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บทคัดยอ 
 
 
                     การศึกษาเรื่อง  การวาจางเอกชนบริหารจัดการผลิตน้ําประปา  และบํารุงรักษาระบบประปา  ที่ กปภ. 
ใชเปนกลยุทธ  ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ของสํานักงานประปาที่มี ระบบผลิตน้ําประปาใชเทคโนโลยีระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ และมีกําลังผลิตขนาดใหญ  มีวัตถุประสงคหลักของการศึกษา เพื่อ      
  1 )    เปนแนวทางในการเรียนรู  เรื่องการบริหารจัดการผลิตน้ําประปาและบํารุงรักษาระบบประปา    

  2 )    นําขอมูลที่สํารวจไดมาใชวางแผน และกําหนดนโยบายใหเกิดความเหมาะสมอยางสอดคลองทั้ง  
                         ทางดานวิศวกรรม  ดานขอมูลสารสนเทศ  ดานการบริหารจัดการ   และดานวัฒนธรรมขององคกร       

ซึ่งขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  ไดแก สถานีผลิตน้ําประปาโรงกรอง
น้ําบางไทร และสถานีจายน้ําบานเลน  ของสํานักงานประปาพระนครศรีอยุธยา  โดยใชวิธีการศึกษา ขอมูล  ที่ได
จากการสัมภาษณผูจัดการสํานักงานประปาพระนครศรีอยุธยา    และ ผูจัดการโครงการบริษัท โกลบอล ยูทิลิต้ี 
เซอรวิส จํากัด ( GUSCO หนวยงานบางไทร )  กับขอมูลที่ไดจากเอกสารสัญญาจางเอกชนฯ และระเบียบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับมอบงานฯ ครั้งที่ 5ฝ2549 วันที่15 พฤษภาคม 2549 ประจําเดือนเมษายน 2549   
  
                        ผลการศึกษา  พบวาการบริหารจัดการผลิตน้ําประปา  และบํารุงรักษาระบบประปา  มีการกํากับดูแล
อยางรัดกุมจากบุคลากรของบริษัทที่มีความรูและทักษะ มีการประสานงาน การสนับสนุนแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
หนวยงาน ที่เปนไปอยางทันเหตุการณ อีกทั้งมีคณะกรรมการตรวจรับมอบงานประจําเดือน ชวยใหผลลัพธในระยะ
สั้น  ที่ไดมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับราคาคาน้ําที่ซื้อจากบริษัท  กับ  การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ของสํานักงานประปาที่มีระบบผลิตน้ําประปาใชเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ และมีกําลังผลิต
ขนาดใหญ สามารถบรรลุเปาหมายได แตถามองใหไกลออกไปอีก จนถึง ระดับวิสัยทัศนขององคกร จะพบวา   
กปภ.     ขาด การวางรากฐานเพื่อพนักงาน กปภ. สําหรับความสําเร็จไวในระยะยาว คือ  การเรียนรู  การ
เจริญเติบโต  และ การเปลี่ยนแปลง ที่จําเปนตอวิวัฒนาการขององคกรที่ปราดเปรียวอยางยั่งยืน  และ ไมแยกจากกัน  
                         ขอเสนอแนะของคณะผูศึกษา  มีดังนี้   1.  ตองมีการประเมินผลความสําเร็จดังกลาว และ กําหนด
กลยุทธอยางบูรณาการ ในการใชทรัพยากรตางๆ ขององคกร ทั้งที่เปนรูปธรรม และนามธรรม  ( เงินทุน  สินทรัพย  
ความสัมพันธ   สินทรัพยทางปญญา  บุคลากร )   ใหได ประสิทธิผล  อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในระยะสั้น 
และระยะยาว ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกร     2.  ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้   ต้ังแตตนน้ํา  จนไป
ถึงปลายน้ํา ตองมีผลลัพธจากแผนการปฏิบัติการ  ท่ีตองสงตอ ใหหนวยงานถัดไปแลว สามารถบูรณาการ 
ตอเนื่องกันได  เพื่อการวางรากฐานสําหรับความสําเร็จไวในระยะยาว  ตามแนววิสัยทัศนขององคกรดังกลาว     
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Abstract 
 
 This study entitled “The hiring of the private sector to manage water production and 
maintain the water supply system”  used by PWA as a strategy for the risk management of a 
PWA waterworks of which its water production system uses the SCADA system and a massive 
production capacity aims to (1) be a guideline for learning of the management of water 
production and maintenance of the water supply system, and (2) use the surveyed data for PWA 
planning and policy formulations in various aspects.  The study methodology applies purposive 
sampling at the water production station of Bang Sai treatment plant and Ban Lane distribution 
station of Phra Nakorn Sri-Ayuddhaya Waterworks.  The data collected consists of both primary 
and secondary data. 
 The findings reveal that the management and maintenance of the water supplies system 
as carried out by the hired private sector was very efficient and lived up to the standard 
compared to the price of water PWA bough from the private sector including the risk 
management of the waterworks using a SCADA system and massive production capacity.  
Nonetheless, PWA needs to transfer this management and maintenance of the private sector to 
its staff in the future to ensure its growth, development and operational a efficiencies. 
 It is strongly recommended that (1) PWA needs to make a thorough evaluation of this 
success (performed by the private sector) in every respective to guarantee the highest efficiency 
both in the short and long term and that it goes in accordance with PWA vision, and (2) All 
PWA work units concerned have to make a study on the subject and transfer the relevant 
knowledge and skills of the management and maintenance to PWA younger generation staff as a 
foundation of its long-term success, in line with the afore-mentioned PWA mission. 
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                         การศึกษาเรื่อง “ การวาจางเอกชนบริหาร และจัดการลดน้ําสูญเสียในระบบจําหนาย ”   ซึ่ง กปภ. ใชเปนกล
ยุทธ  ในการบริหารจัดการความสูญเสีย ของคาใชจายหรือตนทุน ของสํานักงานประปา   ที่มีจํานวนหรือแนวโนมของ
จํานวนผูใชน้ําสูงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   มีวัตถุประสงคหลัก คือ     1 )    เปนแนวทางในการเรียนรูของการแกไข
ปญหาน้ําสูญเสีย ในระบบจําหนาย    2 )  นําขอมูลที่สํารวจไดมาใชวางแผน และกําหนดนโยบายใหเกิดความเหมาะสม
อยางสอดคลองทั้งทางดานวิศวกรรม  ดานขอมูลสารสนเทศ  ดานการบริหารจัดการ  และดานวัฒนธรรมขององคกร    
ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  ไดแก การดําเนินการควบคุมน้ําสูญเสียในระบบจําหนาย  
ของประปาปทุมธานี – รังสิต ณ ชวงเวลาตั้งแต ป 2539 – 2547   โดยใชวิธีการศึกษา ขอมูลจาก   กองพัฒนาธุรกิจ    และ
กองแผนงาน 

และประเมินผล 4   กปภ. และขอมูลที่ไดจากเอกสารสัญญาจางเอกชนฯ  

                        ผลการศึกษา     พบวา การบริหาร และจัดการลดน้ําสูญเสียในระบบจําหนาย ยุคบุกเบิก นั้น      มีรูปแบบ
โดยกําหนดกรอบของ TORใหเอกชนดําเนินงาน และเบิกคาใชจาย ตามผลลัพธ ที่วางอยูบนเงื่อนของเวลาการดําเนินการ

ใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรมภายใน 5 ป  ( Reimburse ) ซึ่งรากฐานของความสําเร็จจะมุงเนนใหความสําคัญกับการ

จัดเตรียม ขอมูล เอกสารตางๆ ท่ีสําคัญ สําหรับการลดน้ําสูญเสียในระบบจําหนายทั้งหมด    การใช บุคลากร  ที่มีความรู  
และทักษะ  การกําหนด แผนงาน กับ ผลลัพธ  ( เปาหมายแรก คือ เปอรเซ็นตลดน้ําสูญเสีย ) ที่เช่ือมโยงกันทั้งระยะสั้น 
และระยะยาวอยางรัดกุม ซึ่งในแงดังกลาว  กปภ. และ หนวยงานเอกชน สามารถบรรลุเปาหมายได   แต กปภ. ตอง
ประสบกับปญหาใน ยุคการดํารงรักษามาตรฐานเดิม กับ เอกชนผูรับจางรายใหม ที่ผลการดําเนินการไมสามารถบรรลุ
เปาหมายได ( คาจางถูกกวา ) และในปจจุบัน เอกชนผูรับจางรายใหม  ก็ประสบกับอุปสรรคในระยะแรกของการเขารับ
ชวงการดําเนินการ  และในอนาคตถา กปภ. เปลี่ยนเอกชนผูรับจางอีก ก็จะตองประสบกับปญหาการ Trial and Error อีก
แนนอน ถากรอบของ TOR ยังไมมีผลลัพธ ของเปาหมายที่สอง  คือ ขอมูลตางๆ ท่ีสําคัญ ในการบริหารจัดการลดน้ํา
สูญเสียในระบบจําหนาย   นั่นคือ กปภ. ยังติดอยูกับวงจรของ การเรียนรูขององคกร ( Organization Learning ) ไมรูจักจบสิ้น   
และไมสามารถไปถึงเปาหมาย  องคกรแหงการเรียนรู ( Learning Organization ) ไดเลย   ซึ่งทายที่สุดแลว  ก็ไมสามารถ
หลีกเลี่ยงการ Outsourcing ทั้งหนวยธุรกิจ  ( สํานักงานประปาปทุมธานี – รังสิต ) ได  
                         ขอเสนอแนะของคณะผูศึกษา  มีดังนี้   คือ กปภ. ตองมีหนวยงานที่เปนเจาภาพ ในการดําเนินการศึกษา 
วางกรอบ การกําหนด TOR ใหมี ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ของ ความครบถวนใน การจัดเก็บ  การประเมิน  การ 
วิเคราะห สรุปผลรายงานขอมูล ทั้งสวนที่เปนผลลัพธ  และการบริหารจัดการ อยางชัดเจนทุกชวงเวลา โดยสามารถสงตอ
ใหเอกชนผูรับจางรายอื่นถัดไป หรือ ใหหนวยงานของ กปภ. เอง สามารถบูรณาการตอเนื่องกันได  เพื่อการวางรากฐาน
สําหรับความสําเร็จในระยะยาว  ตามแนววิสัยทัศนของ กปภ.                          

 


