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั้งที่ : 

รหัสเอกสาร : WMA-RWMD-FC-010 วันที่อนุมัติ : 
กอง : ส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขา ชื่อหลัก : การยืมเงินค่าจ้างเหมาบุคลากร หน้า :     
 

จัดท ำโดย  : ฝ่ำยจัดกำรน ำ้เสีย 
Prepared By : 

อนุมัติโดย :  
Approved By : 

วนัที่อนุมัติ   :  
Approved Date  : 

ช่ือแฟ้ม    : WMA-RWMD-FC-010 
File Name    : 

 

4.4 จัดท า ใบขอยืมเงินลูกจ้าง 
4.5 จัดส่งเข้ากระบวนการจัดซื อจัดจ้าง 
4.6 จัดท าสัญญาจ้างเหมาปฏิบัติงาน หรือจัดท าใบสั่งจ้าง 
4.7 ประชุมตรวจรับงานตามสัญญา พร้อมท ารายงานการประชุม 
4.8 ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน 
4.9 การรายงานผลคืนเงินทดรองจ่าย 
 

5. ช่วงเวลาที่ด้าเนินการ (Period) : ปีงบประมาณ 
1 ตุลาคม พ.ศ. xxxx ถึง 30 กันยายน พ.ศ. xxxx 

 

6. แบบฟอร์ม (Record) : 
6.1 ข้อก าหนดขอบเขตงานคุณสมบัติของการจ้างเหมาปฏิบัติงาน 
6.2 ตารางเงินเดือนลูกจ้าง 
6.3 บันทึก ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาปฏิบัติงาน 
6.4 บันทึก ขอความเห็นชอบ 8 ขั นตอน 
6.5 บันทึกรายงานขอจ้าง 8 ขั นตอน 
6.6 บันทึก ขอยืมเงินทดรองจ่าย 
6.7 เอกสารแนบ ใบยืมเงินทดรองจ่าย 
6.8 สัญญาจ้างเหมาปฏิบัติงาน หรือใบสั่งจ้าง 
6.9 รายงานการประชุม 
6.10 บันทึกการท างานการจ้างเหมา 
6.11 เอกสารเบิกจ่ายเงิน 
6.12 การรายงานผลคืนเงินทดรองจ่าย 
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ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั งท่ี : 

รหัสเอกสาร :  WMA-RWMD-FC-010 วันที่อนุมัติ : 

กอง/ สาขา : ส้านักงานจัดการน า้เสียสาขา ชื่อหลัก :  การยืมเงินค่าจ้างเหมาบุคลากร หน้า :  1 
   

ล้าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1  การยืมเงินค่าจ้างเหมาบุคลากร 

 
 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ า สจส. 
 
 

- แผนงบประมาณประจ าปี 
- แผนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบ าบัด
น  าเสีย (O&M)  
- ตารางรายละเอียดเงินเดือน (จ้างเหมาบุคลากร) 

2  รวบรวม/บันทึกข้อมูลและด าเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของ
งบประมาณและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการด้าเนินงาน 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ า สจส.   

- แบบฟอร์มขอยืมเงินทดรองจ่าย 
- เอกสารอื่น  ๆ(ถ้ามี) 

3  พิจารณา และตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง  
- ข้อเท็จจริง ความเหมาะสมของงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการ
ด้าเนินงาน 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
 
 

 

4  จัดท าบันทึกขอยืมเงินทดรองจ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากร 
  
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ า สจส.        
 

- บันทึกขอยืมเงินทดรองจ่ายค่าจ้างเหมาบุคลากร 
- แบบฟอร์มขอยืมเงินทดรองจ่าย 
- เอกสารอื่น  ๆ(ถ้ามี) 

5  พิจารณา และตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง  
- เสนอลงนาม 
- เห็นชอบและลงนามในใบยืมเงินทดรองจ่าย 
- อนุมัติยืมเงินและลงนามในใบยืมเงินทดรองจ่าย 

 
- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- ผอ.ฝจส. 
- รผอ.อจน.(ปก.) 

- บันทึกขอยืมเงินทดรองจ่าย (O&M) 
- แบบฟอร์มขอยืมเงินทดรองจ่าย 
- เอกสารอื่น  ๆ(ถ้ามี) 
 

6  
 

เสนอเพ่ือพิจารณามอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ 
 
 

- ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ (พนักงาน อจน. 
ส้านักงานใหญ่) 
 

 

 

  
 

จุดเร่ิมต้นและสิ นสุดกระบวนการ  กิจกรรมและการปฏิบัติงาน  การตัดสินใจ  จุดเชื่อมต่อระหว่างขั นตอน 
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องค์การจัดการน ้าเสีย 
Wastewater Management Authority 

 
 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั น 23 ถ.วิภาวดรีังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2273-8530-39 
โทรสาร : 0-2273-8580 URL: www.wma.or.th 

333 Lao Peng Nguan Tower 1, Fl 23, Viphavadi - rangsit, Jomphon, Chatujak, Bangkok 10900 Tel. 0-2273-8530-39 
Fax : 0-2273-8580 URL: www.wma.or.th 

 

………………..…………………………………………………………….. 

ขั นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
Documented Procedure 

………………..…………………………………………………………….. 
 
เร่ือง (Subject) : การตั งเบิกค่าสาธารณูปโภค  

หมายเลขเอกสาร (Document No.) :  WMA-RWMD-FC-011 

ฉบับที่  (Release No.) :  R00 

เร่ิมใช้วันที่  (Valid Date)                   : 

ส้าเนา  (PC.)                                : 

http://www.wma.or.th/


 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั้งที่ : 

รหัสเอกสาร : WMA-RWMD-FC-011 วันที่อนุมัติ : 
กอง : ส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขา ชื่อหลัก :  การตั้งเบิกค่าสาธารณูปโภค หน้า :     
 

จัดท ำโดย  : ฝ่ำยจัดกำรน ำ้เสีย 
Prepared By : 

อนุมัติโดย :  
Approved By : 

วนัที่อนุมัติ   :  
Approved Date  : 

ช่ือแฟ้ม    : WMA-RWMD-FC-011 
File Name    : 

 

1. วัตถุประสงค์  (Objective) :  
เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตั้งเบิกค่าสาธารณูปโภค เช่น                  

ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ หรือค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เพ่ือบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียที่ก าหนดไว้                   
อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 

2. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  (Standard) : 
2.1 แผนการเงิน การด าเนินงานบริหารจัดการและบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสีย ประจ าปี 
2.2 การขออนุมัติแผนการด าเนินงานบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียโครงการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบในระยะยาว 15 ปี ระบบบ าบัดน้ าเสียโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
และศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ า (ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนขนาดเล็ก) 

2.3 ค าสั่งองค์การจัดการน้ าเสีย ที่ 275/2560 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 เรื่องมอบอ านาจให้พนักงานปฏิบัติการแทน  
 

3. ขอบข่าย  (Scope) :  
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอน การจัดท าแผนการเงิน การด าเนินงานบริหารจัดการระบบบ าบัด             

น้ าเสีย ประจ าปี, ทวงถามใบแจ้งหนี้, การจัดท าบันทึกขออนุมัติช าระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ, เสนอ ผู้จัดการส านักงานจัดการ       
น้ าเสีย อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง, ส่งเอกสารรวบรวมเข้าส่วนกลาง หรือเคลียร์เงินกับการยืมเงินทดรองจ่ายประจ ารอบของเดือน 
 

4. วิธีการ ( Methods ) :  
4.1 จัดท าแผนการเงิน ประจ าปี 
4.2 ขออนุมัติแผนการเงิน ประจ าปี 
4.3 จัดท าตารางยอดค่าใช้จ่ายประจ าเดือน ในช่วง (1-15 ของเดือน และ 16-31 ของเดือน) 
4.4 จัดท าบันทึกและใบขอยืมเงินทดรองจ่าย เสนอเข้า ห.กปง. 
4.5 จัดท าบันทึก ขออนุมัติช าระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ 
4.6 ด าเนินการจ่ายเงิน พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินกับเอกสารต้นเรื่อง 
4.7 การรายงานผลคืนเงินทดรองจ่าย 
 

5. ช่วงเวลาที่ด้าเนินการ (Period) : ปีงบประมาณ 
1 ตุลาคม พ.ศ. xxxx ถึง 30 กันยายน พ.ศ. xxxx 

 

6. แบบฟอร์ม (Record) : 
บันทึกขออนุมัติช าระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ 
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ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั งท่ี : 

รหัสเอกสาร :  WMA-RWMD-FC-011 วันที่อนุมัติ : 

กอง/ สาขา : ส้านักงานจัดการน า้เสียสาขา ชื่อหลัก :  การตั งเบิกค่าสาธารณูปโภค  หน้า :  1 
   

ล้าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1  การตั้งเบิกค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์)  

 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ า สจส. 
 
 

- แผนงบประมาณประจ าปี 
- แผนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบ าบัด
น้ าเสีย (O&M)  
- ใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค 

2  รวบรวม/บันทึกข้อมูลและด าเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของ
งบประมาณและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการด้าเนินงาน 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ า สจส.   

- เอกสารอื่น  ๆ(ถ้ามี) 

3  พิจารณา และตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง  
- ข้อเท็จจริง ความเหมาะสมของงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการ
ด้าเนินงาน 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
 
 

 

4  จัดท าบันทึกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
  
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ า สจส.        
 

- บันทึกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
- ใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค 
- เอกสารอื่น  ๆ(ถ้ามี) 

5  พิจารณา และตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง  
- เสนอลงนาม 
- เห็นชอบ 
- อนุมัต ิ

 
- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- ผอ.ฝจส. 
- รผอ.อจน.(ปก.) 

- บันทึกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
- ใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค 
- เอกสารอื่น  ๆ(ถ้ามี) 
 

6  
 

เสนอเพ่ือพิจารณามอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ 
 
 

- ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ (พนักงาน อจน. 
ส้านักงานใหญ่) 
 

 

 

  
 

จุดเร่ิมต้นและสิ้นสุดกระบวนการ  กิจกรรมและการปฏิบัติงาน  การตัดสินใจ  จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน 
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องค์การจัดการน ้าเสีย 
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………………..…………………………………………………………….. 

ขั นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
Documented Procedure 

………………..…………………………………………………………….. 
 
เร่ือง (Subject) : การตั งเบิกค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยและค่าเช่ารถ 

หมายเลขเอกสาร (Document No.) :  WMA-RWMD-FC-012 

ฉบับที่  (Release No.) :  R00 
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ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั้งที่ : 

รหัสเอกสาร : WMA-RWMD-FC-012 วันที่อนุมัติ : 
กอง : ส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขา ชื่อหลัก :  การตั้งเบิกค่าจ้างเหมารักษาความ

ปลอดภัยและค่าเช่ารถ 
หน้า :     

 

จัดท ำโดย  : ฝ่ำยจัดกำรน ำ้เสีย 
Prepared By : 

อนุมัติโดย :  
Approved By : 

วนัที่อนุมัติ   :  
Approved Date  : 

ช่ือแฟ้ม    : WMA-RWMD-FC-012 
File Name    : 

 

1. วัตถุประสงค์  (Objective) :  
เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตั้งเบิกค่าจ้างเหมารักษาความ

ปลอดภัยและค่าเช่ารถ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานควบคุม ดูแล ระบบบ าบัดน้ าเสียที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ  และ                        
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 

2. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  (Standard) : 
2.1 ข้อก าหนดขอบเขตงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
2.2 ข้อก าหนดขอบเขตงานเช่ารถเพ่ือปฏิบัติงานของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
2.3 แผนการเงิน การด าเนินงานบริหารจัดการและบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสีย ประจ าปี 
2.4 การขออนุมัติแผนการด าเนินงานบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียโครงการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบในระยะยาว 15 ปี ระบบบ าบัดน้ าเสียโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
และศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ า (ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนขนาดเล็ก) 

2.5 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับองค์การจัดการน้ าเสีย ฉบับที่ 47 และฉบับที่ 60 ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และค าสั่งองค์การจัดการ น้ าเสีย ที่ 275/2560 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 เรื่องมอบอ านาจให้พนักงานปฏิบัติการแทน 

2.6 การตรวจรับพัสดุ ด าเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับองค์การจัดการน้ าเสีย ฉบับที่ 47 และฉบับที่ 60 ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และค าสั่งองค์การจัดการน้ าเสีย ที่ 275/2560 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 เรื่องมอบอ านาจให้พนักงาน
ปฏิบัติการแทน และให้รายงานผลภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้รับจ้างด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2.7 ค าสั่งองค์การจัดการน้ าเสีย เรื่องแต่งตั้วหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุประจ าส านักงานจัดการน้ าเสีย 
 

3. ขอบข่าย  (Scope) :  
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอน การจัดท าแผนการด าเนินงานบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย, การขอ

อนุมัติแผนงานด าเนินการ, การจัดท าข้อก าหนดขอบเขตงาน ราคากลาง การขออนุมัติหลักการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย, 
การขออนุมัติหลักการเช่ารถ, เสนอขออนุมัติ, จัดส่งเอกสารเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้องค์การจัดการน้ าเสียส านักงานใหญ่ 
(กทม.), การตรวจสอบบันทึกงานประจ าวัน (รปภ.), ติดตามใบเรียกเก็บเงิน, ตรวจสอบการด าเนินงาน, นัดประชุมตรวจรับงาน, 
การตรวจรับงานจ้างตามสัญญา, การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง และการรายงานผลคืนเงินทดรองจ่าย 

 
 



 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั้งที่ : 

รหัสเอกสาร : WMA-RWMD-FC-012 วันที่อนุมัติ : 
กอง : ส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขา ชื่อหลัก :  การตั้งเบิกค่าจ้างเหมารักษาความ

ปลอดภัยและค่าเช่ารถ 
หน้า :     

 

จัดท ำโดย  : ฝ่ำยจัดกำรน ำ้เสีย 
Prepared By : 

อนุมัติโดย :  
Approved By : 

วนัที่อนุมัติ   :  
Approved Date  : 

ช่ือแฟ้ม    : WMA-RWMD-FC-012 
File Name    : 

 

4. วิธีการ ( Methods ) :  
4.1 จัดท าแผนงานด าเนินการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย 
4.2 ขออนุมัติแผนงานด าเนินการฯ 
4.3 การจัดท าข้อก าหนดขอบเขตงานเช่ารถ รปภ. และราคากลาง 
4.4 จัดท าบันทึก ขออนุมัติหลักการจ้างเหมา รปภ. 
4.5 จัดท าบันทึก ขออนุมัติหลักการเช่ารถขออนุมัติหลักการข้างเหมาปฏิบัติงาน 
4.6 เสนอเอกสารเข้า อจน. ส านักงานใหญ่ เพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการ 
4.7 จัดท าสัญญาจ้างเหมาปฏิบัติงาน หรือจัดท าใบสั่งจ้าง 
4.8 ตรวจสอบการด าเนินงานจ้าง รปภ. 
4.9 นัดประชุมตรวจรับงานตามสัญญา 
4.10 จัดท ารายงานการประชุม และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
4.11 เสนอเอกสารเข้า อจน. ส านักงานใหญ่ เพ่ือตรวจรับพัสดุ และเบิกค่าใช้จ่าย 
 

5. ช่วงเวลาที่ด้าเนินการ (Period) : ปีงบประมาณ 
1 ตุลาคม พ.ศ. xxxx ถึง 30 กันยายน พ.ศ. xxxx 

 

6. แบบฟอร์ม (Record) : 
6.1 บันทึก ขออนุมัติหลักการจ้างเหมา รปภ. 
6.2 บันทึก ขออนุมัติหลักการเช่ารถใช้ปฏิบัติงาน 
6.3 สัญญา หรือใบสั่งจ้าง 
6.4 บันทึกการปฏิบัติงานของการจ้าง รปภ. 
6.5 รายงานการประชุม 
6.6 เอกสารเบิกจ่ายเงิน
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ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั งท่ี : 

รหัสเอกสาร :  WMA-RWMD-FC-012 วันที่อนุมัติ : 

กอง/ สาขา : ส้านักงานจัดการน า้เสียสาขา ชื่อหลัก :  การตั งเบิกค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย และค่าเชา่รถ หน้า :  1 
   

ล้าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1  การตั้งเบิกค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย และค่าเช่ารถ  

 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ า สจส. 
 

- บันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน (รปภ.) 
- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถ 
- ใบแจ้งหนี้  

2  รวบรวม/บันทึกข้อมูลและด าเนินการตรวจสอบ  - ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ า สจส. 
- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ   

- เอกสารอื่น  ๆ(ถ้ามี) 
 

3  พิจารณา และตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง  
 
 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
 
 

 

4  จัดท ารายงานการตรวจรับงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย และค่าเช่ารถ 
  
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ า สจส.    
- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ     
 

- รายงานการตรวจรับงานจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัย และค่าเช่ารถ 
- รายงานการประชุม  
- ใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค 
- เอกสารอื่น  ๆ(ถ้ามี) 

5  พิจารณา และตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง  
- เสนอลงนาม  
 

 
- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
 

- รายงานการตรวจรับงานจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัย และค่าเช่ารถ 
- รายงานการประชุม  
- ใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค 
- เอกสารอื่น  ๆ(ถ้ามี) 

6  
 

เสนอเพ่ือพิจารณามอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ  
(ส่งเอกสารเพ่ือให้ กพบ.ตรวจรับและตั้งเบิกค่าใช้จ่าย อจน. ส านักงานใหญ่) 
 

- ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ (พนักงาน อจน. 
ส้านักงานใหญ่)  
 

 

 

  
 

จุดเร่ิมต้นและสิ้นสุดกระบวนการ  กิจกรรมและการปฏิบัติงาน  การตัดสินใจ  จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน 
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………………..…………………………………………………………….. 

ขั นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
Documented Procedure 

………………..…………………………………………………………….. 
 
เร่ือง (Subject) : การด้าเนินการจัดซื อจัดจ้าง 8 ขั นตอน 

หมายเลขเอกสาร (Document No.) :  WMA-RWMD-FC-013 

ฉบับที่  (Release No.) :  R00 

เร่ิมใช้วันที่  (Valid Date)                   : 

ส้าเนา  (PC.)                                : 

http://www.wma.or.th/
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กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั้งที่ : 

รหัสเอกสาร : WMA-RWMD-FC-013 วันที่อนุมัติ : 
กอง : ส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขา ชื่ อหลัก :  การด าเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้ าง 8 

ขั้นตอน 
หน้า :     

 

จัดท ำโดย  : ฝ่ำยจัดกำรน ำ้เสีย 
Prepared By : 

อนุมัติโดย :  
Approved By : 

วนัที่อนุมัติ   :  
Approved Date  : 

ช่ือแฟ้ม    : WMA-RWMD-FC-013 
File Name    : 

 

1. วัตถุประสงค์  (Objective) :  
เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 8 ขั้นตอน 

(หักล้างฯ) เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
นโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 

2. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  (Standard) : 
2.1 แผนการเงิน การด าเนินงานบริหารจัดการและบ ารุงรักษาระบบบบัดน้ าเสีย ประจ าปี 
2.2 การขออนุมัติแผนการด าเนินงานบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียโครงการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบในระยะยาว 15 ปี ระบบบ าบัดน้ าเสียโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
และศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ า (ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนขนาดเล็ก) 

2.3 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับองค์การจัดการน้ าเสีย ฉบับที่ 47 และฉบับที่ 60 ว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และค าสั่งองค์การจัดการ น้ าเสีย ที่ 275/2560 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 เรื่องมอบอ านาจให้พนักงานปฏิบัติการแทน 

2.4 การตรวจรับพัสดุ ด าเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับองค์การจัดการน้ าเสีย ฉบับที่ 47 และฉบับที่ 60 ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และค าสั่งองค์การจัดการน้ าเสีย ที่ 275/2560 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 เรื่องมอบอ านาจให้พนักงาน
ปฏิบัติการแทน และให้รายงานผลภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้รับจ้างด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2.5 ค าสั่งองค์การจัดการน้ าเสีย เรื่องแต่งตั้วหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุประจ าส านักงานจัดการน้ าเสีย 
2.6 ค าสั่งองค์การจัดการน้ าเสีย ที่ 275/2560 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 เรื่องมอบอ านาจให้พนักงานปฏิบัติการแทน 
 

3. ขอบข่าย  (Scope) :  
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมข้ันตอน การจัดท าแผนการเงิน การจัดท าแผนการด าเนินงานบริหารจัดการ

ระบบบ าบัดน้ าเสีย ประจ าปี , การจัดท าบันทึก 8 ขั้นตอนขอจัดซื้อจัดจ้าง, จัดท าใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ในกรณีวงเงินไม่ เกิน                   
100,000 บาท ด าเนินการจัดซื้อและการขอใบเสร็จรับเงิน หรือใบส าคัญรับเงิน  

 

4. วิธีการ ( Methods ) :  
4.1 จัดท าบันทึก ขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง 8 ขั้นตอน 
4.2 จัดท าใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 
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กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั้งที่ : 

รหัสเอกสาร : WMA-RWMD-FC-013 วันที่อนุมัติ : 
กอง : ส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขา ชื่ อหลัก :  การด าเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้ าง 8 

ขั้นตอน 
หน้า :     

 

จัดท ำโดย  : ฝ่ำยจัดกำรน ำ้เสีย 
Prepared By : 

อนุมัติโดย :  
Approved By : 

วนัที่อนุมัติ   :  
Approved Date  : 

ช่ือแฟ้ม    : WMA-RWMD-FC-013 
File Name    : 

 

 
4.3 ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
4.4 ด าเนินการท าใบเตรวจรับ 
4.5 การจัดท าใบสรุปค่าใช้จ่าย 
4.6 การรายงานผลคืนเงินทดรองจ่าย 
 

5. ช่วงเวลาที่ด้าเนินการ (Period) : ปีงบประมาณ 
1 ตุลาคม พ.ศ. xxxx ถึง 30 กันยายน พ.ศ. xxxx 
 

6. แบบฟอร์ม (Record) : 
6.1 บันทึก ขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง 8 ขั้นตอน 
6.2 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 
6.3 ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส าคัญรับเงิน 
6.4 ใบตรวจรับพัสดุ 
6.5 ใบสรุปค่าใช้จ่าย 
6.6 การรายงานผลคืนเงินทดรองจ่าย
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กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั งท่ี : 

รหัสเอกสาร :  WMA-RWMD-FC-013 วันที่อนุมัติ : 

กอง/ สาขา : ส้านักงานจัดการน า้เสียสาขา ชื่อหลัก :  การด้าเนินการจัดซื อจัดจ้าง 8 ขั นตอน หน้า :  1 
   

ล้าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1  การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 8 ขั้นตอน  

 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ า สจส. 
 
 
 
 
 
  

- พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- ค าสั่ ง อจน. แต่งตั้ งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และ
เจ้าหน้าที่พัสดุประจ า สจส. 
- ค าสั่ง อจน. ที่ 275/2560 ลว 15 กันยายน 2560 
เร่ืองมอบอ านาจให้พนักงานปฏิบัติการแทน 
- ข้อบังคับ อจน. ฉบับที่ 47 และ 60 ว่าด้วยการ
พัสดุ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2  รวบรวม/บันทึกข้อมูลและด าเนินการตรวจสอบ  - ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ า สจส. 
- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ 

- เอกสารอื่น  ๆ(ถ้ามี) 

3  พิจารณา และตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง  

 
- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
 

 

4  จัดท ารายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 8 ขั้นตอน (กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) 
  
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ า สจส.    
- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ 

- รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง (8 ขั้นตอน) 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
- การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง, ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 

5  พิจารณา และตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง  
- อนุมัต ิ
 

 
- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
 

- รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง (8 ขั้นตอน) 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
- การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง, ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 

6  เสนอเพ่ือพิจารณามอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ  - ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ   

 

  
 

จุดเร่ิมต้นและสิ้นสุดกระบวนการ  กิจกรรมและการปฏิบัติงาน  การตัดสินใจ  จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน 
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………………..…………………………………………………………….. 

ขั นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
Documented Procedure 

………………..…………………………………………………………….. 
 
เร่ือง (Subject) : การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 

หมายเลขเอกสาร (Document No.) :  WMA-RWMD-FC-014 

ฉบับที่  (Release No.) :  R00 

เร่ิมใช้วันที่  (Valid Date)                   : 

ส้าเนา  (PC.)                                : 

http://www.wma.or.th/
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กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั้งที่ : 

รหัสเอกสาร : WMA-RWMD-FC-014 วันที่อนุมัติ : 
กอง : ส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขา ชื่อหลัก :  การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ หน้า :     
 

จัดท ำโดย  : ฝ่ำยจัดกำรน ำ้เสีย 
Prepared By : 

อนุมัติโดย :  
Approved By : 

วนัที่อนุมัติ   :  
Approved Date  : 

ช่ือแฟ้ม    : WMA-RWMD-FC-014 
File Name    : 

 

1. วัตถุประสงค์  (Objective) :  
เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง                  

ไปปฏิบัติงานถูกต้อง 
 

2. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  (Standard) : 
2.1 ระเบียบ ข้อบังคับองค์การจัดการน  าเสีย ฉบับที่ 27 ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ 

พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพ่ิมเติม ครั งที่ 1) พ.ศ. 2543 
2.2 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ (2) พ.ศ. 2527, 

ฉบับที่ (3) พ.ศ. 2528, ฉบับที่ (4) พ.ศ. 2529, ฉบับที่ (5) พ.ศ. 2534, ฉบับที่ (6) พ.ศ. 2541, ฉบับที่ (7) พ.ศ. 2548, 
ฉบับที่ (8) พ.ศ. 2553, ฉบับที่ (9) พ.ศ. 2560 

2.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ (2) พ.ศ. 2554 

2.4 หนังสือกระทรวงการคลังที่ กษ 1103/11117 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือการฝึกอบรมหรือการจัดงาน 

2.5 หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0408.4/ว165 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธี
ปฏิบัติกรณีผู้เดินทางท าหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย 

 

3. ขอบข่าย  (Scope) :  
ขั นตอนและวิธีปฏิบัติงานนี ครอบคลุมขั นตอน การจัดท าการขออนุมัติหลักการเดินทางไปราชการ จัดท าค่าใช้จ่าย               

ในการเดินทางไปราชการ หลักฐานการจ่ายเงินค่าเดินทาง ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส าคัญรับเงิน  
 

4. วิธีการ ( Methods ) :  
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ใช้ส าหรับขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ ทั ง

กรณีเบิกเป็นรายบุคคลและเป็นหมู่คณะ) 
ส่วนที่ 2  หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ใช้ส าหรับกรณีการเดินทางเป็นหมู่คณะ และ

เบิกค่าใช้จ่าย โดยจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมฉบับเดียวกัน) 
ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ ผู้ เดินทางจะจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการแยกเป็น

รายบุคคล หรือจะให้หัวหน้าคณะหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งร่วมเดินทางไปด้วยการจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
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กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั้งที่ : 

รหัสเอกสาร : WMA-RWMD-FC-014 วันที่อนุมัติ : 
กอง : ส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขา ชื่อหลัก :  การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ หน้า :     
 

จัดท ำโดย  : ฝ่ำยจัดกำรน ำ้เสีย 
Prepared By : 

อนุมัติโดย :  
Approved By : 

วนัที่อนุมัติ   :  
Approved Date  : 

ช่ือแฟ้ม    : WMA-RWMD-FC-014 
File Name    : 

 

โดยระบุชื่อ ต าแหน่ง ผู้ร่วมเดินทางไปปฏิบัติราชการทุกคนก็ได้ และหากมีการยืมเงินจากทางราชการเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย             
ในระหว่างเดินทาง ให้ผู้ยืมเงินเป็นผู้จัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือส่งชดใช้เงินยืม 

4.1 ให้ระบุเลขที่เงินยืมทดรอง วันที่อนุมัติเงินยืมทดรอง ชื่อผู้รับเงิน และจ านวนเงินที่ขอยืมเงินทดรองจ่าย               
เพ่ือใช้ในระหว่างเดินทางไปราชการให้ลงที่ท าการ หรือส านักงานผู้ขอรับเงิน 

4.2 ให้ลงวันเดือนปีที่จัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้เรียนผู้มีอ านาจอนุมัติการจ่ายเงิน               
ตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและน าส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2520 

4.3 ให้ระบุเลขที่ค าสั่ง/บันทึก และวันที่ลงนามในค าสั่ง/บันทึก 
4.4 ให้ลงชื่อ ต าแหน่ง และสังกัดของผู้เดินทางไปราชการในกรณีที่การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะให้ลงชื่อ

ต าแหน่งและสังกัดของหัวหน้าคณะเดินทางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ยื่นขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง                   
ไปราชการ 

4.5 ให้ระบุชื่อ สกุล และต าแหน่งของผู้ร่วมเดินทางไปราชการด้วย 
4.6 ให้ระบุสถานที่ท่ีได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ 
4.7 ให้ระบุสถานที่และแสดงวันเดือนปีและเวลา ที่ผู้ขอรับเงินได้เริ่มต้นและสิ นสุดการเดินทางไปราชการ                

จ านวนวันและชั่วโมงที่ค านวณได้ เพ่ือใช้สิทธิในการเบิกเบี ยเลี ยงเดินทาง 
ในกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ หากระยะเวลาในการเริ่มต้นและสิ นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน             

เป็นเหตุให้จ านวนวันที่เกิดสิทธิเบิกเบี ยเลี ยงเดินทางแตกต่างกันให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่างกันของบุคคล
นั น ในช่องหมายเหตุ 

4.8 เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นผู้รับจ่ายเงิน เป็นผู้ลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี
ที่จ่ายเงิน (กรณีมิได้ยืมเงิน) 

 

5. ช่วงเวลาที่ด้าเนินการ (Period) : ปีงบประมาณ 
1 ตุลาคม พ.ศ. xxxx ถึง 30 กันยายน พ.ศ. xxxx 

 

6. แบบฟอร์ม (Record) : 
6.1 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
6.2 หลักฐานการจ่ายเงินค่าเดินทาง 
6.3 ใบเสร็จรับเงิน  
6.4 ใบส าคัญรับเงิน 
6.5 บันทึกขออนุมัติหลักการเดินทางไปราชการ 
6.6 ใบรับรองแทนใบเสร็จ
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กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั งท่ี : 

รหัสเอกสาร :  WMA-RWMD-FC-014 วันที่อนุมัติ : 

กอง/ สาขา : ส้านักงานจัดการน า้เสียสาขา ชื่อหลัก :  การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ หน้า :  1 
   

ล้าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1  การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  

 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน อจน.ประจ า สจส. 
 

- บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ 

2  รวบรวม/บันทึกข้อมูลและด าเนินการตรวจสอบ  - ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน อจน.ประจ า สจส. 
 

- เอกสารอื่น  ๆ(ถ้ามี) 
 

3  พิจารณา และตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง  
 

 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
 
 

 

4  จัดท าเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  
 
  
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน อจน.ประจ า สจส.    
 

- ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 
- ตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
- ใบรับรองแทนใบเสร็จ 
- ใบเสร็จ/ใบก ากับภาษี หรือใบส าคัญรับเงิน 
- เอกสารอื่น  ๆ(ถ้ามี) 

5  พิจารณา และตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง  
- เสนอลงนาม  
 

 
- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน อจน.ประจ า สจส.    
 
 

- ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 
- ตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
- ใบรับรองแทนใบเสร็จ 
- ใบเสร็จ/ใบก ากับภาษี หรือใบส าคัญรับเงิน 
- เอกสารอื่น  ๆ(ถ้ามี) 

6  
 

เสนอเพ่ือพิจารณามอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ  
(ส่งเอกสารเพ่ือตั งเบิกค่าใช้จ่าย อจน. ส านักงานใหญ่) 
 

- ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ (พนักงาน อจน. 
ส้านักงานใหญ่)  
 

 

 

  
 

จุดเร่ิมต้นและสิ นสุดกระบวนการ  กิจกรรมและการปฏบิัติงาน  การตัดสินใจ  จุดเชื่อมต่อระหว่างขั นตอน 
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333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั น 23 ถ.วิภาวดรีังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2273-8530-39 
โทรสาร : 0-2273-8580 URL: www.wma.or.th 

333 Lao Peng Nguan Tower 1, Fl 23, Viphavadi - rangsit, Jomphon, Chatujak, Bangkok 10900 Tel. 0-2273-8530-39 
Fax : 0-2273-8580 URL: www.wma.or.th 

 

………………..…………………………………………………………….. 

ขั นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
Documented Procedure 

………………..…………………………………………………………….. 
 
เร่ือง (Subject) : การควบคุมพัสดุของสาขา/บัญชีทรัพย์สิน 

หมายเลขเอกสาร (Document No.) :  WMA-RWMD-FC-015 

ฉบับที่  (Release No.) :  R00 

เร่ิมใช้วันที่  (Valid Date)                   : 

ส้าเนา  (PC.)                                : 

http://www.wma.or.th/
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กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั้งที่ : 

รหัสเอกสาร : WMA-RWMD-FC-015 วันที่อนุมัติ : 
กอง : ส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขา ชื่อหลัก :  การควบคุมพัสดุของสาขา/ 

             บัญชีทรัพย์สิน 
หน้า :     

 

จัดท ำโดย  : ฝ่ำยจัดกำรน ำ้เสีย 
Prepared By : 

อนุมัติโดย :  
Approved By : 

วนัที่อนุมัติ   :  
Approved Date  : 

ช่ือแฟ้ม    : WMA-RWMD-FC-015 
File Name    : 

 

1. วัตถุประสงค์  (Objective) :  
1.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ 
1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
1.3 เพ่ือเป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 

 

2. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  (Standard) : 
2.1 ระเบียบ ข้อบังคับองค์การจัดการน ้าเสีย ฉบับที่ 47 ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2550 
2.2 ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538,     

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539, (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541, (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542, (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 
 

3. ขอบข่าย  (Scope) :  
ขั นตอนและวิธีปฏิบัติงานนี ครอบคลุมขั นตอน การตรวจสอบ และการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ การด้าเนินการเก็บรักษา

พัสดุ เพ่ือจ่ายพัสดุให้กับผู้ใช้งาน และทะเบียนคุมทรัพย์สินของส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา  
 

4. วิธีการ ( Methods ) :  
4.1 การควบคุมวัสดุ 

ในการควบคุมการใช้วัสดุนั น อยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยพัสดุ มีขั นตอนการเบิกวัสดุ ดังนี  
1) พนักงานสาขาที่ต้องการเบิกพัสดุเขียนใบเบิกของ 
2) ให้ ผู้จัดการส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา เป็นผู้อนุมัติการเบิก 
3) หัวหน้าหน่วยพัสดุเป็นผู้สั่งจ่าย โดยพิจารณาว่าผู้เบิกใช้โดยประหยัด คุ้มค่า เหมาะสมหรือไม่ 

4.2 การจ่ายวัสดุ 
1)  เจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องตรวจสอบใบเบิกของว่า ได้รับอนุมัติสั่งจ่ายจากหัวหน้าหน่วยพัสดุแล้ว ก็ให้จ่าย 
2)  วัสดุตามรายการในใบเบิก และลงเลขที่ เอกสารในใบเบิกวัสดุ เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการลงบัญชี 

จ่ายวัสดุต่อไป 
4.3 ขั นตอนและวิธีการลงบัญชีวัสดุ 

1)  จัดท้าบัญชีวัสดุ ตามแบบท่ี กพบ. ก้าหนด โดยแยกประเภทของวัสดุตามท่ีก้าหนดในหนังสือ 
2)  การจ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของส้านักงบประมาณ เช่น วัสดุส้านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ 

วัสดุ งานบ้านงานครัว เป็นต้น และแยกชนิดของวัสดุ เช่น กระดาษเอกสาร กระดาษปกสี กระดาษรองปกสี เป็นต้น 
3) ให้จัดท้าสารบัญ หรือดัชนีของบัญชีวัสดุแต่ละประเภท โดยแยกชนิดให้ชัดเจน เพ่ือสะดวกแก่การลงบัญชี 

และการตรวจสอบ 
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กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั้งที่ : 

รหัสเอกสาร : WMA-RWMD-FC-015 วันที่อนุมัติ : 
กอง : ส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขา ชื่อหลัก :  การควบคุมพัสดุของสาขา/ 

             บัญชีทรัพย์สิน 
หน้า :     

 

จัดท ำโดย  : ฝ่ำยจัดกำรน ำ้เสีย 
Prepared By : 

อนุมัติโดย :  
Approved By : 

วนัที่อนุมัติ   :  
Approved Date  : 

ช่ือแฟ้ม    : WMA-RWMD-FC-015 
File Name    : 

 

4)  เมื่อได้รับวัสดุและหลักฐานการรับวัสดุแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุให้เอกสารด้านรับ เลขที่รับเอกสารให้
เรียงล้าดับตามวัน เวลาที่ได้รับ เป็นล้าดับต่อไป แยกเป็นปีงบประมาณ เพ่ือเป็นเลขที่อ้างอิงใน การบันทึกบัญชีวัสดุหรือ
อ้างอิงเลขที่ใบส่งของผู้ขายก็ได้ 

5)  บันทึกรับวัสดุในบัญชีวัสดุ ตามรายการในเอกสารประกอบการรับวัสดุ ได้แก่ วันเดือนปีที่จ่ายวัสดุ                
ชื่อผู้ขาย เลขที่เอกสาร ราคาต่อหน่วย (ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) และจ้านวนวัสดุที่รับ 

6)  เมื่อจ่ายพัสดุแล้ว ให้บันทึกจ่ายวัสดุในบัญชีวัสดุ ตามรายการในใบเบิกของ ได้แก่ วันเดือนปีที่จ่ายวัสดุ 
ชื่อผู้เบิก และจ้านวนที่จ่าย เพ่ือสะดวกในการค้นหาและตรวจสอบได้ ในบัญชีวัสดุจะมีข้อความ “แผ่นที่” ให้ระบุเลขที่
แผนที่ ไว้ในช่องหมายเหตุของหลักฐานการรับในแต่บะรายการด้วย และเพ่ือให้ทราบว่ารายการนี ได้ลงบัญชีแล้ว 

7)  ทุกสิ นปีงบประมาณให้ท้าการตรวจสอบพัสดุประจ้าปี และรายงานวัสดุคงเหลือ โดยสรุปรายการรับ-จ่าย
วัสดุ จ้านวนคงเหลือ และมูลค่าของวัสดุคงเหลือในแต่ละรายการ เพ่ือให้ กพบ. ด้าเนินการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลัง                
ในภาพรวมของส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขาต่อไป 

 

5. ช่วงเวลาที่ด้าเนินการ (Period) : ปีงบประมาณ 
1 ตุลาคม พ.ศ. xxxx ถึง 30 กันยายน พ.ศ. xxxx 

 

6. แบบฟอร์ม (Record) : 
6.1 แบบฟอร์มรายงานขอซื อขอจ้าง 
6.2 แบบฟอร์มบัญชีพัสดุคงเหลือ 
6.3 แบบฟอร์มรายการทะเบียนทรัพย์สิน 
6.4 ใบสรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.)
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ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั งท่ี : 

รหัสเอกสาร :  WMA-RWMD-FC-015 วันที่อนุมัติ : 

กอง/ สาขา : ส้านักงานจัดการน า้เสียสาขา ชื่อหลัก :  การควบคุมพัสดุของสาขา/บัญชีทรัพย์สิน หน้า :  1 
   

ล้าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1  การควบคุมพัสดุของสาขา/บัญชีทรัพย์สิน  

 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ้า สจส. 
- เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 

- แบบฟอร์มรายงานขอซื อขอจ้าง (8 ขั นตอน) 
- แบบฟอร์มบัญชีพัสดุคงเหลือ 
- แบบฟอร์มรายการทะเบียนทรัพย์สิน 
- ใบสรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างรายเดือน 

2     รวบรวม/บันทึกข้อมูลและด้าเนินการตรวจสอบพัสดุที่ได้รับ พร้อมทั ง
ลงบัญชีควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุ และสรุปพัสดุคงเหลือประจ้าเดือน 
   กรณีมีการจัดซื อจัดจ้างครุภัณฑ์ให้ด้าเนินการขึ นทะเบียนทรัพย์สิน 
พร้อมทั งออกรหัสทรัพย์สิน  

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ้า สจส. 
- เจ้าหน้าที่พัสดุ 

- บัญชีสรุปพัสดุคงเหลือประจ้าเดือน 
- ใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) 
- เอกสารอื่น  ๆ(ถ้ามี) 

3  พิจารณา และตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง  
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
 

 

4  จัดท้าบัญชีควบคุมการเบิก-จ่ายบัญชีทรัพย์สิน, สรุปพัสดุทรัพย์สินคงเหลือ 
และเอกสารขึ นทะเบียนทรัพย์สินพร้อมทั งออกรหัสทรัพย์สิน (ถ้ามี) 
 
  
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ้า สจส.    
 

- แบบฟอร์มรายงานขอซื อขอจ้าง (8 ขั นตอน) 
- แบบฟอร์มบัญชีพัสดุคงเหลือ 
- แบบฟอร์มรายการทะเบียนทรัพย์สิน 
- ใบสรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างรายเดือน 
- เอกสารอื่น  ๆ(ถ้ามี) 

5  พิจารณา และตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง  
- เสนอลงนาม  
- ทราบ/ เห็นชอบ 
 

 
- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- ผอ.ฝจส. 
 
 

- แบบฟอร์มรายงานขอซื อขอจ้าง (8 ขั นตอน) 
- แบบฟอร์มบัญชีพัสดุคงเหลือ 
- แบบฟอร์มรายการทะเบียนทรัพย์สิน 
- ใบสรุปผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างรายเดือน 
- เอกสารอื่น  ๆ(ถ้ามี) 

6  เสนอเพ่ือพิจารณามอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ  
 

- ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ (พนักงาน อจน. 
ส้านักงานใหญ่)  

 

 

  
 

จุดเร่ิมต้นและสิ นสุดกระบวนการ  กิจกรรมและการปฏิบัติงาน  การตัดสินใจ  จุดเชื่อมต่อระหว่างขั นตอน 
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………………..…………………………………………………………….. 

ขั นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
Documented Procedure 

………………..…………………………………………………………….. 
 
เร่ือง (Subject) : การหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายบริหารจัดการ 

  ระบบบ้าบัดน ้าเสีย (O&M) 

หมายเลขเอกสาร (Document No.) :  WMA-RWMD-FC-016 

ฉบับที่  (Release No.) :  R00 

เร่ิมใช้วันที่  (Valid Date)                   : 

ส้าเนา  (PC.)                                : 

 

http://www.wma.or.th/
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กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั้งที่ : 

รหัสเอกสาร : WMA-RWMD-FC-016 วันที่อนุมัติ : 
กอง : ส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขา ชื่อหลัก :  การหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย

บริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย (O&M) 
หน้า :     

 

จัดท ำโดย  : ฝ่ำยจัดกำรน ำ้เสีย 
Prepared By : 

อนุมัติโดย :  
Approved By : 

วนัที่อนุมัติ   :  
Approved Date  : 

ช่ือแฟ้ม    : WMA-RWMD-FC-016 
File Name    : 

 

1. วัตถุประสงค์  (Objective) :  
เพ่ือให้การหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายไปอย่างถูกต้อง ตามข้อบังคับองค์การจัดการน ้าเสีย 

 

2. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  (Standard) : 
2.1 ระเบียบ ข้อบังคับองค์การจัดการน ้าเสีย  
2.2 ระเบียบพัสดุ องค์การจัดการน ้าเสีย 
2.3 สัญญาจ้าง 
2.4 แผนบริหารจัดการและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
2.5 แผนปฏิบัติการและงบประมาณ 
 

3. ขอบข่าย  (Scope) :  
ขั นตอนและวิธีปฏิบัติงานนี ครอบคลุมขั นตอน งานจัดซื อจัดจ้างพัสดุ งานตรวจรับพัสดุ การจัดท้าเอกสาร 8 ขั นตอน  

การหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย สัญญาจ้าง ระเบียบข้อบังคับอค์การจัดการน ้าเสีย  
 

4. วิธีการ ( Methods ) :  
4.1 เจ้าหน้าที่พัสดุ ส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา รวบรวมเอกสาร (รายงานการขอซื อขอจ้าง/ รายงาน 8 ขั นตอน/ 

รายงานการตรวจรับ/ ใบเสร็จรับเงิน/ ใบส้าคัญรับเงิน/ ใบสรุปค่าใช้จ่าย) หลักฐานการจ่ายเงิน แล้วตรวจสอบให้ถูกต้อง 
บันทึกใบหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย เสนอให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา ตรวจสอบและลงนาม 

4.2 หัวหน้าพัสดุ ส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 
ตรวจสอบ ลงนามแล้วน้าเสนอ ผู้จัดการส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา ลงนาม 

4.3 เจ้าหน้าที่พัสดุ ส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา น้าส่งเอกสารเข้าองค์การจัดการน ้าเสีย ส้านักงานใหญ่ 
 

5. ช่วงเวลาที่ด้าเนินการ (Period) : ปีงบประมาณ 
1 ตุลาคม พ.ศ. xxxx ถึง 30 กันยายน พ.ศ. xxxx 

 

6. แบบฟอร์ม (Record) : 
6.1 แบบฟอร์ม การหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 
6.2 แบบฟอร์ม ใบส้าคัญรับเงิน 
6.3 แบบฟอร์ม ใบรับรองการจ่ายเงิน 
6.4 บันทึก อจน. อนุมัติหลักการ 
6.5 แบบฟอร์ม การจัดซื อจัดจ้าง 8 ขั นตอน
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ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั งท่ี : 

รหัสเอกสาร :  WMA-RWMD-FC-016 วันที่อนุมัติ : 

กอง/ สาขา : ส้านักงานจัดการน า้เสียสาขา ชื่อหลัก :  การหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย (O&M) หน้า :  1 
   

ล้าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1  การหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย (O&M)  

 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ้า สจส. 
 
 

- แบบฟอร์มหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 
- ใบสรุปค่าใช้จ่าย 
- รายงานการตรวจรับ 
- ใบเสร็จรับเงิน/ใบส้าคัญรับเงิน 
- เอกสารอื่น  ๆ(ถ้ามี) 

2  รวบรวม/บันทึกข้อมูลและด้าเนินการตรวจสอบ  - ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ้า สจส. 

- เอกสารอื่น  ๆ(ถ้ามี) 
 

3  พิจารณา และตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง  

 
- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 

 
 

4  จัดท้าเอกสารหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
(O&M)  
 
  
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ้า สจส.  
   (ผู้ยืมเงินทดรองจ่าย)   
 

- แบบฟอร์มหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 
- ใบสรุปค่าใช้จ่าย 
- รายงานการตรวจรับ 
- ใบเสร็จรับเงิน/ใบส้าคัญรับเงิน 
- เอกสารอื่น  ๆ(ถ้ามี) 

5  พิจารณา และตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง  
- เสนอรายงานหักล้างเงินยืมทดรอง/ เสนอลงนาม 
- ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร/ เสนอลงนาม  
- ทราบ/ เสนอ กบช. ด้าเนินการต่อไป  
 

 
- ผู้ยืมเงินทดรองจ่าย 
- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- ผอ.ฝจส. 
 

- แบบฟอร์มหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 
- ใบสรุปค่าใช้จ่าย 
- รายงานการตรวจรับ 
- ใบเสร็จรับเงิน/ใบส้าคัญรับเงิน 
- เอกสารอื่น  ๆ(ถ้ามี) 

6  เสนอเพ่ือพิจารณามอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ  
 

- ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ (พนักงาน อจน. 
ส้านักงานใหญ่)  

 

 

  
 

จุดเร่ิมต้นและสิ นสุดกระบวนการ  กิจกรรมและการปฏิบัติงาน  การตัดสินใจ  จุดเชื่อมต่อระหว่างขั นตอน 



59 
 

องค์การจัดการน ้าเสีย 
Wastewater Management Authority 

 
 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั น 23 ถ.วิภาวดรีังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2273-8530-39 
โทรสาร : 0-2273-8580 URL: www.wma.or.th 

333 Lao Peng Nguan Tower 1, Fl 23, Viphavadi - rangsit, Jomphon, Chatujak, Bangkok 10900 Tel. 0-2273-8530-39 
Fax : 0-2273-8580 URL: www.wma.or.th 

 

………………..…………………………………………………………….. 

ขั นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
Documented Procedure 

………………..…………………………………………………………….. 
 
เร่ือง (Subject) : การควบคุมจ้างเหมาบุคลากร (หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย) 

หมายเลขเอกสาร (Document No.) :  WMA-RWMD-FC-017 

ฉบับที่  (Release No.) :  R00 

เร่ิมใช้วันที่  (Valid Date)                   : 

ส้าเนา  (PC.)                                : 

http://www.wma.or.th/


 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั้งที่ : 

รหัสเอกสาร : WMA-RWMD-FC-017 วันที่อนุมัติ : 
กอง : ส านักงานจัดการน้ าเสียสาขา ชื่อหลัก :  การควบคุมจ้างเหมาบุคลากร 

             (หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย) 
หน้า :     

 

จัดท ำโดย  : ฝ่ำยจัดกำรน ำ้เสีย 
Prepared By : 

อนุมัติโดย :  
Approved By : 

วนัที่อนุมัติ   :  
Approved Date  : 

ช่ือแฟ้ม    : WMA-RWMD-FC-017 
File Name    : 

 

1. วัตถุประสงค์  (Objective) :  
1.1 เพ่ือให้ตรวจสอบการมาปฏิบัติงานของลูกจ้างเหมาบริการของส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา 
1.2 เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับองค์การจัดการน ้าเสีย และระเบียบพัสดุ 

 

2. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  (Standard) : 
2.1 ระเบียบ ข้อบังคับองค์การจัดการน ้าเสีย  
2.2 ระเบียบพัสดุ องค์การจัดการน ้าเสีย 
2.3 สัญญาจ้างเหมาบริการ 
 

3. ขอบข่าย  (Scope) :  
รวบรวมบันทึกข้อมูลประจ้าวัน สัปดาห์ ประจ้าเดือน ของลูกจ้างเหมาบริการของส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา บันทึก

รายการประชุมตรวจรับพัสดุ จัดท้าใบตรวจรับพัสดุ ส่งเอกสารใหส่วนกลาง (กปง.)  
 

4. วิธีการ ( Methods ) :  
4.1 เจ้าหน้าที่พัสดุ ส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา รวบรวมบันทึกการลงเวลาและใบรายงานการปฏิบัติ ของลูกจ้าง

เหมาบริการ 
4.2 เมื่อครบก้าหนดวันส่งมอบงานของลูกจ้างรับเหมาบริการ ตามสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ด้าเนินการ

ประชุมตรวจรับพัสดุ กรอกรายละเอียดลงในใบตรวจรับงาน เสนอ ผู้จัดการส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา ลงนาม  
4.3 เจ้าหน้าที่พัสดุ ส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา น้าส่งเอกสารเข้าองค์การจัดการน ้าเสีย ส้านักงานใหญ่ 
 

5. ช่วงเวลาที่ด้าเนินการ (Period) : ปีงบประมาณ 
1 ตุลาคม พ.ศ. xxxx ถึง 30 กันยายน พ.ศ. xxxx 

 

6. แบบฟอร์ม (Record) : 
6.1 แบบฟอร์ม ใบลงเวลาการมาปฏิบัติงาน 
6.2 แบบฟอร์ม รายงานการปฏิบัติงานประจ้าวัน 
6.3 บันทึกการประชุมตรวจรับพัสดุ 
6.5 บันทึก อจน.
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ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั งท่ี : 

รหัสเอกสาร :  WMA-RWMD-FC-017 วันที่อนุมัติ : 

กอง/ สาขา : ส้านักงานจัดการน า้เสียสาขา ชื่อหลัก :  การควบคุมจ้างเหมาบุคลากร (หักล้างเงินยืมทดรองจา่ย) หน้า :  1 
   

ล้าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1  การควบคุมจ้างเหมาบุคลากร (หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย)  

 
- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ้า สจส. 
 
 

- รายงานการตรวจรับจ้างเหมาบุคลากร 
- ใบรับรองการจ่าย 
- หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 
- เอกสารอื่น  ๆ(ถ้ามี) 

2  รวบรวม/บันทึกข้อมูลและด้าเนินการตรวจสอบ  
- จัดท้ารายงานการตรวจรับงานจ้างเหมาบุคลากร 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ้า สจส. 
- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ   

- รายงานการตรวจรับจ้างเหมาบุคลากร 
- รายงานการประชุม  
- บันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจ้าวัน/ ใบลงเวลา 

3  พิจารณา และตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง  
- เสนอลงนาม 
- ตรวจรับงานจ้างเหมาบุคลากร (กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท) 
- ทราบ/ มอบหมาย กบช. ด้าเนินการต่อไป 

 
- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- ห.กพบ. 
- ผอ.ฝจส. 

- เอกสารอื่น  ๆ(ถ้ามี) 

4  จัดท้าเอกสารหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย (จ้างเหมาบุคลากร) 
  
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ้า สจส.    
   (ผู้ยืมเงินทดรองจ่าย) 

- เอกสารหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 
- รายงานการตรวจรับจ้างเหมาบุคลากร 
- ใบรับรองการจ่าย 
- เอกสารอื่น  ๆ(ถ้ามี) 

5  พิจารณา และตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง  
- เสนอรายงานหักล้างเงินยืมทดรอง/ เสนอลงนาม 
- ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร/ เสนอลงนาม  
- ทราบ/ เสนอ กบช. ด้าเนินการต่อไป  

- ผู้ยืมเงินทดรองจ่าย 
- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- ผอ.ฝจส. 
 

- เอกสารหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 
- รายงานการตรวจรับจ้างเหมาบุคลากร 
- ใบรับรองการจ่าย 
- เอกสารอื่น  ๆ(ถ้ามี) 

6  เสนอเพ่ือพิจารณามอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการ  
 

- ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ (พนักงาน อจน. 
ส านักงานใหญ่)  
 

 

 

  
 

จุดเร่ิมต้นและสิ นสุดกระบวนการ  กิจกรรมและการปฏิบัติงาน  การตัดสินใจ  จุดเชื่อมต่อระหว่างขั นตอน 
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องค์การจัดการน ้าเสีย 
Wastewater Management Authority 

 
 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั น 23 ถ.วิภาวดรีังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2273-8530-39 
โทรสาร : 0-2273-8580 URL: www.wma.or.th 

333 Lao Peng Nguan Tower 1, Fl 23, Viphavadi - rangsit, Jomphon, Chatujak, Bangkok 10900 Tel. 0-2273-8530-39 
Fax : 0-2273-8580 URL: www.wma.or.th 

 

………………..…………………………………………………………….. 

ขั นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
Documented Procedure 

………………..…………………………………………………………….. 
 
เร่ือง (Subject) : การควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน อจน.  

  ประจ้าส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา 

หมายเลขเอกสาร (Document No.) :  WMA-RWMD-FC-018  

ฉบับที่  (Release No.) :  R00 

เร่ิมใช้วันที่  (Valid Date)                   : 

ส้าเนา  (PC.)                                : 

http://www.wma.or.th/


 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั้งที่ : 

รหัสเอกสาร : WMA-RWMD-FC-018 วันที่อนุมัติ : 
กอง : ส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขา ช่ือหลัก :  การควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน 

อจน. ประจ้าส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา 
หน้า :     

 

จัดท ำโดย  : ฝ่ำยจัดกำรน ำ้เสีย 
Prepared By : 

อนุมัติโดย :  
Approved By : 

วนัที่อนุมัติ   :  
Approved Date  : 

ช่ือแฟ้ม    : WMA-RWMD-FC-018 
File Name    : 

 

1. วัตถุประสงค์  (Objective) :  
1.1 เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานของพนักงานส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา 
1.2 เพ่ือให้เข้าใจระบบการจัดท้าเอกสารการลงเวลาการปฏิบัติงาน 

  

2. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  (Standard) : 
2.1 ระเบียบ ข้อบังคับองค์การจัดการน ้าเสีย  
 

3. ขอบข่าย  (Scope) :  
การรวบรวมบันทึกข้อมูลประจ้าวัน สัปดาห์ ประจ้าเดือน การจัดท้ารายงานผลการด้าเนินงาน บันทึกขอรายงานผล

การด้าเนินงาน, เสนอ ผู้อ้านวยการฝ่ายจัดการน ้าเสีย พร้อม Digital File ส่งเอกสารใหส่วนกลาง (กปง.)  
 

4. วิธีการ ( Methods ) :  
4.1 พนักงานส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา บันทึกการลงเวลาปฏิบัติงาน เข้า-ออก โดยการสแกนลายนิ วมือในการ

ลงเวลาท้างาน และบันทึกเวลาการปฏิบัติงานในแบบ บค.006 ทุกวันที่มีการปฏิบัติงาน 
4.2 เมื่อสิ นเดือนการมาปฏิบัติงาน พนักงานส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา ลงชื่อ ในแบบฟอร์ม กทบ.006 แล้วส่งให้ 

ผู้บังคับบัญชา ลงนาม รับรองเวลา (พร้อมแนบเอกสาร : กรณทีี่มีการลา หรือมีการเดินทางไปปฏิบัติที่อ่ืน หรือไปฝึกอบรม) 
4.3 ผู้จัดการส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา ตรวจสอบและลงนาม ในแบบฟอร์ม กทบ.006 
4.4 พนักงานส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา ด้าเนินการจัดท้าบันทึก อจน. ขอน้าส่งสรุปการลงเวลาปฏิบัติงาน ประจ้าเดือน โดย

รวบรวม ใบลงเวลา ใบลา เรื่องขออนุมัติเดินทาง การเข้าร่วมประชุม การฝึกอบรม แล้วเสนอให้ ผู้จัดการส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา ลงนาม 
4.5 ผู้จัดการส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา พิจารณาตรวจสอบเอกสาร แล้วลงนามใน ใบลงเวลา และบันทึก อจน. 
4.6 พนักงานส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา ส่งเอกสารไปที่ ส่วนกลาง (กปง.) 
 

5. ช่วงเวลาที่ด้าเนินการ (Period) : ปีงบประมาณ 
1 ตุลาคม พ.ศ. xxxx ถึง 30 กันยายน พ.ศ. xxxx 

 

6. แบบฟอร์ม (Record) : 
6.1 แบบฟอร์ม กทบ.006 
6.2 บันทึก อจน. 
6.3 แบบฟอร์ม ใบลา 
6.4 ส้าเนาอนุมัติการเดินทางไปราชการ 
6.5 ส้าเนาอนุมัติการเข้าร่วมประชุม/ อบรมสัมมนา
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ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั งท่ี : 

รหัสเอกสาร :  WMA-RWMD-FC-018 วันที่อนุมัติ : 

กอง/ สาขา : ส้านักงานจัดการน า้เสียสาขา ชื่อหลัก :  การควบคมุการปฏิบัติงานของพนักงาน  อจน. ประจ้าส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา หน้า :  1 
   

ล้าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1  การควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน อจน. (สาขา) 

 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน อจน.ประจ้า สจส. 
 

- แบบฟอร์ม กทบ.006 
- ใบลา 
- บันทึกอนุมัติเดินทางไปราชการ (ถ้ามี) 

2  รวบรวม/บันทึกข้อมูลและด้าเนินการตรวจสอบ  - ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน อจน.ประจ้า สจส. 
    

- เอกสารอื่น  ๆ(ถ้ามี) 
 

3  พิจารณา และตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง  

 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน อจน.ประจ้า สจส. 
 

 

4  จัดท้าบันทึกการปฏบิัติงานของพนักงาน อจน. (สาขา) 
 
  
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน อจน.ประจ้า สจส.    
 

- บันทึกการปฏิบัติงานของพนักงาน อจน. (สาขา) 
- แบบฟอร์ม กทบ.006 
- ใบลา 
- บันทึกอนุมัติเดินทางไปราชการ (ถ้ามี) 

5  พิจารณา และตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง  
- เสนอลงนาม 
- เสนอลงนาม  

 
- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- ผอ.ฝจส. 

- บันทึกการปฏิบัติงานของพนักงาน อจน. (สาขา) 
- แบบฟอร์ม กทบ.006 
- ใบลา 
- บันทึกอนุมัติเดินทางไปราชการ (ถ้ามี) 

6  
 

เสนอเพ่ือพิจารณามอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ  - ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ (พนักงาน อจน. 
ส้านักงานใหญ่)  
 

 

  

  
 

จุดเร่ิมต้นและสิ นสุดกระบวนการ  กิจกรรมและการปฏิบัติงาน  การตัดสินใจ  จุดเชื่อมต่อระหว่างขั นตอน 
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กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั้งที่ : 

รหัสเอกสาร : WMA-RWMD-FC-019 วันที่อนุมัติ : 
กอง : ส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขา ชื่อหลัก :  การควบคุมความปลอดภัยในการท างาน
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อนุมัติโดย :  
Approved By : 
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ช่ือแฟ้ม    : WMA-RWMD-FC-019 
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1. วัตถุประสงค์  (Objective) :  
1.1 เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
1.2 ปฏิบัติงานตามแนวทางความปลอดภัยในการท างานด้านน  าเสีย 

  

2. นโยบายที่เกี่ยวข้อง  (Policy) : 
2.1 การบริหารจัดการและบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน  าเสีย โครงการ 15 ปี 
2.2 การแก้ปัญหาน  าเสียชุมชน 
 

3. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  (Standard) :  
3.1 บันทึกข้อตกลงร่วม 
3.2 มาตรฐานคุณภาพน  าทิ ง 

 

4. ขอบข่าย  (Scope) :  
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานประจ าส านักงานจัดการน  าเสียสาขา 
 

5. วิธีการ ( Methods ) :  

ความปลอดภัยที่เก่ียวข้องกับการท างานด้านน  าเสีย 
5.1 การจัดตั งหน่วยงานส าหรับความปลอดภัยของแรงงานและอนามัย 

หน่วยงานส าหรับความปลอดภัยของแรงงงานและอนามัยในแต่ละสถานที่ไม่มีความจ าเป็นต้องเหมือนกัน 
ขึ นอยู่กับจ านวนแรงงาน ความแตกต่างของโครงสร้าง และขนาดขององค์กร ในองค์กรขนาดใหญ่ บุคลากรผู้รับผิดชอบ             
จะเพ่ิมจ านวนตามขนาดองค์กรเพ่ือให้สามารถกระจายความรู้และด าเนินกิจกรรมให้สามารถครอบคลุมแรงงานได้ทั งหมด 
ซึ่งจะประกอบด้วยบุคลากรดังต่อไปนี  

- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย (Safety Operator) 

- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านแรงงาน (Labor Operator) 

- จัดตั งคณะกรรมการด้านอนามัยและความปลอดภัย (Safety and Health Committee) 

5.2 การให้ความรู้ในด้านความปลอดภัยในแรงงานและสุขภาพอนามัย 
เพ่ือให้ความปลอดภัยของแรงงานและสุขอนามัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั น จ าเป็นที่จะต้องให้ความรู้  

แก่ผู้จัดการด้านความปลอดภัย รวมถึงบุคคลทั งหลายที่เก่ียวข้อง เนื อหาสาระความรู้ที่ส าคัญมีดังต่อไปนี  

- การให้ความรู้แก่พนักงานใหม่หรือผู้ที่เปลี่ยนต าแหน่งหน้าที่ 
 



 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั้งที่ : 

รหัสเอกสาร : WMA-RWMD-FC-019 วันที่อนุมัติ : 
กอง : ส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขา ชื่อหลัก :  การควบคุมความปลอดภัยในการท างาน

ประจ าส านักงานจัดการน  าเสียสาขา 
หน้า :     

 

จัดท ำโดย  : ฝ่ำยจัดกำรน ำ้เสีย 
Prepared By : 

อนุมัติโดย :  
Approved By : 

วนัที่อนุมัติ   :  
Approved Date  : 

ช่ือแฟ้ม    : WMA-RWMD-FC-019 
File Name    : 

 

- ความรู้พิเศษแก่ผู้ที่ท างานในสถานที่อันตราย 

- การให้ความรู้แก่หัวหน้างาน 

- การให้ความรู้แก่ผู้จัดการด้านความปลอดภัย และบุคคลผู้เกี่ยวข้อง 

- การให้ความรู้แก่ผู้ที่ท างานในพื นที่อันตราย 
5.3 การป้องกันอันตรายจากการท างาน 

- แต่งกายที่เหมาะสม ได้แก่ สวมเครื่องแต่งกายเบาสบาย สะอาด และพอดีกับรูปร่างสวมใส่หมวกท างาน  
คาดเข็มขัดนิรภัยและใส่อุปกรณ์ป้องกันให้เหมาะสมกับงาน 

- จัดเก็บและรักษาสิ่งของให้เป็นระเบียบ  เป็นสิ่งส าคัญมากในด้านความปลอดภัยเช่นเดียวกับการรักษา
บริเวณพื นที่ท างานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

- การตรวจสอบความปลอดภัย ทั งเครื่องมือ อุปกรณ์ การจัดเก็บล าเลียงวัสดุด้วยแรงงานการท างานในท่ีสูง 
และจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงวิธีการท างาน 

5.4 ความปลอดภัยในที่ท างาน 
5.4.1 สภาพแวดล้อมในสถานที่ท างาน จะต้องปราศจากฝุ่นและกลิ่นเหม็นอับ ต้องรักษาอุณหภูมิ                     

ให้เหมาะสมมีความสบายและความชื นที่เหมาะสม ต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการท างาน และจะต้องดูแลรักษาและ
ระมัดระวังพื นที่ในการท างานให้มีช่องทางสัญจรได้โดยสะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื นที่ซึ่งเสี่ยงต่ออันตรายจากการขาด
ออกซิเจน ดังนี  

- การท างานในท่อ 

- สถานที่ซึ่งเป็นอันตรายจากการระเหยของก๊าซจากน  าเสีย 

- สถานีจ่ายก๊าซ 

- สถานที่ที่มีการระบายน  า 

- บริเวณช่วงที่ระยะบ่อพักยาว 

- บ่อพัก 

- บ่อวาล์ว 

- สถานีสูบและโรงบ าบัด 

- ถังและทางน  าซึ่งกักเก็บน  าเสียและตะกอนเป็นเวลานาน 
5.4.2 ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และการขาดออกซิเจน โดยก๊าซไฮโดรเจนเป็นก๊าซซึ่งเกิดจากกระบวนการ

สลายตัวแบบไร้อากาศของสารอินทรีย์และอิออนของซัลเฟตในน  าเสีย ในท่อ ทางน  าและถังต่างๆ ซึ่งมีอัตราความเร็ว               
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ในการไหลต่ า ของแข็งไม่สามารถไหลออกได้ง่าย ดังนั นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์   จึงท าให้เกิดสภาพอันตราย  นอกจากนี ยัง
อาจพบก๊าซอ่ืนๆ เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจน ไซยาไนด์ และไดโอซิน 

5.5 มาตรการความปลอดภัยของแรงงานในท่อระบายน  า 
5.5.1 การป้องกันอันตราย 

- การจราจรบนถนน ต้องมีรั วกั น ไฟฟ้าแสงสว่างและป้ายแสดงว่ามีการก่อสร้างเพ่ื อหลีกเหลี่ยง
อันตรายจากการจราจรบนท้องถนน 

- กระแสน  า ต้องเตรียมรับมือกับกระแสน  าจ านวนมากที่ไหลเข้ามาในท่ออย่างรวดเร็วจากปริมาณ
น  าฝนหรือการไหลย้อนกลับ คนงานในท่อน  าและผู้ดูแลต้องสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา น  าในท่อต้องมีระดับต่ าในระหว่าง
ที่ท างาน ถ้าระดับน  าไม่ลด ต้องใช้มาตรการความปลอดภัย เช่น คาดเข็มขัดนิรภัย 

- การพลัดตก  เนื่องจากคนที่ท างานบนบันไดและเครื่องมือต่างๆอาจหล่นลงมาได้ จึงจ าเป็น                 
ต้องสวมชุดท างานและมีอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 

- การขาดออกซิเจน  เพ่ือหลีกเหลี่ยงการขาดออกซิเจน ควรจัดให้มีการระบายอากาศที่เพี ยงพอ 
ควรตรวจวัดความหนาแน่นของก๊าซออกซิเจนและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ก่อนท างานและเพ่ือเป็นการป้องกันเหตุร้าย                
จากการหมดสติของผู้ขาดออกซิเจน ผู้ที่จ าเป็นต้องท างานในสถานที่เสี่ยงควรไปด้วยกันอย่างน้อย 2 คนเพ่ือช่วยเหลือ              
หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ น 

- ก๊าซติดไฟ ควรติดตั งพัดลมระบายอากาศตามความจ าเป็น และควรหลีกเหลี่ยงการสูบบุหรี่และ
การก่อให้เกิดเปลวไฟ 

- การขุด จ าเป็นต้องตรวจสถานที่ท างานและบริเวณโดยรอบก่อน เนื่องจากบริเวณนั นอาจพังทลาย
และสิ่งที่วางอยู่ใต้ดินอาจเสียหาย นอกจากนี ต้องก าหนดระยะเวลาและวิธีขุดด้วย 
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รายละเอียดและเนื อหาส้าหรับความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการท้างานด้านน ้าเสียที่ได้กล่าวถึงในคู่มือ             
ความปลอดภัยในเล่มนี   ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี  

1. บทน า 
2. ประเภทงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในการท างาน 
3. แนวทางเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อการท างาน 

 
1. บทน้า 
 การท างานในระบบบ าบัดน  าเสีย  มีการท างานในหลายลักษณะและหลายสถานที่ที่ต้องเสี่ยงต่ออันตรายที่สามารถ
เกิดขึ นได้ตลอดเวลา หากผู้ปฏิบัติงานไม่ให้ความใส่ใจในการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดในลักษณะต่างๆ  เนื อหาในบทนี  
จะมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานในระบบบ าบัดน  าเสียมีหลักปฏิบัติและมีแนวทางที่สามารถน าไปใช้ในการป้องกันอุบัติเหตุหรือ
หลีกเลี่ยงอันตรายต่อการปฏิบัติหน้าที่    
 

2. ประเภทงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในการท้างาน 
2.1 งานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในการท างาน  

หมายถึง  งานที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ หรืออันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน  หรือเพ่ือนร่วมงานสูงหรืองานที่อาจ
ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย ได้แก่งานที่มีลักษณะดังนี  

- การท างานที่ก่อให้เกิดความร้อน  (Hot Work) หมายถึง งานที่ท าให้เกิดความร้อน  หรือประกายไฟขณะ
ปฏิบัติงาน เช่น งานตัดและเชื่อมโลหะด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้า หรือ เชื่อมแก๊ส และงานที่ต้องใช้เครื่องเจียรนัย เป็นต้น 
เนื่องจากในระบบบ าบัดน  าเสียจะต้องมีงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและบ ารุงรักษา  ดังนั นจึงมีงานซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของ
ระบบ  ซึ่งจะต้องคอยดูแลและมีการตรวจสอบการท างานด้วย 

- การท างานบริเวณที่อับอากาศ  (Confined Space Work) หมายถึง การท างานบริเวณที่มีออกซิเจนต่ า  
ซ่ึงมีการสะสมของสารไวไฟหรือสารพิษ  เช่น  บ่อสูบน  าเสีย ห้องเตรียมสารคลอรีน ห้องวิเคราะห์คุณภาพน  า เป็นต้น 

2.2 ลักษณะงานอ่ืนๆ ทั่วไปที่เห็นว่ามีอันตรายในระบบบ าบัดน  าเสีย 

- การท างานที่สูงเกิน 3 เมตร 

- งานเกี่ยวกับระบบท่อมีความดันสูง  ท่อไอน  า  ท่อสารเคมี  หรือสารไวไฟ 

- งานขุดเจาะพื นดิน 

- งานก่อสร้าง 

- งานใกล้สายไฟแรงสูง 
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- การขนย้าย หรือล าเลียงสารเคมี หรือสารไวไฟ 

- การซ่อม บ ารุงเครื่องจักร บริเวณท่ีมีอันตรายหรือเครื่องจักรอ่ืนยังไม่หยุด 

- การท างานบริเวณท่ีมีเสียงดัง ความดันสูง การสั่นสะเทือนมาก หรือสารเคมีอันตราย 
2.3 การขออนุญาตและความรับผิดชอบงานเสี่ยงอันตราย    

งานที่เสี่ยงอันตรายก่อนจะท าต้องได้รับอนุญาตผู้ที่มีสิทธิอนุญาตให้ท างาน  ซึ่งเป็นผู้ถูกมอบหมายจาก               
ฝ่ายบริหาร ได้แก่  วิศวกรผู้ดูแลรับผิดชอบหรือตามความเหมาะสมของแต่ละสถานประกอบการในการพิจารณา                   
ออกใบอนุญาต แต่ควรด าเนินการร่วมกับเจ้าของพื นที่ หรือเจ้าของงาน โดยมีขั นตอนการท าดังนี  

2.3.1 จัดท าแบบฟอร์มใบอนุญาต  โดยมีเนื อหาคร่าวๆ ดังนี  

- สถานที่ปฏิบัติงาน 

- วัน-เดือน-ปี เวลา 

- รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน 

- ประเภท หรือลักษณะงานเสี่ยงอันตราย  

- รายละเอียดของงานที่ท า 

- อันตรายที่อาจจะเกิดขึ น และมาตรการป้องกัน 

- อุปกรณ์หรือระบบความปลอดภัยที่ใช้ 

- ลงชื่อผู้อนุญาต 
2.3.2 ตรวจสถานที่ขออนุญาตท างานเสี่ยงภัย 

- ตรวจร่วมกันกับผู้มีสิทธิอนุญาต และผู้จะปฏิบัติงาน 

- ตรวจรายละเอียดงานที่ท า ชัดเจน ครอบคลุม 

- ค้นหาอันตราย และก าหนดวิธี หรือมาตรการป้องกัน 

- ก าหนดผู้ควบคุมให้เป็นไปตามที่ขออนุญาต 
2.3.3 อนุญาตให้ท างานที่เสี่ยงอันตรายได้ในกรณี 

- ทุกคนที่มีสิทธิเซ็นชื่อ เห็นพร้องกัน 

- มาตรการป้องกัน ด าเนินการแล้ว 

- ชี แจงพนักงานที่ต้องปฏิบัติงาน 

- ออกใบอนุญาตถาวร กรณีท่ีปฏิบัติงานในที่เดิมหรือการปิดคลุมแต่ต้องทุก 1 เดือน เฉพาะ Hot Work 

- ออกใบอนุญาตชั่วคราว  เมื่อท างานนอกพื นที่ปิดคลุม โดยมีการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 
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- ส าเนาแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.3.4 การปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานที่เสี่ยงอันตราย 

- แขวนป้าย หรือติดใบอนุญาต ที่บริเวณปฏิบัติงาน 

- ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด 

- ถ้ามีการปฏิบัตินอกเหนือจากท่ีแจ้ง ต้องขออนุญาตก่อน 
2.3.5 สิ นสุดการปฏิบัติงานเสี่ยงอันตราย 

- จัดสถานที่ท างานให้คงสภาพเดิม 

- ตรวจสอบความเรียบร้อย 

- จัดส่งแบบฟอร์มคืนหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
หมายเหตุ :  การล็อคกุญแจและแขวนป้าย (Lockouts and Tagged out) เพ่ือเป็นการป้องกันเหตุการณ์ ที่ไม่คาดคิด 
ความประมาท ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และความเสี่ยง ของพนักงานซ่อมบ ารุง ที่ต้องตัดแหล่งพลังงาน เช่น ไฟฟ้า ไอน  า 
เชื อเพลิง ลม และสิ่งที่มีอันตรายในขณะท างาน เราจึงควรมีการล็อคกุญแจ และแขวนป้าย เพ่ือสร้างความมั่นใจว่า                
ขณะปฏิบัติงานนั นมีความปลอดภัยเพียงพอ เพ่ือความส าเร็จ เราสามารถด าเนินการได้ดังนี  

a) ก าหนดลักษณะงานที่ต้องล็อคกุญแจ และแขวนป้าย เป็นกฎในการปฏิบัติ 
b) จัดอบรมพนักงานทุกคนให้ทราบ 
c) มอบหมายให้หัวหน้างานควบคุมให้เป็นไปตามกฎ 
d) วิศวกรผู้รับผิดชอบ  ตรวจซ  าเป็นครั งคราว 
e) พนักงานควรมีกุญแจ และป้ายเฉพาะตัว 
f) กุญแจควรได้มาตรฐาน และมี Master Key เกบ็ไว้ที่ผู้จัดการ 
g) กุญแจ และป้าย ควรแตกต่างกัน แยกตามแผนก กะ หรือผู้รับเหมา 
h) ป้ายควรท าจากพลาสติก หรือโลหะ ขนาด 3"x 6" ตัวอักษรใหญ่ มองเห็นชัดเจน และมีข้อความดังนี  

- ห้ามเดินเครื่อง หรือ เปิดสวิตซ์      

- ห้ามเอาป้ายออกโดยไม่ได้รับอนุญาต                

- ชื่อ...............................................เจา้ของปา้ย                 

- หน่วยงาน...................................................      
i) ขั นตอนในการล็อคกุญแจ และแขวนป้าย ท าได้ดังนี  

- กรณีท่ีไม่สามารถล็อคกุญแจได้ ควรให้ช่างถอดฟิวส์หรือสายไฟออก      
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- ทดสอบเครื่องจักรว่าต้นก าลังถูกตัดแล้วจริง                 

- กรณีเปลี่ยนกะ ต้องเปลี่ยนกุญแจ และป้ายเสมอ                 

- ถ้ากุญแจหาย ต้องรายงานหัวหน้าทราบก่อนจึงจะได้รับกุญแจใหม่                 

- เมื่องานแล้วเสร็จ ต้องถอดกุญแจ และป้ายด้วยตนเองเสมอ                 

- คนที่ถอดกุญแจคนสุดท้าย ต้องแจ้งหัวหน้างาน หรือผู้รับผิดชอบ                 

- ตรวจสอบว่าไม่มีบุคคลใด หรือสิ่งของอยู่จุดที่อันตรายจึงเริ่มเดินเครื่องจักร  

- ตรวจสอบหาแผงควบคุม หรือเมนสวิทซ์ หรือต้นตอของพลังงานที่ส่งเข้าเครื่องจักร                 

- ล็อคกุญแจแผงควบคุม หรือเมนสวิทซ์ พร้อมทดลอง แล้วแขวนป้าย  

- ป้ายมีไม่เพียงพอให้เขียนเพ่ิมขึ นทั งด้านหน้าและด้านหลังว่าก าลังปฏิบัติงาน    
2.4 การท างานในสถานที่มีความเสี่ยงและมีความไม่ปลอดภัยสูงในระบบบ าบัดน  าเสีย 

สถานที่อับอากาศ   หมายถึง  สถานที่ท างานที่มีทางเข้าออกจ ากัด มีการระบายอากาศตามธรรมชาติ                  
ไม่เพียงพอที่จะท าให้อากาศภายในอยู่ในสภาพถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ซึ่งอาจเป็นที่สะสมของสารเคมีเป็นพิษ                  
สารไวไฟ ออกซิเจนไม่เพียงพอ เช่น  ถังน  ามัน ,  ถังหมัก,  ไซโล,  ถัง, บ่อ, ถ  า, อุโมงค์, ห้องใต้ดิน หรือภาชนะอ่ืนที่มี
ลักษณะคล้ายกัน ซึ่งในระบบบ าบัดน  าเสียนั นพบว่าสถานที่ที่มีสภาพอับอากาศ ได้แก่  บ่อสูบน  าเสีย ห้องคอนโทรล             
ระบบไฟฟ้า ห้องวิเคราะห์คุณภาพน  า เป็นต้น ก่อนการเข้าปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ ควรด าเนินการดังนี          

2.4.1 ตรวจสอบ ปริมาณออกซิเจน  สารเคมีท่ีเป็นพิษและสารไวไฟ  ต้องมีลักษณะดังนี    

- ปริมาณออกซิเจนจะต้องมีมากกว่า ร้อยละ 18 โดยปริมาตร 

- สารเคมีที่ติดไฟได้ควรมีค่าต่ ากว่าร้อยละ 20  ของความเข้มต่ าสุดที่จะติดไฟหรือระเบิด (LEL)                       

- สารเคมีที่เป็นพิษควรมีค่าต่ ากว่าที่กฎหมายก าหนด 
2.4.2 จัดอุปกรณ์ช่วยหายใจ  เข็มขัดนิรภัย  สายช่วยชีวิต  และPPE กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขสถานที่              

อับอากาศให้เป็นไปตามข้อ 2.4.1         
2.4.3 จัดให้มีใบอนุญาตท างาน (Work Permit) ในสถานที่อับอากาศ                
2.4.4 อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้เป็นชนิดที่ป้องกันความร้อน ฝุ่น การระเบิด การลุกไหม้  

2.5 ประเภทงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงในการท างาน 
งานที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง  หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ นแล้วมีผลกระทบที่รุนแรง และกว้างขวางต่อคน 

สัตว์ ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมอุบัติภัยร้ายแรงในงานบ าบัดน  าเสีย ไฟไหม้ ระเบิด หรือการรั่วไหลของสารพิษ แล้วมีผลท า
ให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเป็นจ านวนมากทั งภายในบริเวณโรงบ าบัด และชุมชนใกล้เคียง   อีกทั งยังท าให้ทรัพย์สินหรือ
สิ่งแวดล้อมเสียหาย 
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2.5.1 ชนิดของงานที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงที่อาจเกิดขึ นในระบบบ าบัดน  าเสีย 

- ไฟไหม้ (Fire)  เกิดจากการรั่วของวัตถุไวไฟหรือของเหลวหรือก๊าซแพร่กระจายออกมารวมตัวกับ
ออกซิเจนในอากาศจนได้สัดส่วนที่เหมาะสมแล้วเจอกับความร้อน หรือประกายไฟจึงท าให้เกิดการลุกไหม้อย่างรวดเร็ว เผา
ผลาญคนงาน ประชาชน อาคารโรงบ าบัดน  าเสีย และบ้านเรือนที่อยู่โดยรอบ  อุบัติภัยร้ายแรงจากการเกิดไฟไหม้จะมี
มากกว่าการระเบิดและการรั่วไหลของสารพิษ ซ่ึงการเกิดไฟไหม ้จะมีรูปแบบการเกิด  4 ลักษณะใหญ่ดังนี          

a) Jet  fires   เป็นการเกิดไฟลักษณะเป็นล ายาว เช่น การไหม้ของก๊าซที่รั่วจากท่อหรือภาชนะ
บรรจุที่มี ความดันสูง 

b) Pool  Fires  เป็นการเกิดไฟลักษณะแนวราบ  เช่น การไหม้ของน  ามันที่หกบนพื นหรือแม่น  า   
c) Flash Fires เป็นไฟที่เกิดจากการเริ่มไหม้ของก๊าซที่รั่วออกมาแล้วไฟลามกลับไปยังจุดที่ก๊าซรั่ว

อย่างรวดเร็ว             
d) BLEVE (Boiling  Liquid  Expanding  Vapour  Explosion) หรือ  Fire Ball  เป็นรูปแบบ

การเกิดผสม ระหว่างการไหม้  และการระเบิด ที่มีการปล่อยรังสีความร้อนสูงในระยะเวลาสั น ๆ      

- การเกิดระเบิด (Explosions)  คือ ลักษณะที่เกิดจากคลื่นสั น (short-wave)  ซึ่งมีเสียงดังเกิดเป็น
ความดันเพ่ิมขึ นอย่างรวดเร็วกระแทกออกโดยรอบ ท าความเสียหายต่อคน อาคาร กระจก ที่อยู่โดยรอบและมีการกระเด็น
ของเศษวัตถุเป็นระยะทางหลายร้อยเมตร บางครั งการระเบิดก่อให้เกิดเปลวไฟ และสะเก็ดระเบิดไปไกล ท าให้เกิดไฟไหม้ 
หรือระเบิดได้ซึ่งเรียกว่า "DOMINO EFFECT"  คนจะได้รับบาดเจ็บที่ความดัน 5-10 K Pa ประตู หน้าต่างจะเสียหาย               
ที่ความดัน 3-5 K Pa Propane 50 ตัน ถ้ารั่วไหลออกมาจนอยู่ในช่วงที่ติดไฟได้จะเกิดการลุกไหม้รวดเร็วเป็นการระเบิดมี
ความดัน 14 KPa ที่ระยะห่าง 250 เมตร  และความดัน 5 K  ที่ระยะ 500 เมตร 

- สารพิษรั่ว (Toxic Peliases)  สารพิษท่ีรั่วไหลอาจจะอยู่ในรูปของของเหลว หรือก๊าซ  โดยเฉพาะ
การรั่วของสารพิษที่เป็นก๊าซจ านวนมากๆ อย่างทันทีทันใดมีแนวโน้มที่จะเกิดการบาดเจ็บล้มตายได้   ในบริเวณกว้าง
มากกว่าซึ่งอาจจะมีอันตรายไปหลายกิโลเมตรจากจุดที่มีการรั่วตามกระแสลมอันตรายมากน้อยขึ นกับความหนาแน่นของ
ประชาชนที่อยู่ตามเส้นทางของการรั่วและแผนการอพยพที่เตรียมไว้  ในอดีตสารเคมีที่มักจะเกิดการรั่วไหลบ่อยๆ                   
คือ คลอรีนและแอมโมเนียโดยเฉพาะคลอรีนที่มีอันตรายสูง เช่น  ก๊าซคลอรีน ซึ่งถ้าความเข้มข้น100-150 ppm                  
สัมผัสนาน 5-10 นาที มีอันตรายถึงชีวิต, ถ้าความเข้มข้น 1,000 ppm จะตายอย่างรวดเร็ว, ถ้าความเข้มข้น 10-20 ppm 
จะมีอันตรายต่อสุขภาพถ้าคลอรีนขนาด 10 ตัน รั่วไหลที่ระยะห่าง 2 กิโลเมตร  ใต้ลมจะมีความเข้มข้น 140  ppm  และ
ระยะทาง 5 กิโลเมตร จะมีความเข้มข้น  15 ppm ทางใต้ 
 
 
 
 
 



 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั้งที่ : 

รหัสเอกสาร : WMA-RWMD-FC-019 วันที่อนุมัติ : 
กอง : ส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขา ชื่อหลัก :  การควบคุมความปลอดภัยในการท างาน

ประจ าส านักงานจัดการน  าเสียสาขา 
หน้า :     

 

จัดท ำโดย  : ฝ่ำยจัดกำรน ำ้เสีย 
Prepared By : 

อนุมัติโดย :  
Approved By : 

วนัที่อนุมัติ   :  
Approved Date  : 

ช่ือแฟ้ม    : WMA-RWMD-FC-019 
File Name    : 

 

3.  แนวทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการท้างาน 
3.1 ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการท างานที่เก่ียวข้องกับเครื่องจักรในระบบบ าบัดน  าเสีย   

3.1.1 ก่อนเปิดหรือกดสวิตช์เดินเครื่องจักรทุกครั ง ต้องท าการตรวจสอบเครื่องจักรให้แน่ใจว่าเครื่องจักรอยู่
ในสภาพที่ดี และปลอดภัยรวมทั งตรวจสอบโดยรอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางในรัศมีการท างานของเครื่องจักร  หรือมีผู้ปฏิบัติงาน
กับเครื่องจักรอยู่ ทั งให้รวมถึงเครื่องจักรที่ Inter lock หมายถึง เครื่องจักรอ่ืนที่จะเดินตามเครื่องจักรหลักที่มีการเปิด
สวิตช์ ด้วย ในกรณีเครื่องจักรที่มีสัญญาณเตือน (Alarm) ก่อนเดินเครื่องจักรหากสัญญาณไม่ดังหรือได้ยินไม่ชัดเจน                 
ให้ด าเนินการแจ้งซ่อมโดยทันที  

3.1.2 ห้ามผู้ที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการเดินเครื่องจักรนั นเดินเครื่องจักรโดยเด็ดขาด  
3.1.3 ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลเครื่องจักรจะต้องตรวจสอบเครื่องจักรให้มีเครื่องป้องกันอันตราย (Guard)  

ป้องกันส่วนที่หมุนหรือเคลื่อนไหวของเครื่องจักรตลอดเวลาที่เครื่องจักรเดิน  
3.1.4 หากมีความจ าเป็นต้องท าการปรับแต่งเครื่องจักร หรือท างานกับเครื่องจักรในจุดที่ไม่ใช่ ต าแหน่งปกติ

ที่ต้องปฏิบัติงาน ให้หยุดเครื่องจักรและตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายมายังเครื่องจักร (MAIN SWITCH) ก่อนทุกครั งและคอยให้
เครื่องจักรหยุดนิ่งจนแน่ใจก่อน จึงค่อยเริ่มลงมือปฏิบัติงานนั นๆ  

3.1.5 ห้ามให้มีการปฏิบัติงานใดๆ (ซ่อมแซม / ปรับแต่ง / ท าความสะอาด) กับเครื่องจักรหรือยื่นส่วนใด
ส่วนหนึ่งเข้าไปใกล้กับเครื่องจักรขณะที่เครื่องจักรเดิน เว้นแต่จะมีข้อปฏิบัติที่ปลอดภัยและได้รับการอนุ มัติ ในวิธี
ปฏิบัติงานมาตรฐานแล้วเท่านั น  

3.1.6 ในกรณีที่มีการซ่อมแซม / ปรับแต่งหรือกระท างานอื่นใดกับเครื่องจักร ให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการล็อค
สวิตช์เดินเครื่องจักรหรือแขวนป้ายห้ามเดินเครื่องจักรหรือทั งสองกรณีด้วยตนเองโดยทั งนี ต้องท าการล็อคหรือแขวนป้าย
ทุกจุดที่สามารถเดินเครื่องจักรได้หรือให้เป็นไปตามระเบียบหรือมาตรฐานที่ก าหนดเกี่ยวกับการล็อคสวิตช์ / การแขวน
ป้ายห้ามเดินเครื่องจักรที่โรงงานก าหนด  

3.1.7 ผู้ที่มีความจ าเป็นต้องไปปฏิบัติงานใกล้กับเครื่องจักร ให้ตรวจสอบต าแหน่งการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
ก่อนลงมือปฏิบัติงานหรือตรวจสอบระยะที่ปลอดภัยที่ก าหนดตามระเบียบหรือมาตรฐานของเครื่องจักรนั นๆ  

3.1.8 ในกรณีที่เกิดความผิดปกติกับเครื่องจักรให้หยุดเครื่องจักรเพ่ือท าการตรวจเช็ค ถ้ามีความจ าเป็นต้อง
ตรวจเช็คในลักษณะที่เครื่องจักรท างาน ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ  โดยให้อยู่ในจุดที่ปลอดภัย 

3.1.9 พนักงานก่อนที่จะปฏิบัติงานกับเครื่องจักรให้ปฏิบัติดังนี   

- ศึกษาขั นตอนการท างานที่ปลอดภัยกับเครื่องจักรนั นๆ  

- ทราบต าแหน่งสวิตช์หยุดเครื่องจักรฉุกเฉิน รวมทั งอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้ในการหยุดเครื่องจักร กรณี
ฉุกเฉิน เช่น Pull Rope Switch ที่ติดตั งข้างสายพานเพ่ือใช้กระตกุเพ่ือหยุดสายพาน  
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- ให้ตัดผมให้สั นหรือเก็บรวบผมให้เรียบร้อยและไม่แต่งกายรุ่มร่าม หรือใส่เครื่องประดับที่อาจถูก
เครื่องจักรเก่ียวหรือดึง  

- ห้ามถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรออกโดยพลการ  

- ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติกับเครื่องจักร  

- กรณีที่พนักงานต้องปฏิบัติงานกับเครื่องจักรในจุดที่มีการหมุน เช่น  เครื่องเจาะเครื่องกลึงห้ามใส่
ถุงมือขณะปฏิบัติงาน ทั งนี เพ่ือป้องกันส่วนที่หมุนของเครื่องจักรดึงเข้าไป 

3.2 หลักในการก าหนดมาตรการป้องกันอันตราย  
3.2.1 การควบคุมท่ีแหล่งเกิดอันตราย (Source)  

- การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยและอันตรายน้อยกว่า 

- ใช้สารเคมีท่ีเป็นอันตรายน้อยกว่า แทนสารเคมีที่อันตรายมากกว่า 

- จัดระบบการระบายอากาศให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการท างาน 

- ปรับปรุงเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้ดี  
3.2.2 การควบคุมท่ีทางผ่าน (Part) 

- การจัดเก็บระเบียบรักษาความสะอาด 

- การระบายอากาศท่ัวไป 
3.2.3 การควบคุมท่ีตัวบุคคล (Receiver) 

- การให้การศึกษา อบรม สอนงาน 

- หมุนเวียนพนักงานท างาน 

- ติดสัญญาณเตือนอันตรายที่ตัวคนงาน 

- ใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  
3.3 การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure; SSOP) ประกอบด้วย 3 ส่วนที่ส าคัญ คือ 

- ก่อนปฏิบัติงาน 

- ขณะปฏิบัติงาน 

- หลังปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 1   ตัวอย่างการวิเคราะห์ถึงอันตรายจากการท างาน 
 

ขั นตอนการท างาน 
(Job Steps) 

อันตรายที่อาจเกิดขึ น 
(Hazards) 

การแก้ไขให้เกิดความปลอดภัย 
(Safe Procedures) 

1.  การยกเครื่องสูบน  าเสีย 
 

1.1   อาการปวดและเจ็บหลัง 
 
 
 
1.2  Pump ตกกระแทกพื น หล่นทับผู้
ยก  บาดเจ็บ 
 
 
1.3  ตกบ่อสูบน  าเสีย 
 
 
1.4  กลิ่นเหม็นจากน  าเสียและก๊าซพิษ,
อากาศถ่ายเทไม่สะดวก และขาด  
ออกซิเจน 

1.1.1 ศึกษาวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกวิธี เพื่อ
หลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บจากการท างาน 
1.1.2  ยกให้ถูกวิธีโดยใช้เครื่องจักรกล หรือ
อุปกรณ์ที่เหมาะสม เช่น รอกผ่อนแรงไฟฟ้า 
1.2.1 ใส่ถุงมือและรองเท้านิรภัย 
1.2.2 ใส่หมวกนิรภัย  หน้ากากกันกลิ่น 
1.2.3  ยกให้ถูกวิธีโดยใช้เครื่องจักรกล หรือ
อุปกรณ์ที่เหมาะสม เช่น รอกผ่อนแรงไฟฟ้า 
1.3.1 ไม่ปฏิบัติงานคนเดียว 
1.3.2 อุปกรณ์เพ่ือช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน 
เช่น ห่วงยาง 
1.4.1 เปิดบ่อสูบน  าเสีย  ทิ งไว้สักครู่เพ่ือ
ระบายกลิ่นก่อนลงไปปฏิบัติงาน 
1.4.2 ใช้เข็มขัดนิรภัยเมื่อลงไปในบ่อสูบที่มี
ความลึกมากกว่า 3 เมตร 

2. การเก็บตัวอย่างน  าเสีย 2.1 ตกบ่อบ าบัด 
 
 
2.2 กลิ่นจากก๊าซ และกลิ่นน  าเสีย 
2.3  เชื อโรคจากน  าเสีย 

2.1.1 ไม่ปฏิบัติงานคนเดียว 
2.1.2 มีอุปกรณเ์พ่ือช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน 
เช่น ห่วงยาง 
2.2.1 สวมหน้ากากหรือผ้าปิดจมูก 
2.3.1 ใส่ถุงมือยาง 
2.3.2 ปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง 

 
3.4 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าของระบบบ าบัดน  าเสีย 

ในระบบบ าบัดน  าเสียจะต้องมีระบบไฟฟ้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดังนั นในการปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับงาน            
ระบบไฟฟ้านั น ผู้ที่ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ และมีพื นฐานในระบบไฟฟ้าพอสมควร ทั งนี หากว่าเกิดปัญหาขัดข้องเก่ียวกับ
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ระบบไฟฟ้าแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ปฏิบัติงานจะสามารถแก้ไข หรือมีวิธีการในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัย              
โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและความเสียหายต่อระบบด้วย 

3.4.1 ประเภทของไฟฟ้า 

- ไฟฟ้าสถิตย์ เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ ได้แก่ การขัด การถู การเสียดสีและฟ้าผ่า เป็นต้น   
ถูกน ามาใช้ประโยชน์น้อย แต่ก่อให้เกิดอันตรายได้ 

- ไฟฟ้ากระแส เกิดจากการกระท าของมนุษย์ที่สร้างขึ นเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ  
a) ไฟฟ้ากระแสตรง คือไฟฟ้าที่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของอิเล็คตรอนจากแหล่งก าเนิดไปสู่อุปกรณ์

ไฟฟ้าทิศทางเดียวเท่านั น เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย และเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
b) ไฟฟ้ากระแสสลับ คือไฟฟ้าที่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของอีเล็คตรอนจากแหล่งก าเนิดไปสู่อุปกรณ์

ไฟฟ้ากลับไปกลับมา เช่น ไฟฟ้าที่ เราใช้ในชีวิตประจ าวันหรือในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปแรงดันไฟฟ้าจะท าให้
อิเล็คตรอนเคลื่อนที่จากจุดที่เป็นประจุลบไปสู่จุดที่เป็นประจุบวกท าให้เกิดกระแสไหลในวงจรไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ใน
บ้านและโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปจะเป็นไฟฟ้าแรงดันต่ า 

3.4.2 ลักษณะของอันตรายจากไฟฟ้าที่มีต่อมนุษย์ 

- กระแสไฟฟ้าผ่านร่างกายสู่ดิน 

- ร่างกายต่อเป็นส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้า 

- กระแสไฟฟ้าลัดวงจรแล้วสัมผัสถูกหรือเกิดความร้อนสูงแล้วไฟไหม้ 

- ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงจากการสัมผัสกับไฟฟ้า 

- ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านร่างกาย 

- ระยะเวลาที่สัมผัสหรือระยะเวลาที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 

- แรงดันไฟฟ้า 

- ความต้านทานของร่างกายต่อไฟฟ้า 

- ความถี่ของแรงดันไฟฟ้า 

- เส้นทางหรืออวัยวะภายในร่างกายที่กระแสไหลผ่าน 
3.4.3 ลักษณะต่างๆ ของไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดอัคคีภัย 

- สายไฟมีขนาดเล็กเกินไป 

- สายไฟเสื่อมสภาพ 

- สายไฟพาดผ่านโลหะแล้วเสียดสีจนช ารุด 
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- ปลั๊กไฟต่อหลายๆ ทาง 

- สะพานไฟใช้ฟิวส์ผิดขนาด 

- อุปกรณ์ไฟฟ้าช ารุด 
3.4.4 การประเมินอันตรายจากไฟฟ้า 

- สายไฟสอดไว้ใต้พรม หรือขวางทางเดิน 

- รอยต่อสายไฟต่อไม่ถูกวิธี และไม่มีเทปฉนวนไฟฟ้าหุ้ม 

- เครื่องจักร หรือ อุปกรณ์ทุกชนิดไม่มีการต่อสายดิน 

- โคมไฟฟ้า ไม่มีฝาครอบ หรือมีแต่ช ารุด 

- เครื่องมือที่ใช้ เช่น สายไฟฟ้า รอยต่อ หัวเสียบ และตัวเครื่องมืออยู่ในสภาพช ารุด 

- เครื่องมือและสายไฟฟ้า สัมผัสกับน  า หรือบริเวณชื นแฉะ 

- ตรวจพบว่าสายไฟฟ้าหรือรอยต่อบริเวณที่ปฏิบัติงาน มีลักษณะฉีก ขาด บวม หรือไหม้ 

- หลอดไฟที่มีความร้อนสูง และอยู่ใกล้กับวัสดุที่ไวไฟ 

- ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยไม่เปิดสะพานไฟ และแขวนป้าย 

- ต้องสัมผัสบริเวณท่ีมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 

- ไม่ตรวจซ  าด้วยเครื่องมืออีกครั งว่ากระแสไฟฟ้าถูกตัดแล้ว. 

- อุปกรณ์ตัดไฟอัตโนมัติที่ติดมากับเครื่องจักร ถูกถอดออกหรือช ารุด 
3.4.5 การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 

- ติดตั งสายดินที่อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด 

- สายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องเลือกใช้ชนิดที่ได้มาตรฐานเท่านั น 

- ก่อนซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า ต้องตัดไฟ (เปิดสะพานไฟ) พร้อมแขวนป้าย 

- ควรตรวจสอบซ  า กรณีที่ต้องสัมผัสโดยตรงกับสายไฟ หรืออุปกรณ์ท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่าน 

- ตรวจพบสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าช ารุด ต้องเปลี่ยนใหม่หรือซ่อมทันที 

- ท างานใกล้สายไฟแรงสูง ควรมีมาตรการป้องกันดังนี             

- เครื่องจักร หรืออุปกรณ์หรือชิ นงานต้องอยู่ห่างมากกว่า 4 เมตร            

- น าปลอกฉนวนหุ้มสายมาคลุมบริเวณท่ีมีความเสี่ยง           

- ระมัดระวังการใช้เครื่องตอกเสาเข็ม รถปั้นจั่น รถดั๊มพ์  และบันไดสูง  เป็นกรณีพิเศษ 
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3.4.6 การช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าช็อต 

- ตัดกระแสไฟฟ้า หรือช่วยผู้ประสบเหตุออกจากการสัมผัสไฟฟ้า 

- กรณีผู้ได้รับอุบัติเหตุหมดสติ  ให้หงายศีรษะผู้บาดเจ็บไปข้างหลังเท่าที่จะท าได้เพ่ือเป็นการ
เปิดทางอากาศเข้าสู่ปอด 

- กรณีผู้ได้รับอุบัติเหตุไม่หายใจ ให้ท าการผายปอดดังนี    
a) หงายศีรษะไปข้างหลังเพื่อเปิดทางอากาศโดยมือซ้ายดันที่หน้าผากส่วนมือขวาสอดใต้คอ                     
b) ถ่างขากรรไกร โดยใช้นิ วหัวแม่มือสอดเข้าไปในปาก จับขากรรไกรล่างยกขึ นจนปากอ้า            
c) ล้วงสิ่งของที่ค้างในปากออก เช่น ฟันปลอม หมากฝรั่ง หรืออาหาร        
d) เป่าอากาศเข้าปอดผู้บาดเจ็บ โดยบีบจมูกผู้ป่วย  แล้วผู้ช่วยเหลือสูดลมหายใจเข้าลึกๆ                 

แล้วทาบปากเข้ากับผู้ป่วยเป่าอากาศเข้าไปประมาณ 12-15 ครั ง/นาที  สังเกตหน้าอกผู้ป่วยต้องขยายหรือขยับขึ น            
e) กรณีไม่สามารถอ้าปากผู้บาดเจ็บได้ให้เป่าลมเข้าทางจมูกแทนแต่ต้องปิดปากผู้บาดเจ็บ 

- กรณีผู้ได้รับอุบัติเหตุหัวใจหยุดเต้น ให้นวดหัวใจดังนี        
a) พาผู้ได้รับอุบัติเหตุเข้าท่ีร่ม วางหงายหน้าบนพื นที่ราบและแข็ง            
b) หงายศีรษะไปข้างหลัง และถ่างขากรรไกร            
c) ล้วงสิ่งของที่ค้างในปากออก            
d) กดมือเข้าบริเวณหัวใจ ใช้มือขวาวางไว้บริเวณหัวใจแล้วมือซ้ายวางซ้อนอีกชั น แล้วกดลง            
e) นวดหัวใจเป็นจังหวะซ  าๆ ครั งละ 1 วินาที จนหัวใจเต้น 

3.5 ข้อก าหนด /แนวทางการปฏิบัติด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน จัดท า
ด าเนินการ และคงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติงาน ส าหรับ 

(1) การชี บ่งข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม   
(2) แสดงให้เห็นถึงการน าข้อก าหนดอ่ืนๆที่เก่ียวข้องไปใช้กับลักษณะปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างาน และความเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการจัดท า  ด าเนินการ  และคงไว้ซึ่งระบบการ
จัดการที่เก่ียวข้อง 
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ประจ าส านักงานจัดการน  าเสียสาขา 
หน้า :     

 

จัดท ำโดย  : ฝ่ำยจัดกำรน ำ้เสีย 
Prepared By : 

อนุมัติโดย :  
Approved By : 

วนัที่อนุมัติ   :  
Approved Date  : 

ช่ือแฟ้ม    : WMA-RWMD-FC-019 
File Name    : 

 

เรื่อง ข้อก าหนด /แนวทางการปฏิบัติด้านความปลอดภัย 

 

 



 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั้งที่ : 

รหัสเอกสาร : WMA-RWMD-FC-019 วันที่อนุมัติ : 
กอง : ส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขา ชื่อหลัก :  การควบคุมความปลอดภัยในการท างาน

ประจ าส านักงานจัดการน  าเสียสาขา 
หน้า :     

 

จัดท ำโดย  : ฝ่ำยจัดกำรน ำ้เสีย 
Prepared By : 

อนุมัติโดย :  
Approved By : 

วนัที่อนุมัติ   :  
Approved Date  : 

ช่ือแฟ้ม    : WMA-RWMD-FC-019 
File Name    : 

 

 

 
 
 



 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1 และ 2 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั้งที่ : 

รหัสเอกสาร : WMA-RWMD-FC-019 วันที่อนุมัติ : 
กอง : ส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขา ชื่อหลัก :  การควบคุมความปลอดภัยในการท างาน

ประจ าส านักงานจัดการน  าเสียสาขา 
หน้า :     

 

จัดท ำโดย  : ฝ่ำยจัดกำรน ำ้เสีย 
Prepared By : 

อนุมัติโดย :  
Approved By : 

วนัที่อนุมัติ   :  
Approved Date  : 

ช่ือแฟ้ม    : WMA-RWMD-FC-019 
File Name    : 

 

6. ช่วงเวลาที่ด้าเนินการ (Period) : ปีงบประมาณ 
1 ตุลาคม พ.ศ. xxxx ถึง 30 กันยายน พ.ศ. xxxx 
 

7. เอกสารอ้างอิง : 
1. กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ้างถึงใน http://www.pcd.go.th 
2. เอกสารประกอบการอบรมการบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสียแบบบ่อผึ่ ง โดยองค์การจัดการ                 

น  าเสีย วันที่ 29-31 มกราคม 2550  กรุงเทพฯ-นครปฐม 
3. เอกสารอ้างอิงวิชาการ เล่มที่ 9 คู่มือความปลอดภัย, โครงการบริหารจัดการฟ้ืนฟูโรงบ าบัดน  าเสียในประเทศ

ไทย โดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และองค์การจัดการน  าเสีย พฤศจิกายน 2550 
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ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 

กระบวนการปฏิบัติงาน แก้ไขครั งท่ี : 

รหัสเอกสาร :  WMA-RWMD-FC-019 วันที่อนุมัติ : 

กอง/ สาขา : ส้านักงานจัดการน า้เสียสาขา ชื่อหลัก :  การควบคมุความปลอดภัยในการท้างาน ประจ้าส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา หน้า :  1 
   

ล้าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1  การควบคุมความปลอดภัยในการท างาน ประจ าส านักงานจัดการน  าเสีย

สาขา 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ า สจส. 
 

- Checklist วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมความ
ปลอดภัยด้านต่างๆ 
- เอกสารอื่น  ๆ(ถ้ามี) 

2  รวบรวม/บันทึกข้อมูลและด าเนินการตรวจสอบสถานะความพร้อมในการ
น าวัสดุอุปกรณ์มาใช้งาน 
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ า สจส. 
    

- เอกสารอื่น  ๆ(ถ้ามี) 
 
 

3  พิจารณา และตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง  
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ า สจส. 

 
 

4  จัดท าบันทึกจัดหาวัสดุอุปกรณ์ความปลอดภัยในการท างาน 
 
  
 

- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- พนักงาน และลูกจ้าง อจน.ประจ า สจส. 
 

- จัดท าบันทึกจัดหาวัสดุอุปกรณ์ความปลอดภัย
ในการท างาน 
- Checklist วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมความ
ปลอดภัยด้านต่าง  ๆ
- เอกสารอื่น  ๆ(ถ้ามี) 

5  พิจารณา และตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง  
- เสนอลงนาม 
- เสนอเห็นชอบ 
- เสนออนุมัติ  

 
- ผจก.สจส./ รก.ผจก.สจส. 
- ผอ.ฝจส. 
- รผอ.อจน.(ปก.) 

- จัดท าบันทึกจัดหาวัสดุอุปกรณ์ความปลอดภัย
ในการท างาน 
- Checklist วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมความ
ปลอดภัยด้านต่างๆ 
- เอกสารอื่น  ๆ(ถ้ามี) 

6  
 

เสนอเพ่ือพิจารณามอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ  - ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ (พนักงาน อจน. 
ส้านักงานใหญ่)  

 

  

  
 

จุดเร่ิมต้นและสิ นสุดกระบวนการ  กิจกรรมและการปฏิบัติงาน  การตัดสินใจ  จุดเชื่อมต่อระหว่างขั นตอน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 องคก์ารจดัการน ้าเสีย กระทรวงมหาดไทย 
333 อาคารเลา้เป้งงว้น 1 ชัน้ 23 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท ์0-22738530-39   โทรสาร 0-2273-8580  URL : www.wma.or.th   E-mail : wastewtr@wma.mail.or.th 

http://www.wma.or.th/

