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บทสรุปผู้บริหาร 

 
                        โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพน้้าดื่มให้มีความปลอดภัย : กรณีน้้าดื่ม
จากตู้น้้าดื่มอัตโนมัติ ได้จัดท้าขึ้นเพ่ือด้าเนินการพัฒนาระบบการท้างานของภาครัฐในการควบคุมกิจการตู้น้้าดื่ม
อัตโนมัติ  สืบเนื่องจากในปัจจุบัน ธุรกิจตู้น้้าดื่มอัตโนมัติ หรือมักเรียกกันทั่วไปว่าตู้น้้าหยอดเหรียญ ได้รับความ
นิยมกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในเขตเมือง เช่น กรุงเทพมหานคร เพราะมีความสะดวกและราคาถูกกว่า
ผลิตภัณฑ์น้้าดื่มบรรจุขวดที่ปิดสนิท  หากคุณภาพน้้าดื่มที่ผลิตจากตู้น้้าฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน จะ
ส่งผลเสียโดยตรงกับประชาชนผู้บริโภค อาจเกิดความเจ็บป่วย เกิดการสูญเสียทั้งทางตรงคือสุขภาพอนามัยของ
คน และผลกระทบทางอ้อมอีกหลายประการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและเวลาการท้างานที่สูญเสีย
ไปจากการเจ็บป่วย รวมไปถึงภาพลักษณ์เมืองน่าท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร จากการส้ารวจข้อมูลจ้านวนตู้
น้้าดื่มอัตโนมัติในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยกองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  ส้านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ปี 
๒๕๕๒ ถึง ๒๕๕๖ มีจ้านวนตู้ ๒,๘๑๐  ๒,๘๘๖  ๒,๘๘๕ ๒,๙๐๔ และ ๒๕๕๙ ตู้ ตามล้าดับ ซึ่งคาดว่าจ้านวน
ดังกล่าวจะต่้ากว่าความเป็นจริงอยู่มาก และในจ้านวนที่ส้ารวจได้นี้ เป็นตู้ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องโดย
ส้านักงานเขตไม่ถึงร้อยละ ๒๐ ซึ่งกิจการดังกล่าวต้องได้รับการควบคุมโดยให้มีใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อีกทั้งคุณภาพน้้าจากตู้น้้าฯ ซึ่งได้มีการส้ารวจจากกระทรวงสาธารณสุข ในปี  
๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖   พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งค่าทางกายภาพ เช่น สถานที่ตั้งไม่เหมาะสม ทางเคมี 
เช่น ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ค่าความกระด้าง  และค่าทางแบคทีเรีย ตรวจพบเชื้อ Coliform ซ่ึงเป็นตัวชี้ว่ามี
การปนเปื้อนเชื้อโรคจากระบบทางเดินอาหาร เมื่อได้วิเคราะห์สาเหตุที่ท้าให้การควบคุมกิจการดังกล่าวมีอยู่ใน
ระดับต่้าและส่งผลต่อคุณภาพน้้าที่ผลิตไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน พบว่ามีปัจจัยที่ส้าคัญ คือ ขาดข้อมูลของตู้น้้าดื่ม
ฯ ที่ให้บริการอยู่ในที่ต่างๆ กระจายอยู่ทั่วไป ทั้งในชุมชน อาคารหอพัก ห้องเช่า ริมทาง ที่ว่าง อีกทั้งลักษณะ
การประกอบการเองไม่จ้าเป็นต้องมีผู้อยู่ดูแลตลอดเวลาการให้บริการ ท้าให้การเข้าถึงข้อมูลตู้น้้าดื่มฯในพ้ืนที่
ของเจ้าหน้าที่เป็นไปได้ยากยิ่ง การใช้แรงสนับสนุนจากประชาชนในลักษณะเครือข่ายเฝ้าระวังจึงเป็นช่องทางที่
ส้าคัญที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี เพราะประชาชนเองเป็นผู้ที่อยู่ใกล้แหล่งข้อมูลอีกทั้งการให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการบริโภคของตนเองจะสร้างจิตส้านึกในการดูแลสิทธิผู้บริโภคของ
ประชาชนเอง  
                        กิจกรรมของโครงการฯประกอบด้วยการจัดการอบรมให้ความรู้และเตรียมประชาชนให้เป็น
เครือข่ายเฝ้าระวังการประกอบกิจการตู้น้้าฯ  ให้เครือข่ายออกส้ารวจข้อมูลตู้น้้าฯที่ได้พบอยู่ในพ้ืนที่ทั้งรายที่ยัง
ไม่ได้รับอนุญาตเพ่ือพิจารณาอนุญาต และตู้น้้าที่ได้รับอนุญาตแล้วให้ปฎิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานตลอดเวลา 
และส่งข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน้าไปด้าเนินการเพ่ือให้ตู้น้้าดื่มฯมีมาตรฐานและผลิตน้้าที่สะอาด
ปลอดภัย กุญแจส้าคัญที่ท้าให้เครือข่ายสามารถท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องคือ การสร้างกลไก
การท้างานที่สนับสนุนการท้างานของเครือข่าย ให้มีความสะดวก  มีระบบการส่งข้อมูลหลายช่องทาง เช่น การ
ประชุม การใช้ระบบสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือรับทราบข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคพร้อมให้เจ้าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงแก่
เครือข่าย มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ มีการสร้างแรงจูงใจโดยให้รางวัลแก่เครือข่ายที่ท้างานได้ผลดีตาม
ความเหมาะสม และสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติการใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งจริงจัง เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่
ประชาชน 
 
 
 



 
                        การด้าเนินโครงการได้ด้าเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว สรุปได้ว่าประสบความส้าเร็จได้ด้วยดี 
บรรลุตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ทุกประการ สามารถน้าผลการด้าเนินงานของเครือข่ายไปด้าเนินการต่อจน
สามารถควบคุมการประกอบกิจการตู้น้้าฯในพื้นที่เขตคลองเตยได้ครบถ้วนทุกราย ผลจากการด้าเนินโครงการที่
ได้รับเกินความคาดหมายคือ ประชาชนให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดียิ่ง เพราะได้เห็นความส้าคัญของ
ดูแลสิทธิของตนจากการลงมือปฏิบัติ  สร้างความภาคภูมิใจอันเกิดจากการมีส่วนร่วม  ซึ่งเป็นแนวทางที่
สามารถน้าไปขยายผลให้กับส้านักงานเขตอ่ืน ต่อไป 
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                         รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรผู้บริหารมหานครระดับกลาง (บนก.)
รุ่นที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ประกอบวิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์  ผู้ศึกษา
ขอขอบคุณ นางคนึงนิจ ตราชูวนิช ผู้อ้านวยการกองพัฒนาชุมชน ส้านักพัฒนาสังคม ให้ความกรุณาเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาการจัดท้ารายงาน จนส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณ ดร.รัฐ ธนาดิเรก อาจารย์ที่ปรึกษาของ
หลักสูตร  ที่ให้หลักการและแนวคิดวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพ่ือน้ามาเป็นแนวทางการจัดท้า
รายงาน ขอขอบคุณนายประสิทธิ์ เหลืองรุ่งเกียรติ์  หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลโรงงาน กองสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม ส้านักอนามัย  ที่อนุเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการจัดท้ารายงานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 

                         นอกจากนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
ที่อ้านวยความสะดวกและประสานงานอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้การจัดท้ารายงานมีความเรียบร้อย รวด เร็ว
รวมทั้งให้แนวทางในการจัดท้ารายงาน ขอขอบพระคุณท่านปลัดกรุงเทพมหานคร (นางนินนาท ชลิตานนท์) ที่
ให้โอกาสผู้ศึกษาเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง (บนก.) รุ่นที่ ๑๔ ท้าให้ได้รับ
ความรู้ และมีโอกาสเปิดโลกทัศน์มากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการท้างานและพัฒนากรุงเทพมหานครเพ่ือ
ประชาชน ต่อไป 
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การประเมินผลและข้อเสนอแนะ       ๑๒ 
บรรณานุกรม          ๑๘ 
ประวัติผู้เขียนเอกสารรายงานการศึกษาส่วนบุคคล     ๑๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



 
โครงการ         พัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพน ้าดื่มให้มีความปลอดภัย 
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๑.หลักการและเหตุผล 
                       
                                  ปัจจุบันความต้องการบริโภคอาหารและน้้าเพ่ิมมากขึ้นตามการเพ่ิมของประชากร โดยเฉพาะใน
เขตเมือง เช่น กรุงเทพมหานคร    น้้าดื่มชนิดบรรจุขวดปิดสนิทได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเนื่องจากมีความสะดวกและ
ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยกว่าการดื่มน้้าประปา   เพราะขบวนการผลิตจากโรงงานที่มีการควบคุมจากทาง
ราชการที่ต้องปฏิบัติให้ได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice : GMP) ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๒๐ ) พ.ศ. ๒๕๔๔  เรื่อง  น้้าบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท  แต่หากพิจารณาถึง
ราคาของน้้าดื่มบรรจุในภาชนะปิดสนิทพบว่ามีราคาค่อนข้างแพง   จึงท้าให้มีผู้ประกอบการพัฒนารูปแบบสินค้าใหม่โดย
จัดบริการในรูปแบบตู้น้้าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ซึ่งราคาต่อหน่วยถูกกว่าประมาณ ๑๐ - ๑๕ เท่า จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่
ได้รับความนิยมจากประชาชนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ   สังเกตได้จากที่สามารถพบเห็นตู้ดังกล่าวอยู่ในสถานที่ต่างๆ อย่าง
แพร่หลาย โดยเฉพาะในแหล่งชุมชน  อาคารหอพัก  ห้องเช่า  อพาร์ทเม้นท์  ตามริมถนนหนทาง เป็นต้น ธุรกิจ
ตู้น้้าดื่มอัตโนมัติจึงเป็นธุรกิจที่ก้าลังขยายตัว ตามความต้องการของตลาด  ประกอบกับการลงทุนในกิจการดังกล่าวใช้
ต้นทุนต่้า    ทั้งในด้านอาคารสถานที่ที่ไม่จ้าเป็นต้องมีตัวอาคารเป็นการเฉพาะ ใช้พ้ืนที่น้อยเพียง ๑ - ๒ ตารางเมตรก็
พอเพียง    ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือหรือเครื่องจักรในการผลิตมากมาย   เทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่ใช้
ด้าเนินการไมยุ่่งยากและซับซ้อน  และที่ส้าคัญคือ  ไม่จ้าเป็นต้องมีคนดูแลหรือใช้คนงานตลอดเวลาในการด้าเนินการ   แต่
อย่างไร     ต้นทุนเฉลี่ยเพ่ือซื้อตู้หากต้องการเป็นเจ้าของกิจการเองเพียง  ๑๕,๐๐๐ ถึง ๓๐,๐๐๐ บาทต่อตู้ และสามารถคืน
ทุนได้ใน ๑ – ๒ ปีเท่านั้น    แต่สภาพที่ปรากฏในปัจจุบันทีไ่ด้พบเห็นและแสดงให้ว่าการประกอบกิจการดังกล่าวยังขาดการ
ดูแลตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  สภาพทางกายภาพสถานที่ตั้งตู้ไม่เหมาะสม   มีทั้งที่อยู่ในบริเวณอาคาร   
หน้าอาคารใต้กันสาด   บางตู้อาจตั้งอยู่ในที่ว่างไม่มีอาคารหรือหลังคาคลุม   บางตู้ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับแหล่งพักขยะ
หรือบริเวณที่มีฝุ่นละอองมาก   สภาพของตู้ขาดการดูแลท้าความสะอาด  ช้ารุด   มีคราบตะไคร่น้้า    รวมทั้งมักจะว่าไม่พบ
มีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดแต่อย่างไร   จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าหากไม่มีการควบคุมตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างทั่วถึงแล้ว    คุณภาพของน้้าจากตู้อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค    ซึ่ง
กรุงเทพมหานครโดยผู้บริหารได้ให้ความส้าคัญกับเรื่องดังกล่าว โดยก้าหนดเป็นนโยบาย     ด้านความปลอดภัยของ
ประชาชนและสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)          และแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๗   ยุทธศาสตร์ที่ ๔  แผนพัฒนากรุงเทพมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประเด็นยุทธ์ที่ ๔.๔ พัฒนาภาวะสุขภาพ อีกทั้งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๔๕  ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ก้าหนดให้กิจการดังกล่าวเป็น
กิจการที่ต้องควบคุมโดยให้มีใบอนุญาต   แต่จากการส้ารวจข้อมูลของกองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ส้านักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร    พบว่าในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครโดยส้านักงานเขตทั้ง ๕๐ ส้านักงานเขต ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง ๒๕๕๖   
มีจ้านวนตู้น้้าดื่มอัตโนมัติ จ้านวน   ๒,๘๑๔    ๒,๘๘๒   ๒,๘๘๕   ๒,๙๐๔  และ ๒,๕๕๙  ตู้ตามล้าดับ     ซึ่งจ้านวน
ดังกล่าวน่าจะน้อยกว่าจ้านวนที่มีอยู่จริงอยู่มาก   อีกทั้งจ้านวนที่ส้ารวจได้นี้คาดว่าได้รับใบอนุญาตถูกต้องแล้วไม่ถึง    
ร้อยละ ๒๐ 
 
 
 



             ๒ 
 

นอกจากประเด็นของจ้านวนของตู้ที่ได้รับการตรวจสอบควบคุมที่มีจ้านวนน้อยมากแล้ว ยัง
มีประเด็นของคุณภาพน้้าจากตู้  ซึ่งได้มีผลส้ารวจของกระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบรายงานโดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี  ๒๕๕๕  และส้านักอาหาร ปี  ๒๕๕๖ ในพ้ืนที่ส่วนกลางและภูมิภาค พบว่า
นอกจากปัญหาที่ตั้งตู้ไม่เหมาะสมแล้ว คุณภาพน้้ายังมีค่าไม่ผ่านเกณฑ์   ทั้งค่าทางเคมี ได้แก่ ค่าความเป็น
กรดด่าง  ไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ  ๓๙.๔  ค่า TDS  ไม่ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ ๒๗.๓  ค่าทางแบคทีเรีย พบ
เชื้อ Coliform  ซึ่งเป็นเชื้อโรคที่เป็นตัวชี้วัดว่ามีการปนเปื้อนของเชื้อโรคจากระบบทางเดินอาหาร  ร้อยละ 
๖.๐๖   ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อ E.coli เนื่องจากตรวจจากตู้ที่มีอายุการใช้งานเพียงไม่เกิน ๑ ปี  ส้าหรับ
กรุงเทพมหานครในปี ๒๕๕๑  ส้านักงานอาหารได้สุ่มตรวจตู้น้้าจ้านวน ๓๕๐ ตู้  พบมีการปนเปื้อนเชื้อ 
Coliform  ร้อยละ ๕.๔๓   มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ร้อยละ ๑๘.๒๙ และยังพบ  
มีตะไคร่น้้าที่หัวจ่ายน้้า ร้อยละ ๔๘.๕๗ และเมื่อตรวจสอบอีกครั้งในปี ๒๕๕๔  พบมีการปนเปื้อนเชื้อ 
Coliform  ร้อยละ ๒๔.๙๑ ค่าทางเคมี ได้แก่ ความกระด้าง ความเป็นกรดเป็นด่างและค่าปริมาณคลอรีน  
ตกมาตรฐานร้อยละ ๒๓.๒๕,  ๔.๒๔  และ ๐.๓๗ ตามล้าดับ ในปี ๒๕๕๕  ตรวจพบปนเปื้อนเชื้อ Coliform 
ร้อยละ ๒๑.๙๓  ความกระด้าง  ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ตกมาตรฐาน ร้อยละ ๗.๓๔ และ ๑๒.๗๖ 
ตามล้าดับ   โดยแนวโน้มของปัญหาคุณภาพน้้าทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเป็นไปในท้านองเดียวกัน หากไม่มี
การควบคุมกิจการฯ อย่างมีประสิทธิภาพพอเพียงและทันเหตุการณ์แล้ว จะส่งผลกระทบในทางลบหลาย
ประการต่อกรุงเทพมหานคร คือ  

- สุขภาพอนามัยของผู้บริโภคน้้าจากตู้น้้าอัตโนมัติในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เกิด 
การเจ็บป่วยกับประชาชน 

- การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ท้าให้กรุงเทพมหานครต้องสูญเสียรายได้ 
จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่ครบถ้วน 

- การบังคับใช้กฎหมายของทางราชการไม่เข็มแข็ง อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ในภาพรวมต่อไปในอนาคต 

- ภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ที่ได้ก้าหนดในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร 
เพ่ือสุขภาพและการท่องเที่ยว ที่ให้ไว้ว่า “ กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ”          
                        
                   หากได้มีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่คุณภาพตู้น้้าดื่มฯและน้้าที่ผลิตไม่เป็นไปตามมาตรฐาน         
ก็สามารถพิจารณาได้ว่า เนื่องจากขาดการด้าเนินการตรวจสอบ ควบคุมจากผู้ที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
การที่จะให้ตู้น้้าฯและน้้าที่ผลิตมีความปลอดภัย มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง แยกตามผู้ที่เก่ียวข้องดังนี้                                          
                                ๑.ภาคผู้ประกอบการ 

        ส้าหรับรูปแบบการประกอบการตู้น้้าดื่มฯ แบ่งได้เป็น  ๓  รูปแบบ คือ 
รูปแบบที่ ๑     บริษัทด้าเนินการเองครบวงจร ร้อยละ ๖๕.๓๘  เป็นผู้ผลิตและจ้าหน่ายตู้น้้า

ดื่มฯ เช่าพ้ืนทีห่รือเป็นเจ้าของพ้ืนที่ที่วางตู้ จะมีการบ้ารุงรักษาและจ้าหน่ายอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
รูปแบบที่๒ มีตัวแทนจ้าหน่ายแต่สิทธิการครอบครองตู้ยังเป็นของบริษัท  ร้อยละ ๑๙.๒๓  

เป็นผู้จ้าหน่ายตู้ อาจมีหรือไม่มีการบ้ารุงรักษา 
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รูปแบบที่ ๓ แบบขายขาดให้ประชาชนทั่วไปน้าไปติดตั้งเอง (รายย่อย) ร้อยละ 
๑๕.๓๘ ซื้อตู้น้้าดื่มฯจากผู้ผลิตโดยตรง มีการบริหารจัดการเอง เช่น จัดการเรื่องรายได้เอง พ้ืนที่ในการติดตั้ง   
ค่าดูแลบ้ารุงรักษาตามระยะและปริมาณการใช้งาน 

 
 นอกจากนี้ พบว่ามากกว่าร้อยละ ๘๐ จะขายขาดตู้น้้าดื่มฯให้เจ้าของพ้ืนที่ในราคาที่แตกต่าง

กันไป ซึ่งผู้ประกอบการรายย่อยดังกล่าวเป็นส่วนส้าคัญท่ีมีผลต่อคุณภาพน้้าที่ผลิตเนื่องจาก 
  ๑.ขาดความรู้เรื่องกฎหมายว่า ต้องด้าเนินการการขอรับใบอนุญาตกับทางราชการ  

                                     ๒. ขาดความเข้าใจเหตุผลของการที่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบการ คิดว่าเป็น
เรื่องยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายสูง 
                                  ๓. มีเจตนาจะหลีกเลี่ยงการควบคุมและมีใบอนุญาตเพราะไม่อยากเสียค่าใช้จ่าย 
ในการดูแลรักษาตู้ตามที่กฎหมายก้าหนด 
 
                                ๒. ภาคผู้ประกอบการผลิตตู้น้้าดื่มอัตโนมัติ 
                                                             การด้าเนินธุรกิจตู้น้้าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติใน ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ
ผลิตตู้น้้าดื่มฯประมาณ  ๒๖  ราย โดยใช้ยี่ห้อทางการค้า ๑ – ๖ ยี่ห้อต่อราย เพ่ือสร้างการแข่งขันในตลาด  แต่ยังพบว่ามี
ผู้ประกอบการผลิตตู้น้้าดื่มฯ   ที่ไม่ได้รับการตรวจสอบควบคุมในขบวนการผลิต   เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการออกประกาศ
ของส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  ส้าหรับกิจการดังกล่าว ท้าให้อาจมีผู้ผลิตตู้น้้าดื่มฯ บางราย  ผลิตตู้
ที่ไม่ได้มาตรฐาน   รวมทั้งไม่ให้ข้อมูลแก่ผู้ประ กอบการที่จะซื้อตู้ไปว่าต้องด้าเนินการอย่างไรให้ถูกต้อง เพราะอาจมีผลต่อ
การตัดสินใจด้าเนินธุรกิจดังกล่าว ซึ่งมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง      
                     
                                  ๓.  ภาคราชการ 
                                       ๓.๑   การท้างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตและควบคุมการ
ด้าเนินการตู้น้้าดื่มฯ  เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 
ส้านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กรมอนามัย ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
และราชการส่วนท้องถิ่น เช่น กรุงเทพมหานคร  โดยมีการควบคุมตั้งแต่ต้นทาง   คือการผลิตตู้ที่ได้มาตรฐาน 
การก้าหนดให้มีมาตรฐานเรื่องฉลาก   การตรวจสอบคุณภาพตู้และน้้า ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาการควบคุมที่ยัง  ไม่
มีประสิทธิภาพ  ขาดการท้างานแบบบูรณาการ  โดยปัญหาดังกล่าวปัจจุบัน ได้เริ่มด้าเนินการแล้ว โดยมี
กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพด้าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา     มีการตั้งคณะท้างานแก้ปัญหาคุณภาพความ
ปลอดภัยของน้้าบริโภคจากตู้น้้าดื่มหยอดเหรียญ ซึ่งคณะท้างานประกอบด้วยผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
                                           ๓.๒  ปัญหาในเรื่องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินการควบคุม
กิจการเนื่องจากเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ การ
พิจารณาอนุญาต ต้องมีกฎหมายประกอบการพิจารณาหลายฉบับ เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
กฎหมาย      ว่าด้วยผังเมือง เป็นต้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในด้านความปลอดภัยของอาคารที่
ประกอบการ ท้าให้ เกิดปัญหาความยุ่งยากการออกขอรับใบอนุญาต รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมรายปีที่
ค่อนข้างสูง เกิดความไม่ยอมรับของผู้ประกอบการ  เพราะส่งผลต่อก้าไรที่ผู้ประกอบการจะได้รับ 
 
 



                                                                    ๔ 
 
                                              ๓.๓   การด้าเนินการของภาคราชการในการควบคุมกิจการฯ เป็นไป
ด้วยความยุ่งยากสาเหตุเพราะลักษณะของการประกอบการเอง ที่ไม่ต้องใช้สถานที่หรือเครื่องจักร เครื่องมือ 
รวมทั้งคนงานในการด้าเนินการ  เช่น สามารถตั้งตู้น้้าดื่ม ฯบริเวณที่ว่างหน้าอาคาร ที่ว่างหน้าอาคารที่ปิด ที่
ว่างในชุมชน ที่ว่างที่เช่าในอาคารหอพัก ห้องเช่า คอนโดมีเนียม และอาคารอ่ืนๆ  โดยที่เจ้าของหรือ
ผู้ประกอบการเองไม่ต้องอยู่ดูแลและให้บริการแก่ลูกค้าในบริเวณตู้น้้าดื่มฯ ตลอดเวลา เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
จะไม่พบหรือหาตัวผู้ประกอบการได้ในทันที หรือในบางครั้งอาจไม่สามารถหาตัวผู้ประกอบการได้อีกด้วย  ท้า
ให้ต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการตามหาตัวผู้ประกอบการผู้รับผิดชอบ  รวมทั้งข้อกฎหมายก็มิได้เอ้ือต่อการ
ด้าเนินการ คือ ไม่สามารถให้เจ้าของอาคารที่ให้เช่าที่  ต้องรับผิดชอบในกิจการนั้นด้วย  หากใช้มาตรการทาง
กฎหมายโดยท้าการยึดหรืออายัดตู้ จะเป็นความยุ่งยากในขั้นตอนการปฏิบัติ เช่น สถานที่เก็บรักษาของกลาง ที่
มีรองรับไม่พอเพียง เป็นต้น 
                                              ๓.๔  ปัญหาจากตัวของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเอง มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ
มากมายหลายด้าน ไม่สามารถจะเน้นการด้าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะได้ รวมทั้งประสบการณ์การ
ท้างานบางคนมีน้อย  หากต้องมีขั้นตอนที่ต้องด้าเนินการที่ซับซ้อนยุ่งยาก ยิ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ละเลยและขาด
การด้าเนนิการควบคุมกิจการฯ  อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น 
 
                                ๔. ภาคประชาชน 
                                                     ประชาชนผู้ใช้บริการน้้าจากตู้น้้าดื่มฯ หรือตัวผู้บริโภคเอง เป็นส่วนส้าคัญที่สุดใน
การควบคุมให้ตู้น้้าดื่มฯ ได้รับการตรวจสอบควบคุมจากผู้เกี่ยวข้อง    รวมทั้งการสร้างแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการมีการ
ดูแลรักษาตูน้้้าดื่มฯ    ให้ผลิตน้้าที่ได้มาตรฐาน   เพราะหากประชาชนผู้บริโภคมีความรู้ ความตระหนักและตื่นตัว   ในเรื่อง
ความปลอดภัยของคุณภาพน้้าจากตู้น้้าดื่มฯ แล้ว  จะส่งผลต่อการผลิตและจ้าหน่ายของผู้ประกอบการโดยตรง    สิ่งส้าคัญ
ยิ่งของผู้บริโภคที่จะสามารถควบคุมการประกอบกิจการดังกล่าวสิ่งหนึ่ง  คือ ความใกล้ชิดกับจุดที่ติดตั้งตู้น้้าดื่มฯ เอง    
หากได้รับความร่วมมือสอดส่องดูแลและให้ข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐ   จะช่วยให้การท้างานของภาครัฐเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบด้านที่ดีกลับมาแก่ตัวผู้บริโภคเอง 
                                     
                                         จากสภาพและสาเหตุของปัญหาการควบคุมคุณภาพตู้น้้าดื่มอัตโนมัติและ
คุณภาพน้้าที่ผลิตจากตู้น้้าดื่มฯข้างต้น    จะเห็นได้ว่าปัญหาการด้าเนินการของภาครัฐ   โดยเฉพาะในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีจ้านวนตู้น้้าดื่มอัตโนมัติจ้านวนมากที่สุด   แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถด้าเนินการ
ตรวจสอบและควบคุมการประกอบการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง    แม้จะได้มีความพยายามเร่งรัดโดยก้าหนด
เป็นนโยบายส้าคัญหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่ต้องการให้เกิดความปลอดภัยของอาหารในกรุงเทพมหานคร  แต่
ข้อจ้ากัดในเรื่องจ้านวนบุคลากรกับภาระงานที่เพ่ิมขึ้นตามจ้านวนประชากรประกอบกับลักษณะของการ
ประกอบการที่กระจายอยู่ได้ทั่วไปในพ้ืนที่   การใช้แรงสนับสนุนจากภาคประชาชนจึงเป็นการตอบโจทย์ที่
ชัดเจนและยังเป็นหลักการที่ส้าคัญว่าประชาชนต้องมีส่วนการพัฒนาร่วมกับภาครัฐ โดยที่ภาครัฐต้องท้าหน้าที่
สนับสนุนการท้างานของประชาชน   กุญแจส้าคัญคือการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากประชาชนให้
เป็นผู้ปกป้องสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคและสร้างการมีจิตอาสาร่วมท้างานกับภาครัฐเพ่ือสังคมโดยรวม    
ภาครัฐเองต้องสร้างกลไกที่เอ้ือต่อการท้างานของเครือข่ายประชาชน  พร้อมทั้งต้องจัดให้มีแรงจูงใจเสริมใน
ทางบวกแก่ประชาชนดังกล่าวตามความเหมาะสม เพ่ือสร้างความยั่งยืนของเครือข่ายต่อไป 
 



                                                                           ๕ 
 
                                การสร้างเครือข่ายประชาชนให้ท้างานสนับสนุนภาครัฐโดยทั่วไปต้องมีข้ันตอนและ
เทคนิค รวมทั้งต้องมีความรู้ความเข้าในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

๑.ความรู้ในงานที่ต้องด้าเนินการ  เครือข่ายต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตู้น้้าดื่มอัตโนมัติ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรู้เรื่องการตรวจสอบตู้น้้าด่ืมฯและคุณภาพน้้าเบื้องต้น  เพ่ือสร้างความเข้าใจและมั่นใจของเครือข่ายในการ
ท้างาน 

- ความรู้เกี่ยวกับระบบการท้างานของตู้น้้าดื่มอัตโนมัติ 
                                                   ตู้น้้าดื่มอัตโนมัติ เป็นผลิตภัณฑ์ส้าหรับติดตั้งกับท่อจ่ายน้้า เพื่อกรอง
น้้าให้สะอาด ก้าจัดสิ่งปนเปื้อนหรือสิ่งไม่พึงประสงค์ในการดื่ม ได้แก่ ความขุ่น สี กลิ่น แบคทีเรียบางชนิดที่อาจ
ปนเปื้อนในระบบการส่งน้้า ถังพักน้้า หรือระบบท่อจ่ายน้้า ซึ่งมีการน้ามากักเก็บไว้และจ้าหน่ายให้กับผู้บริโภค
โดยผ่านเครื่องอัตโนมัติ  
                                                   การปรับปรุงคุณภาพน้้าของตู้น้้าดื่มฯ โดยทั่วไปจะมีกระบวนการ
คล้ายๆกัน คือ การกรอง และการฆ่าเชื้อ แต่อาจแตกต่างกันที่วิธีการตามวัตถุประสงค์การน้าไปใช้ ซึ่งมีขั้นตอน
การปรับปรุง ดังนี้ 
                                                    ขั้นตอนที่ ๑ การกรองน้้า  เป็นการปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพ
และชีวภาพของน้้าให้ดีขึ้น โดยก้าจัดตะกอน ความขุ่นออก ท้าให้น้้าใส พร้อมกันนั้นการกรองจะช่วยลดปริมาณ
ของจุลินทรีย์ที่ติดมากับน้้าได้มากถึงร้อยละ ๘๕ – ๙๙ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์กรองที่เลือกใช้ ระบบการกรองน้้าที่
นิยมใช้ในการผลิตน้้าดื่ม 
                                                   ๑. Microfiltration (MF) เป็นการก้าจัดสารแขวนลอยที่มีอยู่ในน้้า 
สามารถกรองสารขนาดเล็กได้ถึง ๐,๐๖ ไมโครเมตร (ไมครอน) และกรองแบคทีเรียต่างๆ ได้เกือบหมด รวมทั้ง
กรองไวรัสบางส่วนได้ ไส้กรอง MF ที่ใช้กันมีอยู่ ๒ ประเภท คือไส้กรองแบบทรงกระบอก และไส้กรองแบบเมม
เบรน ข้อแตกต่างคือ ไส้กรองแบบทรงกระบอก เป็นการกรองแบบใช้แล้วทิ้ง แต่สามารถล้างท้าความสะอาดได้ 
มีราคาค่อนข้างถูก ส่วนไส้กรองแบบเมมเบรน มีราคาแพงกว่า แต่สามารถล้างท้าความสะอาดและน้ามาใช้ใหม่
ได้ 
                                                ๒. Ultrafiltration (UF) เป็นการกรองสารแขวนลอยที่อยู่ในน้้า
เช่นเดียวกับ MF แต่สามารถกรองสารต่างๆได้เล็กถึง ๐.๐๐๒ ไมครอน กรองแบคทีเรีย ไวรัสและสารอินทรีย์
ทั้งหลาย เช่น โปรตีน และไขมันต่างๆ ขนาดของรูพรุนของ Ultrafiltration มักถูกก้าหนดเป็นความสมารถใน
การกรอง ความดันที่ใช้ในการกรองต่้า สิ้นเปลืองพลังงานน้อย วัสดุที่ใช้ท้าไส้กรองมี ๒ ประเภท คือ ไส้กรอง
เซรามิก มีลักษระกลมยาว และไส้กรองแบบเมมเบรนแบบ Hollow และแบบ Spiral Wound ซึ่งไส้กรองแบบ 
UF สามารถท้าความสะอาดได้ ยกเว้นแบบ Spiral Wound 
                                       ๓. Nanofiltration (NF) เป็นการกรองสารอนินทรีย์ (Inorganics) 
แตกต่างจากการกรองแบบ  MF และ UF คือเป็นการกรองโดยการแพร่ สามารถกรองสารที่ท้าให้เกิดความ
กระด้าง จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เมมเบรนน้้าอ่อน (Softening Membrane) การกรองจะใช้ความดันสูงกว่า MF 
และ UF และใช้สารเคมีในการล้างท้าความสะอาด 
 
 
 



                         ๖ 
 
                                                    ๔. Reverse Osmosis ( R.O.) เป็นการกรองคล้าย NF แต่กรองได้
ละเอียดกว่า ขนาดรูพรุน ๐,๐๐๐๑ ไมครอน ใกล้เคียงกับโมเลกุลของน้้า จึงมีเพียงน้้าที่สามารถผ่านเยื่อกรองไป
ได้ สารอ่ืนๆ เช่น แบคทีเรีย และไวรัสต่างๆ จะไม่สามารถผ่านไปได้และถูกก้าจัดทิ้ง เป็นการกรองที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดระบบหนึ่งเท่าทีมีในปัจจุบัน แต่การที่ตู้น้้าดื่มฯ ส่วนใหญ่ใช้น้้าประปาในการผลิต คลอรีนใน
น้้าประปา อาจท้าให้เยื่อกรองฉีกขาดและเสื่อมประสิทธิภาพ เมื่อเวลาผ่านไปท้าให้น้้าเกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค
ได้เช่นกัน                            
                                                    ความเสี่ยงของระบบ R.O. ท้าให้น้้ามีค่าความเป็นกรดสูง อาจสร้าง
ปัญหาท้าให้ภาชนะผุกร่อนจนกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภคได้ และหากน้ามาดื่มจะรู้สึกแสบลิ้นเล็กน้อย 
                                                  ขั้นตอนที่ ๒  การฆ่าเชื้อโรคในน้้า  เป็นการท้าลายจุลินทรีย์ทั้งชนิดที่
ก่อโรคและไม่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ จึงต้องควบคุมให้อยู่ในมาตรฐานกฎหมายก้าหนดเพ่ือความปลอดภัยแก่
ผู้บริโภค โดยทั่วไปมีวิธีการดังนี้ 

     ๑.การใช้คลอรีน  เป็นสารเคมีที่นิยมใช้ฆ่าเชื้อโรคมีทั้งชนิดผงและชนิด
เหลว เนื่องจากใช้ง่ายและมีราคาถูก  สะดวกต่อการตรวจวัด คลอรีนมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคและช่วยเร่งปฏิกริยา
ในการตกตะกอนของสารเคมีในน้้าด้วย   ปริมาณคลอรีนคงเหลือในน้้าที่ให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคที่ดี
ที่สุด คือ ๐.๒ – ๐.๕  ppm และต้องมีเวลาสัมผัสน้้าไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที การฆ่าเชื้อโรคของคลอรีนจะมี
ประสิทธิภาพดีต้องมีปริมาณสารอินทรีย์และสิ่งเจือปนไม่สูง และมีความเป็น กรด -ด่างของน้้าไม่เกิน ๗ การใช้
คลอรีนอาจเกิดปัญหากลิ่นตกค้าง แก้ไขโดยเก็บในถังพัก นาน ๑ – ๒ คืน หรือใช้ไส้กรองคาร์บอน (ถ่านกัม
มันต์) 

     ๒.การใช้โอโซน (Ozone) มีประสิทธิภาพสูงในการก้าจัดสีที่เกิดจาก 
สารอินทรีย์ในน้้า มีประสิทธิภาพดีกว่าคลอรีน ๑๐ –๑๐๐ เท่า การฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซน ต้องให้โอโซนสัมผัส
กับน้้าโดยตรง เนื่องจากโอโซนมีสถานะเป็นก๊าซ การฉีดโอโซนให้ผสมกับน้้า ต้องท้าภายใต้ความดันไม่น้อยกว่า 
๑.๕ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เวลาไม่น้อยกว่า ๒ นาที จึงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
                                          ๓.การใช้รังสีอัลตราไวโอเล็ต ( Ultraviolet Radiation : UV ) รังสียูวี    มี
ลักษณะเป็นแสงสีม่วง มีพลังงานต่้า อ้านาจทะลุทะลวงน้อย ไม่สามารถผ่านแก้ว พลาสติก สารละลายที่มีความ
ขุ่นมากๆ แต่สามารถผ่านอากาศได้ดี จึงสามารถท้าลายจุลินทรีย์ได้เฉพาะผิวเท่านั้น จึงเป็นกระบวนการสุดท้าย
ก่อนการบรรจุน้้า  หลอดยูวีที่ใช้ในการท้าลายจุลินทรีย์ในน้้า ต้องเป็นแก้วพิเศษที่ยอมให้แสงยูวีผ่านตลอด 
เพ่ือให้ช่วงคลื่นที่ท้าลายจุลินทรีย์ได้ภายในเวลาที่เหมาะสม โดยแสงยูวีจะท้าให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีในเซลล์และท้าให้จุลินทรีย์ตายในที่สุด 
                               
                               การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อคุณภาพน้้าของน้้าจากตู้น้้าดื่มฯ ตามขั้นตอนการ
ผลิตแบ่งได้เป็น ๓ ปัจจัย คือ 
                                      ๑.น้้าดิบที่ใช้ในการผลิต ก่อนเข้าสู่ระบบกรองต้องได้มาตรฐานและคุณภาพ
ระดับหนึ่งก่อน 
                                        ๒. การดูแลบ้ารุงรักษาตู้น้้าดื่มฯต้องมีการดูแลท้าความสะอาดเป็นประจ้าตาม
ระยะเวลา 
                                        ๓. ภาชนะบรรจุที่ผู้บริโภคน้ามาบรรจุน้้า ควรผ่านการล้างท้าความสะอาดที่ดี
พอ และม่ันใจว่าบรรจุน้้าได้ ผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษ ก่อนใช้ควรกลั้วด้วยน้้าที่กดจากตู้น้้าฯก่อน 



                                                                  ๗ 
 
                                  - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
                                           มีกฎหมายที่เก่ียวข้องในการตรวจสอบและควบคุมการประกอบการตู้ 
น้้าดื่มฯ มีดังนี้ 

     ๑. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
     ๒. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
     ๓.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ ๖๑) พ.ศ.๒๕๒๔ เรื่อง น้้าบริโภค

ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เป็นค่าเพ่ืออ้างอิงคุณภาพของน้้าเท่านั้น 
     ๔.ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓๑ พ.ศ.๒๕๕๓ เรื่อง ให้ตู้

น้้าหยอดเหรียญอัตโนมัติเป็นสินค้าควบคุมฉลาก 
 

                                     - ความรู้เรื่องการตรวจสอบตู้และคุณภาพน้้าเบื้องต้น   
                                       ผู้ประกอบการตู้น้้าฯต้องมีการบ้ารุงรักษาตู้น้้าดื่มฯอย่างสม่้าเสมอดังนี้   
    ๑.ตรวจสอบแหล่งน้้าดิบที่ใช้เป็นวัตถุดิบ และเลือกตู้น้้าดื่มฯที่คุณภาพ 
มาตรฐานและเหมาะสมกับการปรับปรุงคุณภาพน้้าท่ีใช้ 
    ๒. หลีกเลี่ยงการตั้งตู้น้้าดื่มฯในที่ที่แสงแดดส่องถึง เพราะอาจท้าให้เกิด
ตะไคร่น้้าที่หัวจ่ายและถังเก็บน้้าที่กรองแล้ว 
    ๓. หลีกเลี่ยงการตั้งตู้น้้าดื่มฯ ริมถนนที่มีฝุ่นละอองมาก รวมทั้งบริเวณที่ใกล้
ที่ทิง้ขยะ และสิ่งปฏิกูล 
    ๔. หมั่นตรวจสอบดูแลตั้งแต่คุณภาพน้้าดิบ ระบบการกรอง ถังเก็บน้้า ถัง
จ่าย อย่างสม่้าเสมอ ไม่ใช้มือสัมผัสหัวจ่ายโดยตรงป้องกันการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ 
    ๕. หากสังเกตเห็นตะไคร่น้้า คราบเมือก หรือมีตะกอน ควรล้างท้าความ 
สะอาดถังเก็บน้้า รวมทั้งล้างท้าความสะอาดตะไคร่น้้าบริเวณท่อระบายน้้าทิ้งในช่องจ่ายน้้าทันที 
    ๖. จัดท้า ตารางบันทึกข้อมูลการตรวจสอบอุปกรณ์ คุณภาพน้้าดื่ม และการ
ท้าความสะอาดทุกครั้ง เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ใช้บริการทราบ 
    ๗. ส่งตัวอย่างน้้าตรวจคุณภาพทางห้องปฏิบัติการของภาครัฐอย่างน้อย ๑  
ครั้งต่อปี 
 
                                              ๒. ความรู้ในการสร้างแรงจูงใจ ภาครัฐต้องมีความรู้ความเข้าใจว่า การ
จูงใจให้ประชาชนมาร่วมเป็นเครือข่ายการท้างานต้องใช้ปัจจัยเสริมอะไรบ้างและจัดแรงจูงในที่เหมาะสมก็จะ
สามารถเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมเป็นเครือข่ายท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทฤษฎีที่นิยมในการสร้างแรง
จูงในที่ควรน้ามาใช้อยู่ ๒ ทฤษฎี คือ ทฤษฏีการสร้างแรงจูงใจของ Herzberg ( motivation – maintenance 
theory หรือ dual theory ) ซึ่ง Frederick Herzberg  ได้คิดค้นทฤษฎีการจูงใจในการท้างาน สรุป
สาระส้าคัญคือการสร้างแรงจูงในในการท้างานมีปัจจัยที่เป็นเงื่อนไข ๒ ประการคือ 
 
 
 
 



                          ๘ 
 
                                                    - ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) เป็นปจัจัยที่เก่ียวข้องกับงาน
โดยตรงเพื่อจูงใจให้คนชอบและรักการท้างาน ได้แก่ ความส้าเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่
ท้า ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า 
                              -   ปัจจัยค้้าจุน (Maintenance Factor) หรืออาจเรียกอีกอย่างว่า
ปัจจัยสุขอนามัยเป็นปัจจัยที่จะค้้าจุนให้คนยังท้างานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ได้แก่ ค่าตอบแทน ความก้าวหน้า
ในอนาคต ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน สถานะของงาน นโยบายและแนวทางการท้างาน สภาพการท้างาน 
ความเป็นส่วนตัว ความม่ันคงในงานที่ท้า ความสามารถในการบริหารของผู้บังคับบัญชา 
อีกทฤษฎีที่เป็นทฤษฎีส้าคัญที่ขอเสนอในการใช้สร้างแรงจูงใจคือ ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s 
hierarchy of needs , motivation ) สาระส้าคัญของทฤษฎีนี้คือ ความเข้าใจและจัดสิ่งตอบสนองความ
ต้องการซึ่งเป็นแรงจูงใจของคนตามล้าดับขั้นความต้องการ โดยมีล้าดับความต้องการ ๕ ล้าดับ คือ 

         ๑.ความต้องการทางกายภาพ (physiological needs) 
         ๒.ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง (security or safety needs)  
         ๓.ความต้องการความผูกพันหรือการยอมรับ (affiliat ion or 

acceptance needs) 
         ๔.ความต้องการความยกย่อง (esteem needs)  
         ๕.ความต้องการความส้าเร็จในชีวิต (self-actualization) 
 

           ๓. ความรู้ในการสอนงาน  การสอนงาน (Coaching) คือการที่คนๆหนึ่ง 
ช่วยให้ใครก็ตามพัฒนาขีดความสมารถในการท้างาน การสอนงานที่ดีจะช่วยลดความสูญเสียจากการลองผิด
ลองถูก ช่วยให้การท้างานมีความสมบูรณ์ถูกต้อง ช่วยให้เกิดการถ่ายทอดความรู้แก่กัน ช่วยให้เกิดการปรับปรุง
งาน ช่วยให้เกิดความไว้วางใจและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันและช่วยเกิดการสืบทอดองค์ความรู้ต่อกัน
ออกไป  หากเจ้าหน้าที่ผู้สอนงานมีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการสอนงาน ก็จะสร้างเครือข่ายที่สามารถท้างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการสอนงานมีหลักส้าคัญดังนี้ 

        -  ต้องชี้แจงให้ผู้รับการสอนเข้าใจวัตถุประสงค์ของการสอน 
             -  ต้องท้าให้ผู้สอนสนใจใคร่รู้ต่องานที่จะสอน 
             -  ต้องมุ่งผลการสอน ค้านึงถึงผู้รับการสอนเป็นส้าคัญ 

        -  ต้องให้ผู้รับการสอนรู้ว่างานอยู่ในขั้นตอนไหนจัดให้มีสภาพการสอนที่
เหมือนจริง 

        -  ท้าโปรแกรมการสอนให้เหมาะสมกับความสามารถการเรียนรู้ของผู้รับ
การสอน 

 
 
 
 
 
 
 



                                 ๙ 
 
                                     การตั้งเครือข่ายประชาชนผู้บริโภคที่มีความพร้อมและความสามารถซึ่งเป็นผู้ที่
ได้รับรู้ข้อมูลจุดที่ตั้งและอาจรวมถึงตัวผู้ประกอบการเอง   จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ส้าคัญที่จะช่วยการท้างานของ
เจ้าหน้าที่ในการควบคุมการด้าเนินการตู้น้้าดื่มฯ   ในส่วนของการเริ่มต้นด้าเนินการได้เป็นอย่างมาก  เมื่อ
เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลในเบื้องต้นแล้วก็จะสามารถด้าเนินการต่อไป    แต่ความส้าคัญของเครือข่ายผู้บริโภค 
ยังคงไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้  ในอนาคตเครือข่ายผู้บริโภคเองจะเป็นผู้ที่คอยตรวจสอบการประกอบการ ตู้น้้าดื่มฯ 
อย่างต่อเนื่องไปอีกด้วย กุญแจส้าคัญคือการสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือจากประชาชนให้เป็นผู้ปกป้อง
สิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค และมีจิตอาสาร่วมท้างานกับภาครัฐ    โดยภาครัฐเองต้องสร้างกลไกที่เอ้ือต่อ
การท้างานของเครือข่ายประชาชนด้วยเช่นกัน    
                                      ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส้านักงานเขตคลองเตย เป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของอาหารแก่ประชาชนตามกฏหมาย มีความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจาก
ปัญหาคุณภาพน้้าจากตู้น้้าดื่มฯ ที่ไม่ได้มาตรฐาน จึงจัดท้า โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพน้้า
ด่ืมให้มีความปลอดภัย : กรณี น้้าดื่มจากตู้น้้าดื่มอัตโนมัติ   เพ่ือพัฒนาระบบการเฝ้าระวังอันตรายจากการบริโภค
น้้าจากตู้น้้าดื่มฯโดยใช้เครือข่ายประชาชนเป็นกลไกของระบบการท้างานอย่างครบวงจร ส่งผลให้ เกิดความ
ปลอดภัยแก่ประชาชนในการบริโภคและจะได้ใช้เป็นต้นแบบในการท้างานควบคุมคุณภาพน้้าจากตู้น้้าดื่มฯ ให้แก่
ส้านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร ต่อไป                  
 
๒. วัตถุประสงค์     
  ๒.๑  เพ่ือพัฒนาการประกอบการตู้น้้าดื่มอัตโนมัติในพ้ืนที่เขตคลองเตยให้ได้รับอนุญาตและ
อยู่ในมาตรฐาน  
  ๒.๒  ลดความเสี่ยงอันตรายจากการบริโภคน้้าจากตู้น้้าดื่มฯ ในพ้ืนที่เขตคลองเตย 
  ๒.๓  เพ่ือสร้างเครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานคุ้มครองความปลอดภัยด้ านอาหารของ
กรุงเทพมหานคร 
 
๓. เป้าหมาย  
  ๓.๑ ประชาชนผู้บริโภคน้้าดื่มจากตู้น้้าดื่มอัตโนมัติในพ้ืนที่เขตคลองเตยมีความปลอดภัย 
  ๓.๒ ตู้น้้าดื่มอัตโนมัติในพ้ืนที่เขตได้รับอนุญาตถูกต้องทุกรายครบภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
๔. ปัจจัยความส้าเร็จ 
           ความส้าเร็จของโครงการต้องอาศัยองค์ประกอบดังนี้ 
  ๔.๑ ประชาชนที่เป็นเครือข่าย มีความตระหนัก และอยากมีส่วนร่วม โดยเล็งเห็นประโยชน์ที่
จะได้รับโดยตรงซึ่งจะเกิดกับตัวเองและชุมชน 
  ๔.๒ การบริหารจัดการของโครงการ ต้องมีความชัดเจนในภารกิจและข้ันตอนการท้างาน  
มีการติดตามเร่งรัดโครงการให้เป็นไปตามแผน 
 
 
 
  



                      ๑๐ 
 
 
๕. แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ 
              ขั้นตอนปฏิบัติการ ระยะเวลาและรับผิดชอบด้าเนินการ  
  ๕.๑ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
            ระยะก่อนด้าเนินโครงการ 

              - ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลเพ่ือชี้แจงและพิจารณาข้อมูล 
ที่เก่ียวข้องในการด้าเนินการ 
                   -  จัดท้าโครงการขออนุมัติด้าเนินการ     
    
            ระยะด้าเนินโครงการ 
  - ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯเพ่ือชี้แจงโครงการพร้อมมอบหมาย 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเครือข่าย 
  -  ประสานกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเข้าร่วมโครงการ 
  -  จัดเตรียมข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ในการด้าเนินการประชุมเครือข่าย 
  -  จัดการประชุมเครือข่าย จ้านวน ๑ ครั้ง 
  -  จัดท้ากลุ่มเครือข่าย ในระบบแอพพลิเคชั่นไลน์ เพื่อเป็นช่องทางการส่งข้อมูลของเครือข่าย
อีก ๑ ช่องทาง 
  -  จัดท้าฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ 
  -  จัดท้าแบบรายงาน/ข้อมูลของเครือข่าย/แบบประเมินโครงการ 
  -  จัดการลงพื้นที่การท้างานเพ่ือแนะน้าการปฏิบัติงานจริงของเครือข่าย จ้านวน ๕ ครั้ง โดยมี
เจ้าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง  
  -  เครือข่ายลงพ้ืนที่/ส้ารวจ/ตรวจสอบข้อมูลของตู้น้้าดื่มอัตโนมัติในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  -  ประชุมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายเพ่ือติดตามผลงานของเครือข่ายทุกเดือน 

 -  ประชุมเจ้าหน้าที่เพ่ือรับทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคและผลการด้าเนินงานของเครือข่ายที่อยู่
ในความดูแล ทุก ๑๕ วัน  
 - ประเมินการท้างานของเครือข่ายทุก ๒ เดือน เพ่ือรายงานผู้อ้านวยการเขตทราบและมอบ
รางวัลให้เครือข่ายที่ปฏิบัติงานได้ตามก้าหนด    
  - เจ้าหน้าที่น้าข้อมูลที่ได้รับไปด้าเนินการตรวจสอบและติดตามให้ตู้น้้าดื่มฯอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ครบทุกราย    

         ระยะหลังด้าเนินโครงการ 
              - ประเมินผลโครงการ ทั้งผลผลิตและผลลัพธ์      
              - สรุปและรายงานผลการด้าเนินโครงการ 
 

    
 
 
 



                                        ๑๑ 
   
  ๕.๒ ระยะเวลาด้าเนินการ          
                      เดือนพฤษภาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗ 
  ๕.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ           
                      ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส้านักงานเขตคลองเตย     
  ๕.๔ งบประมาณท่ีต้องใช้ 
                      ๑.การประชุมเครือข่ายเพื่อชี้แจงแนวทางการด้าเนินโครงการ 
                              โดยผู้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เครื่องข่าย ประกอบด้วยตัวแทนชุมชนทั้ง ๔๑ 
ชมุชนๆ  ละ ๒ คน อาสาสมัครสาธารณสุขในพ้ืนที่ จ้านวน ๔๑ คน ผู้แทนจากอาคารหอพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์  ในพ้ืนที่แห่งละ ๑ คน 
จ้านวน ๕๐ แห่ง เจ้าหน้าที่ด้าเนินการ ๗ คน รวมทั้งสิ้น ๑๘๐ คน โดยมีค่าใช่จ่ายดังนี้ 
                       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน         ๓๖,๐๐๐     บาท 
                       - ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน             ๕,๐๐๐     บาท 
                      ๒. ค่าจัดท้าเอกสาร แบบพิมพ์เพ่ือให้เครือข่ายใช้ในการปฏิบัติงาน   ๓,๐๐๐     บาท              
                      ๓. ค่าจัดท้ากระเป๋าโครงการเพ่ือให้เครือข่ายในการปฏิบัติงาน     ๓๖,๐๐๐     บาท 
                          ( ๑๘๐ คนX๒๐๐ บาท ) 
                      ๔. ค่าจัดท้าเสื้อยืดโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและ       ๒๗,๐๐๐      บาท 
                         ให้เครือข่ายใช้ในการปฏิบัติงาน          
                          ( ๑๘๐ คนX๑๕๐ บาท ) 
                            รวมเป็นเงิน           ๑๐๗,๐๐๐    บาท 
 
๖. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
               ปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความส้าเร็จของโครงการ ได้แก่ 
  ๖.๑  งบประมาณด้าเนินโครงการ อาจไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติหรืออนุมัติไม่ครบตามเสนอขอเนื่องจาก
ผู้บริหารมีนโยบายเร่งด่วนส้าคัญที่ต้องด้าเนินการก่อน    ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมรับกับความเสี่ยงดังกล่าว อาจขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ   เช่น ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ส้านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณสุข    ส้านักงานคุมครองผู้บริโภค (สคบ.)   ส้านักนายกรัฐมนตรี    
ในภาคเอกชน เช่น สมาคมธุรกิจหยอดเหรียญไทย บริษัทผู้ผลิตตู้น้้าดื่มอัตโนมัติ  เป็นต้น 
  ๖.๒   ประชาชนเครือข่ายขาดความร่วมมือด้าเนินการตามโครงการ   เนื่องจากไม่เห็นความส้าคัญและ
ประโยชน์ที่เกิดขึ้น    รวมทั้งอาจมีภารกิจหน้าที่ของตนเองต้องรับผิดชอบท้าให้ไม่มีเวลา รวมทั้งขาดแรงจูงใจในการท้างาน  ซึ่ง
ปัญหาดังกล่าว จ้าเป็นต้องมีการจัดเตรียมมาตรการรองรับไว้ ดังนี้ 
                                             -   จัดให้มีการพบปะพูดคุยระหว่างเครือข่ายกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นพ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ข้อมูล 
ข้อแนะน้า รับทราบปัญหาต่างๆ  ที่มี รวมทั้งติดตามผลการท้างานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ๑  ครั้งต่อสัปดาห์ 
                       -   กรณีเครือข่ายไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ต้องพิจารณาจัดเตรียมผู้มีคุณสมบัติมาเป็น
เครือข่ายทดแทนเป็นราย ไๆป 
 
 
 
 



                       ๑๒ 
 
  ๖.๓ เจ้าหน้าที่ไม่เร่งรัดติดตามการด้าเนินงานของเครือข่าย เกิดปัญหาไม่มีการด้าเนินงานและ
รายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง จึงต้องมีการประชุมเจ้าหน้าที่ทุก ๑๕ วัน  เพ่ือติดตามงานหรือให้มีการ
รายงานผลเป็นเอกสารตามก้าหนดเวลา 
 
    ตารางแสดงความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของโครงการ 
 
ล้าดับที่ ความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง หมายเหตุ 

๑ ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามที่เสนอขอ 

-หาแหล่งงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
ที่เก่ียวข้อง เช่น อย.  สสส.  สคบ. 
-หาผู้ สนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมธุรกิจหยอดเหรียญไทย 
บริษัทผู้ผลิตตู้น้้าดื่มอัตโนมัติ   ผู้ประกอบการด้าน
อาหารในพื้นที่ 

 

๒ ขาดความร่วมมือด้าเนินการ
ของเครือข่าย 

-ให้เจ้าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง ให้ค้าแนะน้า สนับสนุนและ
สร้างแรงจูงใจในการท้างาน 
-เตรียมพร้อมให้มีผู้ท้างานทดแทนเครือข่าย 

 

๓ ขาดการเร่งรัดด้าเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่ 

-ประชุมติดตามหรือมีการรายงานผลการด้าเนินงาน
ของเครือข่าย ปัญหา อุปสรรคในการท้างาน 
ข้อแนะน้า ของเจ้าหน้าที่ทุก ๑๕ วัน 

 

 
 
๗. การประเมินผลและข้อเสนอแนะ 
  ๗.๑  การประเมินผล 
                   ผลผลิต  
                   ตัวชีว้ัดความส้าเร็จ ประกอบด้วย 
  ๑.การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของเครือข่าย ครบตามก้าหนด 
  ๒.จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
  ๓.มีช่องทางติดต่อประสานงานของเครือข่ายอย่างน้อย ๒ ช่องทาง 
  ๔.มีเครือข่ายผู้บริโภคเขตคลองเตย (ตู้น้้าดื่มอัตโนมัติ)  
  ๕.จ้านวนครั้งของการส่งข้อมูลจากเครือข่าย อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อเดือน 
                   วิธีประเมินผล  โดยประเมินจากเอกสาร 
  ๑. รายงานสรุปผลการจัดประชุม 
  ๒. ข้อมูลผลการประสานงานของเครือข่าย 
  ๓. รายงานผลการส่งข้อมูลของเครือข่าย 
 
 
 



                       ๑๓ 
 
              ผลลัพธ ์
              ตัวชีว้ัดความส้าเร็จ ประกอบด้วย 
  ๑.มีรายงานจุดที่ตั้งของตู้น้้าดื่มอัตโนมัติที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบหรือข้อมูลการดูแลตู้น้้าฯของ
ผู้ประกอบการที่ถูกต้องครบถ้วนในรูปแบบเอกสารข้อมูลและแผนที่อย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง 
  ๒. เจ้าหน้าที่น้าข้อมูลตู้น้้าดื่มฯ ที่ได้จากเครือข่ายไปด้าเนินการตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตาม
กฎหมายครบทุกราย 
              วิธีประเมินผล  โดยประเมินจากเอกสาร และผลการปฏิบัติงาน 
  ๑. รายงานข้อมูลของจุดที่ตั้งตู้น้้าดื่มฯ ในพ้ืนที่รับผิดชอบของเครือข่าย 
  ๒. รายงานข้อมูลสภาพและปัญหาของตู้น้้าดื่มฯ ในพ้ืนที่รับผิดชอบของเครือข่าย 
  ๓. จ้านวนตู้น้้าดื่มฯที่ได้รับอนุญาตครบถ้วนตรงตามจ้านวนข้อมูลที่ได้รับจากเครือข่าย 
  ๔. รายงานผลการตรวจตู้น้้าดื่มฯ ของเจ้าหน้าที่อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
  ๕. รายงานผลการตรวจคุณภาพน้้าจากตู้น้้าดื่มฯ ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น ทุก ๓ เดือน 
    
  ๗.๒  ข้อเสนอแนะ 
                   การด้าเนินการโครงการนี้ มีข้อเสนอแนะ 
  ๑. ควรมีการขยายผลการด้าเนินโครงการให้แก่หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องคือ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
ส้านักงานเขต  
  ๒. ควรผลักดันการท้างานเครือข่ายให้มีการขยายขอบเขตภาระหน้าที่อ่ืน เช่น เครือข่ายเฝ้าระวังการ
จ้าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ เป็นต้น 
  ๓. ควรผลักดันนโยบายในการสร้างแรงจูงใจการท้างานของเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ค่าตอบแทน 
สวัสดิการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท้างานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยไม่ต้องเพ่ิมอัตราก้าลังซึ่งมีข้อจ้ากัดในด้านกฎหมาย 
  ๔.. สนับสนุนให้มีการระดมทุนในการท้างานของเครือข่ายเพ่ือลดภาระของภาครัฐในระยะยาว โดยหาความ
ร่วมมือจากภาคเอกชนหรือประชาชนและเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัยและสิทธิของ
ผู้บริโภค 
  ๕. กรุงเทพมหานคร ควรจัดการประชาสัมพันธ์การท้างานตามโครงการในวงกว้าง เพ่ือสร้างความตื่นตัว
และภาพลักษณ์ในการคุ้มครองผู้บริโภคของกรุงเทพมหานครเอง 

              
          
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                            ๑๔ 
ตารางแสดงแผนการด้าเนินโครงการ 
 
ล้าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด้าเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๗) งบประมาณ 

(บาท) 
ความเสี่ยง/ 
การควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

หมายเหคุ 
พ.ค. มิ.ย.  ก.ค.    ส.ค.  ก.ย.    ต.ค.    พ.ย.   ธ.ค.  

ระยะก่อนด้าเนินการ ๑.ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาลเพ่ือชี้แจงและ
พิจารณาข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

        -          - ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 
(หัวหน้าฝ่ายฯ) 

 

 ๒.จัดท้าโครงการขออนุมัติ
ด้าเนินการ     

        - งบประมาณ
ไม่ได้รับการ
พิจารณาอนุมัติ
หรืออนุมัติไม่
ครบตามเสนอ
ขอ/ขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณจาก
ผู้เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและหรือ
ภาคเอกชน 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 
(นักวิชาการ
สุขาภิบาล) 

 

ระยะด้าเนินการ ๑.ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
เพ่ือชี้แจงโครงการพร้อมมอบหมาย
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 

       -         - ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 
(หัวหน้าฝ่ายฯ) 

 

 ๒.ประสานกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเข้าร่วม
โครงการ 

        -         - ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 
(เจ้าหน้าที่พ้ืนที่) 

 

 



                                       ๑๕ 
ตารางแสดงแผนการด้าเนินโครงการ (ต่อ) 
 
ล้าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด้าเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๗) งบประมาณ 

(บาท) 
ความเสี่ยง/ 
การควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

หมายเหคุ 
พ.ค. มิ.ย.  ก.ค.    ส.ค.  ก.ย.    ต.ค.    พ.ย.   ธ.ค. 

ระยะด้าเนินการ (ต่อ) ๓.จัดเตรียมข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ใน
การด้าเนินการประชุมเครือข่าย 
  - เอกสาร แบบพิมพ์ 
  - กระเป๋า 
  - เสื้อ 

   ๖๖,๐๐๐.- 
 
    ๓,๐๐๐.- 
  ๓๖,๐๐๐.- 
  ๒๗,๐๐๐.- 

        - ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 
(นักวิชาการสุขาภิบาล, 
เจ้าพนักงานธุรการ) 

 

 ๔.จัดการประชุมเครือข่าย 
  - อาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหาร 
  - ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน  

   ๔๑,๐๐๐.- 
  ๓๖,๐๐๐.- 
    ๕,๐๐๐.- 

         - ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 
(เจ้าพนักงานธุรการ) 

 

 ๕.จัดท้ากลุ่มเครือข่าย ในระบบ
แอพพลิเคชั่นไลน์ 

        -          - ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 
(นักวิชาการสุขาภิบาล) 

 

 ๖.จัดท้าฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ         -          - ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 
(เจ้าพนักงานธุรการ) 

 

 ๗.จัดท้าแบบรายงาน/ข้อมูลของ
เครือข่าย/แบบประเมิน 

        -          - ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 
(นักวิชาการสุขาภิบาล) 

 

 ๘.จัดการลงพื้นที่การท้างานเพ่ือ
แนะน้าการปฏิบัติงานจริงของ
เครือข่าย จ้านวน ๕ ครั้ง 

        -          - - ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 
(เจ้าหน้าที่พ้ืนที่) 
- เครือข่าย 

 

 
 



            ๑๖ 
ตารางแสดงแผนการด้าเนินโครงการ (ต่อ) 
 
ล้าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด้าเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๗) งบประมาณ 

(บาท) 
ความเสี่ยง/ 
การควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

หมายเหคุ 
พ.ค. มิ.ย.  ก.ค.    ส.ค.  ก.ย.    ต.ค.    พ.ย.   ธ.ค.  

ระยะด้าเนินการ (ต่อ) ๙.เครือข่ายลงพ้ืนที่         - ขาดความร่วมมือ
ด้าเนินการตามโครงการ
,มีภารกิจหน้าที่ของ
ตนเองต้องรับผิดชอบ
ท้าให้ไม่มีเวลา,ขาด
แรงจูงใจในการท้างาน ,
เจ้าหน้าที่ไม่เร่งรัด
ติดตามการ
ด้าเนินงานของ
เครือข่าย/จัดให้มีการ
พบปะพูดคุยระหว่าง
เครือข่ายเจ้าหน้าที่ที่
เป็นพ่ีเลี้ยง,จัดเตรียมผู้
มีคุณสมบัติมาเป็น
เครือข่ายทดแทนเป็น
รายๆไป 

- ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 
(เจ้าหน้าที่พ้ืนที่) 
- เครือข่าย 

 

 
 
 



           ๑๗ 
ตารางแสดงแผนการด้าเนินโครงการ (ต่อ) 
 
ล้าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด้าเนินการ (พ.ศ. ๒๕๕๗) งบประมาณ 

(บาท) 
ความเสี่ยงและ 
การควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหคุ 
พ.ค. มิ.ย.  ก.ค.    ส.ค.  ก.ย.    ต.ค.    พ.ย.   ธ.ค.  

ระยะด้าเนินการ (ต่อ)          - ประชุมติดตาม
หรือมีการรายงาน
ผลการด้าเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่ 

(หัวหน้าฝ่ายฯ)  

 ๑๐.ประชุมเพ่ือติดตามผลงานของ
เครือข่ายทุกเดือน 

                                         -  - ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 
(เจ้าหน้าที่พ้ืนที่) 

 

 ๑๑.ประชุมเจ้าหน้าที่เพ่ือรับทราบ
ความก้าวหน้า 

                                             -  - ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 
(หัวหน้าฝ่ายฯ) 

 

 ๑๒.ติดตามผลงานเครือข่าย ๒ ครั้ง                                                                       -  - ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 
(นักวิชาการ
สุขาภิบาล) 

 

 ๑๓.เจ้าหน้าที่น้าข้อมูลที่ได้รับไป
ด้าเนินการตรวจสอบและติดตามให้ตู้
น้้าดื่มฯ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน     

                      -  - ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 
(เจ้าหน้าที่พ้ืนที่) 

 

ระยะหลังด้าเนินการ ๑.ประเมินผลโครงการ 
๒.สรุป รายงานผล 

                                                                                                               
                                                        

-  - ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 
(นักวิชาการ
สุขาภิบาล) 

 



 
             ๑๘ 

บรรณานุกรม 
 
ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา. ๒๕๕๖. คู่มือการตรวจสอบและบ้ารุงรักษาตู้น้้าดื่มอัตโนมัติ.    
          กรุงเทพมหานคร : ผู้แต่ง 
ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา. ๒๕๕๖. ถอดบทเรียน “ภารกิจพิชิตภัย...น้้าตู้”. กรุงเทพมหานคร  
          : ผู้แต่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                     ๑๙ 
 

ประวัติผู้เขียนเอกสารรายงานการศึกษาส่วนบุคคล 
 

ชื่อ    นางสาวกัลยา  ลิขิตสารวิทย์ 
วันเดือนปีเกิด   ๒๙  กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๑ 
ต้าแหน่งหน้าที่การงาน  หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
สถานที่ท้างานปัจจุบัน  ส้านักงานเขตคลองเตย 
                          ๕๙๙ แยกกล้วยน้้าไทย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
                               กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๓๔                  ระดับปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์)   
                  มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. ๒๕๕๐                  ระดับปริญญาตรี  (รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ)     
                                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. ๒๕๕๕                  ระดับปริญญาตรี  (วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์  
    สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
ประวัติรับราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๕                   ต้าแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ๓  ฝ่ายอนามัย ส้านักงานเขตจอมทอง 
พ.ศ. ๒๕๓๗                   ต้าแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ๔  ฝ่ายอนามัย ส้านักงานเขตจอมทอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙                   ต้าแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ๕  ฝ่ายอนามัย ส้านักงานเขตจอมทอง 
พ.ศ. ๒๕๔๐                   ต้าแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ๕  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
                                  ส้านักงานเขตบางขุนเทียน 
พ.ศ. ๒๕๔๔                   ต้าแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ๖ว  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
                                  ส้านักงานเขตบางขุนเทียน 
พ.ศ. ๒๕๕๐                   ต้าแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ๗ว  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
                                  ส้านักงานเขตบางขุนเทียน 
พ.ศ. ๒๕๕๓                   ต้าแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ๗ว  หวัหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
                                  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  ส้านักงานเขตคลองเตย 
พ.ศ. ๒๕๕๖                   ต้าแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลช้านาญการพิเศษ 
                                  หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
                                  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  ส้านักงานเขตคลองเตย 
 
 
 


