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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 ระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment 
Model : SE-AM ตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ เกณฑ์
ประเมินการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า (Stakeholder and Customer Management : SCM) 
 การก าหนดหลักเกณฑ์การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า (Stakeholder and Customer Management 
: SCM) มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาเรียนรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต น าไปสู่การตอบสนอง
ต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าทุกกลุ่มสร้างโอกาสใหม่ทางการตลาด และสร้าง
ผลกระทบในเชิงบวก ลดผลกระทบทางสังคมภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือให้
รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิด      
การบูรณาการเข้ากับการก ากับดูแลขององค์กร กลยุทธ์ และการบริหารจัดการในทุกระดับ เพ่ือพัฒนาการด าเนินธุรกิจ  
ลดความเสี่ยง และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันน าไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร 
 จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว องค์การจัดการน้ าเสียจึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด พ.ศ.2563 - 
2565 และแผนปฏิบัติการด้านลูกค้าและตลาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางใน           
การด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานขององค์กร ครอบคลุมข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญ เช่น 
ข้อมูลองค์กร ข้อมูลลูกค้าและตลาด ความต้องการ ความคาดหวังของมีลูกค้าและตลาดที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญ มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมก าหนดเป็นยุทธศาสตร์กลยุทธ์ โครงการและกิจกรรมในการด าเนินการ ดังนี้  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 ภำพรวมองค์กร 
องค์การจัดการน้ าเสีย (อจน.) (Wastewater Management Authority : WMA) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัด

กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ าเสีย พ.ศ.2538 มีภารกิจในการจัดให้มี      
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมส าหรับการบ าบัดน้ าเสียในเขตพ้ืนที่จัดการน้ าเสีย และบริการรับบริหารหรือจัดการระบบบ าบัด   
น้ าเสียทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่จัดการน้ าเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน้ าเสียอย่าง             
มีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
บริหารจัดการน้ าเสียชุมชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน ภายในปี 2569 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชนทั่วประเทศ 
2. ปรับปรุงฟื้นฟู และบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียขุมชนทั่วประเทศ 
3. ให้บริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เก่ียวข้องกับการจัดการน้ าเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ 

 

ค่ำนิยมองค์กร (Core Value) 
มุ่งม่ันผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ เชี่ยวชาญในหน้าที่ 

  

วัฒนธรรมองค์กร 
 เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และเน้นให้บุคลากรขององค์กรเป็นทรัพยากรที่มีมีค่ามากท่ีสุด 
 

เป้ำประสงค์รวม 
 1. น้ าเสียได้รับการบ าบัดมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมรวม 
252.00 ล้าน ลบ.ม. 

ปี พ.ศ.2563  82.00  ล้าน ลบ.ม. 
ปี พ.ศ.2564  84.00  ล้าน ลบ.ม. 
ปี พ.ศ.2565  86.00  ล้าน ลบ.ม. 

 2. น้ าเสียหลังการบ าบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดน้ าเสียที่ชุมชนที่ก าหนด ไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 99.00 
 

1.2 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนลูกค้ำและตลำด 
1.2.1. กำรบริหำรจัดกำรระบบบ ำบัดน  ำเสียในเชิงพำณิชย์ 

     ที่ผ่านมา รัฐบาลโดยกรมโยธาธิการได้มีการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนจ านวน 105 แห่ง และส่ง
มอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้รับผิดชอบดูแลส่วนหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการบริหาร
จัดการตามปกติ และอีกส่วนหนึ่งยังประสบปัญหาในการด าเนินงานทั้งในทางเทคนิคและงบประมาณ มีผลท าให้ระบบส่วน
หนึ่งหยุดชะงักลง หรือไม่สามารถท างานได้เต็มความสามารถ   
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๒ 

 

    ในปีงบประมาณ ๒๕๔๓ องค์การจัดการน้ าเสียจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบบ าบัด 
น้ าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ พร้อมทั้งเดินระบบและบ ารุงรักษาระบบบ าบัด  
น้ าเสีย ในระยะเวลา 4 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 
      ๑. เพ่ือเป็นต้นแบบการบริหารจัดการของระบบบ าบัดน้ าเสียควบคู่กับการสร้างความพร้อมให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเดินระบบและบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียตามหลัก
วิชาการให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดท าคู่มือส าหรับการเดินระบบบ าบัดน้ าเสีย   
      ๒. การวางระบบการจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย โดยมีการจัดท าฐานข้อมูลลูกค้าและโครงสร้างอัตรา
ค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ปลูกฝังจิตส านึกด้านการจัดการน้ าเสียให้แก่ประชาชนเพ่ือให้         
ความร่วมมือในการจ่ายค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย และการจัดท าโปรแกรมระบบการจัดเก็บค่าบ าบัดน้ าเสีย 
     โครงการฯ ดังกล่าวเป็นการสนับสนุนงบประมาณโครงการแบบถดถอย 4 ปี ร้อยละ 100 , 75, 50, 25  
กล่าวคือ องค์การจัดการน้ าเสียขอจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือซ่อมแซมปรับปรุ งระบบบ าบัดน้ าเสียพร้อมการบริหาร 
จัดการเดินระบบและบ ารุงรักษาในสัดส่วนร้อยละ ๑๐๐ และจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วน
ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๕๐ และร้อยละ ๒๕ ส าหรับปีที่ ๒ , ๓ และ ๔ ตามล าดับ 
 

1.2.2 กำรบริหำรจัดกำรระบบบ ำบัดน  ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั งแต่ปีงบประมำณ 2543  
- 2553 
ในปีงบประมาณ 2543 ถึง 2546 องค์การจัดการน้ าเสียได้จัดท าโครงการปรับปรุง ฟ้ืนฟูและ            

บริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียพ้ืนที่เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี เป็นระยะเวลา 4 ปี เป็นโครงการน าร่อง  พร้อม
ทั้งร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุขวางแนวทางการจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียจากประชาชน ตามหลักการ “ผู้ก่อมลพิษ
เป็นผู้จ่าย” ตั้งแต่ปลายปี 2544 และเริ่มมีการจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียในปีงบประมาณ 2546 นอกจากนี้ องค์การ
จัดการน้ าเสียได้เพ่ิมศักยภาพให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ทั้งทางด้านเทคนิคการบริหารจัดการการจัดเก็บค่าบริการบ าบัด
น้ าเสีย จนปัจจุบันเทศบาลเมืองแสนสุข สามารถด าเนินการบริหารจัดการทั้งทางด้านเทคนิคและการจัดเก็บค่าบริการได้
อย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ 2547 องค์การจัดการน้ าเสียได้เข้าด าเนินการในพ้ืนที่อ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกันกับ
โครงการน าร่อง โดยได้เข้าบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียในพื้นท่ี 6 พ้ืนที่ ได้แก่ 

๑) เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
๒) เทศบาลต าบลบ้านเพ จังหวัดระยอง  
๓) เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
๔) เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  
๕) เทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
๖) เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
ต่อมาในปีงบประมาณ 2548 องค์การจัดการน้ าเสียได้เข้าด าเนินการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย

รวม ในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึนอีก ๔ พ้ืนที ่คือ  
๑) เทศบาลต าบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร 
๒) เทศบาลต าบลหัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม  
๓) เทศบาลเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร  
๔) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใต้ อ าเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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๓ 

 

สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.25๔9 – 25๕3 องค์การจัดการน้ าเสีย ได้เข้า
ด าเนินงานปรับปรุงฟ้ืนฟูบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ก่อสร้างไว้แล้ว รวมทั้ง
บริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียขนาดเล็กในโครงการพระราชด าริ รวมทั้งสิ้น 22 แห่ง ซึ่งมีมูลค่างานก่อสร้างเป็นเงิน 
4,658.669 ล้านบาท โดยมีศักยภาพในการบ าบัดน้ าเสียรวม เท่ากับ 64,856,160 ลูกบาศก์เมตรต่อปี  

 

1.2.3 กำรบริหำรจัดกำรระบบบ ำบัดน  ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั งแต่ปีงบประมำณ 25๕๔ -    
25๖3 
 ในช่วงปี ๒๕๔๙ ถึง ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา องค์การจัดการน้ าเสียได้เข้าช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียโดยใช้หลักเกณฑ์การช่วยเหลือแบบ ๔ ปีถดถอย ซึ่งพบว่ายัง      
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ าเสียได้อย่างยั่งยืน เมื่อครบระยะเวลา ๔ ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่จึงไม่สามารถ
บริหารจัดการระบบฯ อย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการบริหารจัดการ
ระบบฯ และการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นต้นมา องค์การจัดการน้ าเสียจึงได้เสนอแผนการบริหารจัดการระบบบ าบัด
น้ าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบบ าบัดน้ าเสียแต่ไม่
สามารถบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารจัดการแบบใหม่มีระยะเวลา ๑๕ ปี เพ่ือให้ระบบบ าบัด  
น้ าเสียสามารถด าเนินงานได้อย่างยั่งยืน โดยการจัดท าข้อตกลงการให้บริการและบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียรวม
อย่าง   เต็มรูปแบบระยะเวลา ๑๕ ปีร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยในปีแรก องค์การจัดการน้ าเสียจะขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงฟ้ืนฟูระบบให้สามารถกลับมา  
ใช้งานได้ตามปกติ  

ในปีที่สอง จนครบ ๑๕ ปี องค์การจัดการน้ าเสียจะเข้าด าเนินงานบริหารจัดการระบบฯ ให้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เทศบาลจะจ่ายเงินสมทบค่าบริหารจัดการระบบฯ ให้กับองค์การจัดการ   
น้ าเสียตามข้อตกลง รวมทั้งองค์การจัดการน้ าเสียสนับสนุนให้เทศบาลที่มีความพร้อมในการจัดเก็บค่าบ าบัดน้ าเสีย
ประกาศเทศบัญญัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย   
เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบฯ ของเทศบาล และองค์การจัดการน้ าเสียจะสร้างองค์ความรู้ต่ างๆ เรื่อง
การบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถด าเนินงานต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้เมื่อสิ้นสุดโครงการ  
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๔ 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าข้อตกลงการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียรวมระยะเวลา ๑๕ ปี
ร่วมกับองค์การจัดการน้ าเสียตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ถึง ๒๕๖3 รวมทั้งสิ้นจ านวน ๒7 พ้ืนที่ ดังนี้ 

 

ล าดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีที่ท าข้อตกลง ปีที่เข้าปรับปรุง
ฟ้ืนฟู 

ปีที่เข้าด าเนินการ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
๒๖ 

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
เทศบาลนครสงขลา 
เทศบาลต าบลบางเสร่ 
เทศบาลเมืองพะเยา 
เทศบาลต าบลบ้านเพ 
เทศบาลนครล าปาง 
เทศบาลเมืองกระบี่ 
เทศบาลเมืองศรีราชา 
เทศบาลเมืองมุกดาหาร 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 
เทศบาลนครแม่สอด 
เทศบาลนครอุดรธานี 
เทศบาลเมืองแสนสุข (เหนือ) 
เทศบาลเมืองแสนสุข (ใต้) 
เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง 
เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
เทศบาลเมืองปากช่อง 
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี 
เทศบาลนครหาดใหญ่ 
เทศบาลนครอุบลราชธานี 
เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
เทศบาลเมืองชะอ า 

2554 
2554 
2554 
2554 
2554 
2555 
2555 
2555 
2556 
2556 
2556 
2556 
2556 
๒๕๕๖ 
2557 
2557 
2557 
2557 
2557 
2557 
2558 
2558 
2558 
2559 
2559 
2561 

๒๕๕๕ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๘ 
๒๕๕๘ 
๒๕๕๘ 
๒๕๖๐ 
๒๕๕๙ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 
๒๕๕๙ 
๒๕๖๑ 
๒๕๖๑ 
๒๕๖๒ 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๘ 
๒๕๕๘ 
๒๕๕๘ 
๒๕๕๘ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 
๒๕๕๘ 
๒๕๕๘ 
๒๕๕๘ 
๒๕๖๐ 
๒๕๕๙ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๑ 
๒๕๖๑ 
๒๕๖๒ 

27 เทศบาลเมืองพิษณุโลก 2561 2562 2562 
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๕ 

 

 
กราฟแสดงจ านวนพื้นที่จัดท าข้อตกลงฯ ตามปีงบประมาณ 

  

1.2.4 กำรท ำข้อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลการด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 255๔ – ๒๕๖3 องค์การจัดการน้ าเสีย ได้ลงนามข้อตกลงและเข้า

ด าเนินงานบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียรวม จ านวน ๒๖ พ้ืนที่ สามารถบ าบัดน้ าเสียได้เฉลี่ย 558,000 ลบ.ม./ปี 
บ าบัดน้ าเสียได้รวม ๒๓๕.๖๙ ล้านลูกบาศก์เมตร  พื้นที่ให้บริการ ๒60.51 ตารางกิโลเมตร ประชากรได้รับประโยชน์รวม 
1,๓๙๑,๐๖๖ คน มูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับการฟื้นฟูจ านวน ๑๐,๑๖2.59 ล้านบาท 
 

ตารางแสดงการเข้าบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียหลังจากการปรับปรุงฟ้ืนฟูระบบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 

ปี จ ำนวนระบบ 
บ ำบัดน  ำเสีย 

(แห่ง 

พื นที่ให้บริกำร 
(ตร.กม.) 

ควำมสำมำรถ 
ในกำรบ ำบัด 
(ลบ.ม. ต่อวัน) 

ปริมำณน  ำเสีย
ที่บ ำบัดได้ 

(ล้าน ลบ.ม.) 

มูลค่ำทรัพย์สินได้รับกำร
ฟื้นฟูให้กลับมำใช้งำนได้ 

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(ล้านบาท) 

2555 -     
2556 5 14.03 64,400  1,158.99 
2557 3 17.92 54,600  1,156.95 
2558 7 85.63 156,169  2,721.90 
2559 1 4.00 4,500  250.00 
2560 7 118.75 23,400  4,079.00 
2561 2 12.18 27,400  435.75 
๒๕๖๒ 1 8.00 17,000  360.00 
2563 0 0 0  0 
รวม 26 260.51 347,469  10,162.59 

5

3

6 6

3

2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

จ ำนวนพ้ืนที่ท่ีลงนำมข้อตกลงรวม 26 พ้ืนที่
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1.2.5 โครงกำรก่อสร้ำงระบบบ ำบัดน  ำเสียศูนย์บริหำรจัดกำรคุณภำพน  ำในเขตปริมณฑล 
จากปัญหามลพิษทางน้ าพ้ืนที่ลุ่มน้ าท่าจีนในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐมมีความรุนแรงและอยู่

ในขั้นวิกฤติ ซึ่งมีสาเหตุมาจากบริเวณดังกล่าวมีการขยายตัวของแหล่งชุมชนที่พักอาศัยอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนา
พ้ืนที่บางส่วนเป็นเขตอุตสาหกรรม ชุมชนส่วนใหญ่มีการระบายน้ าเสียจากการประกอบการต่าง ๆ ที่ยังไม่ผ่านการบ าบัด
ออกสู่สิ่งแวดล้อมและไหลลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ ประกอบกับการแก้ไขปัญหายังขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสมและ  
ไม่เป็นระบบ ท าให้ปัญหาน้ าเสียมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๖3 องค์การจัดการน้ าเสียจึงได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน         
เขตปริมณฑลที่ประสบปัญหาน้ าเสียในขั้นวิกฤต โดยค านึงถึงความพร้อมด้านต่างๆ ของพ้ืนที่และสภาพปัญหาในพ้ืนที่    
ลุ่มน้ าท่าจีนตอนล่าง (จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร) และได้จัดท าข้อตกลงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยได้ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียขนาดเล็ก ความสามารถในการบ าบัด ๔๐๐ – ๑,๐๐๐ ลบ.
ม.ต่อวัน เป็นระบบที่ใช้งบประมาณและพ้ืนที่ในการก่อสร้างน้อย และต่อมาได้ขยายไปในพ้ืนที่อ่ืนๆ และจัดตั้งเป็นศูนย์
บริหารจัดการคุณภาพน้ า รวมจ านวน 23 แห่ง ได้แก่ 

ล ำดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีท่ีท ำข้อตกลง 
1 เทศบาลต าบลบางปลา (1)                   จ.สมุทรสาคร 2554 
2 เทศบาลต าบลนครชัยศรี                     จ.นครปฐม 2555 
3 เทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก               จ.สมุทรสาคร 2556 
4 เทศบาลต าบลท่าจีน                          จ.สมุทรสาร 2556 
5 เทศบาลต าบลบางเลน                        จ.นครปฐม 2558 
6 เทศบาลเมืองไร่ขิง                            จ.นครปฐม 2558 
7 องค์การบริหารส่วนต าบลสามควายเผือก  จ.นครปฐม 2559 
๘ เทศบาลต าบลวิชิต                            จ.ภูเก็ต 2560 
๙ เทศบาลต าบลราไวย์                          จ.ภูเก็ต 2560 

๑๐ เทศบาลต าบลพรหมโลก                     จ.นครศรีธรรมราช 2560 
1๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 

เทศบาลต าบลปากน้ าปราณ                 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางบัวทอง      
องค์การบริหารส่วนต าบลกมลา             
เทศบาลต าบลฉลอง                           
เทศบาลนครระยอง                               
เทศบาลเมืองสามพราน                        
เทศบาลต าบลบางพลี                                 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
จ.นนทบุรี 
จ.ภูเก็ต 
จ.ภูเก็ต 
จ.ระยอง 
จ.นครปฐม 
จ.สมุทรปราการ 

2560 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๑ 
๒๕๖๑ 
๒๕๖๑ 
๒๕๖๑ 
๒๕๖๑ 

18 เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่                       จ.นครปฐม 2561 
19 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย                จ.สมุทรปราการ 2561 
20 เทศบาลต าบลบางปลา (2)                   จ.สมุทรสาคร 2562 
21 องค์กรบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน       จ.นครปฐม 2562 
22 เทศบาลเมืองแพรกษาใหม ่                       จ.สมุทรปราการ 2562 
23 องค์การบริหารส่วนต าบลล าโพ จ.นนทบุรี 2563 
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๗ 

 

เทศบาลฯ ที่มีการจัดท าข้อตกลงและอยู่ระหว่างการด าเนินรับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างฯ จ านวน 16 
แห่ง (เป็นลูกค้าในอนาคต) 

 

ล ำดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีท่ีท ำข้อตกลง 
1 เทศบาลเมืองบึงยี่โถ                    จ.ปทุมธานี 2562 
2 เทศบาลเมืองคูคต                             จ.ปทุมธานี 2562 
3 เทศบาลเมืองบางกรวย          จ.นนทบุรี ๒๕๖2 
4 เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จ.สงขลา 2563 
5 องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหลุมแก้ว    จ.ปทุมธานี 2563 
6 องค์การบริหารส่วนต าบลไทรน้อย          จ.นนทบุรี 2563 
7 เทศบาลเมืองราชบุรี                            จ.ราชบุร ี 2563 
8 เทศบาลต าบลคึกคัก                           จ.พังงา 2563 
9 องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะกู             จ.พิจิตร 2563 

10 เทศบาลต าบลกุดจิก                          จ.นครราชสีมา 2563 
11 เทศบาลเมืองสุรินทร์                     จ.สุรินทร์ 2563 
12 เทศบาลต าบลพะวง                 จ.สงขลา 2563 
13 เทศบาลต าบลเขาน้อย             จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2563 
14 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์             จ.ปทุมธานี 2563 
15 เทศบาลต าบลบ้านแหลม     . จ.เพชรบุรี 2563 
16 องค์การบริหารส่วนต าบลบางแม่นาง จ.นนทบุรี 2563 
17 เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ จ.สมุทรปราการ 2562 
18 องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา จ.สมุทรปราการ 2562 
19 องค์การบริหารส่วนต าบลไทรน้อย จ.นนทบุรี 2562 
20 องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะกู จ.นครปฐม 2563 
21 เทศบาลเมืองยโสธร (MOU) จ.ยโสธร 2563 
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ผลการด าเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖3 องค์การจัดการน้ าเสียได้ก่อสร้างระบบบ าบัด 
น้ าเสียขนาดเล็ก 23 แห่ง ใช้เงินงบประมาณในก่อสร้างทั้งสิ้นจ านวน  324,465,700 ล้านบาท สามารถบ าบัดน้ าเสีย
สะสมได้จ านวน ๓.๑๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร  

 

 
  

1.2.6 ผลกำรด ำเนินงำนกำรให้บริกำรเชิงพำณิชย์อ่ืนๆ 
1. การรับส ารวจ ออกแบบ และก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย พร้อมให้ค าปรึกษา 
๒. ให้บริการปรึกษา วางแผน ด าเนินการส ารวจ การบริหารโครงการ และจัดท ารายงานโครงการก่อสร้าง

ระบบบ าบัดน้ าเสีย น าเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเห็นชอบด าเนินโครงการ หรืออนุมัติงบประมาณโครงการ  
๓. ให้บริการงานออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และจัดเตรียมเอกสารประกอบแบบที่

เกีย่วข้องส าหรับการประมูลงานหรือคัดเลือกผู้รับจ้างงาน ในงานก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย 
๔. ให้บริการงานที่ปรึกษาในการควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย ควบคุมและทดล

องการเดินระบบ และการบ ารุงรักษาระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามหลักวิชาการ 
และตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง องค์การจัดการน้ าเสียยังให้บริการในการด าเนินโครงการแบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ หรือ 
Turnkey Project ซึ่งประกอบด้วย งานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบบ าบัดน้ าเสีย ทดสอบคุณภาพ     น้ าเสีย 
งานส ารวจท่อระบายน้ าด้วยเครื่อง CCTV งานเดินระบบ O&M อบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ซึ่งผลงานที่ผ่านมา ได้แก่ การ
พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ Activated sludge (AS)  โครงการปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงพยาบาลท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

167,436 
296,180 

487,028 

948,901 

1,260,029 

1,770,961 

4,930,535 

-

 1,000,000

 2,000,000

 3,000,000

 4,000,000

 5,000,000

 6,000,000

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวมสะสม

ลกูบาศก์เมตร

ปริมาณน้้าเสียที่ได้รับการบ้าบัด ตั้งแต่ปี 2558 - 2563
ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้้าระบบบ้าบัดน้้าเสียขนาดเล็ก
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๕. การส ารวจท่อรวบรวมน้ าเสียโดยใช้เครื่อง CCTV เป็นบริการดูดล้างท าความสะอาดท่อรวบรวม      
น้ าเสีย ดูดล้างตะกอนในท่อรวบรวมน้ าเสีย ล้างท าความสะอาดท่อด้วยหัวฉีดดันน้ าแรงดันสูง และการส ารวจสภาพภายใน
ท่อรวบรวมน้ าเสีย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบ ารุงรักษา และซ่อมแซมต่อไป 
 

1.3 กำรให้บริกำรเชิงสังคม 
นอกเหนือจากการให้บริการเชิงพาณิชย์ในโครงการปรับปรุง ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบบ าบัดน้ าเสียอยู่แล้ว และโครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีอยู่ในพื้นท่ีที่มีปัญหาสภาพน้ าเสื่อมโทรมแล้ว องค์การจัดการน้ าเสียยังได้ด าเนินการให้บริการเชิงสังคม ดังนี้ 

  1.3.๑ กำรออกแบบ ก่อสร้ำง และบริหำรจัดกำรระบบบ ำบัดน  ำเสียในโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
จ านวน ๗ พ้ืนที่ ดังต่อไปนี้ 

1.3.1.๑ โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
      1) เทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชจ านวน 2 ระบบ 

 - บริเวณหลังเรือนจ า  
 - บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี 

2) เทศบาลต าบลหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชจ านวน 2 ระบบ 
 - บริเวณถนนสุขาภิบาล 1 
 - บริเวณหลังตลาดสดถนนบางแค  

         3) เทศบาลต าบลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  - บริเวณวัดศรีมาประสิทธิ์ 

       4) องค์การบริหารส่วนต าบลหูล่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  - บริเวณชุมชนหอยราก-ศรีสมบูรณ์ 

 1.3.1.2 มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี โดยออกแบบ ก่อสร้าง และบริหาร
จัดการระบบบ าบัดน้ าเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์ 
 

1.4 โครงกำรน ำน  ำที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วกลับมำใช้ประโยชน์   
องค์การจัดการน้ าเสียได้เข้าด าเนินงานบริหารจัดการและบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียรวมขององค์กรปกครอง    

ส่วนท้องถิ่นจ านวน 26 แห่ง ระบบบ าบัดน้ าเสียอันเนื่องมาจากโครงการพระราชด าริ 7 แห่ง และระบบบ าบัดน้ าเสีย
ชุมชนขนาดเล็ก 16 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การจัดการน้ าเสีย ได้ด าเนินการน าน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัด
แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ทุกพ้ืนที่ที่บริหารจัดการเพ่ือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้งตอบสนองนโยบาย  
ของรัฐบาลในเรื่องการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล ทั้งนี้ โครงการการน าน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้ว
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถประหยัดงบประมาณรายจ่ายและลดจ านวนการใช้น้ าประปาลง อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิม
มูลค่าของน้ าและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ าอีกด้วย เนื่องจากทรัพยากรน้ าเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถน าทรัพยากร
อ่ืนมาใช้ทดแทนได้ ซึ่งนับเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ช่วยลดการท าลายสิ่งแวดล้อม โดยมี
เป้าหมายร่วมกันคือ การส่งเสริมและรักษาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
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1.5 กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจของประชำชนด้ำนกำรจัดกำรน  ำเสีย 
 ในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมาระหว่างปีงบประมาณ 2557 – 2563 ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่องการจัดการน้ าเสีย โดยในแต่ละปีจะมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ประชาชนเรื่อง
การจัดการน้ าเสีย การจัดค่ายเยาวชน และการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ เช่น เครือข่ายสังคม
อิเล็คทรอนิค วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้ง การจัดรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดเก็บค่าบ าบัดน้ าเสี ย และการ
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนและผู้ประกอบการเรื่องการมีส่วนร่วมในการจ่ายค่าบ าบัดน้ าเสียร่วมกับ
เทศบาลเป็นประจ าทุกปี 
 

1.6 กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์กับลูกค้ำ 
1) การประชาสัมพันธ์องค์กรในพ้ืนที่ที่ด าเนินการ เช่น การจัดแผ่นพับเผยแพร่องค์กร การลงพ้ืนที่พบลูกค้า การจัด

กิจกรรมร่วมกับลูกค้าในพ้ืนที่ส านักงานสาขา 
2) การจัดการประชุมร่วมกับ อปท เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นการด าเนินงาน 
3) การจัดท าแบบข้อร้องเรียนลูกค้าเพ่ือใช้ในการพัฒนาการด าเนิน 
4) การน าน้ าที่ผ่านการบ าบัดมาใช้ประโยชน์ 
5) การน าพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการบ าบัดน้ าเสีย 
6) การจัดท าโครงการศูนย์การเรียนรู้ในพ้ืนที่ส านักงานสาขา 

 

1.7 กำรรับรู้ควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของลูกค้ำ 
 จากโครงการส ารวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการบ าบัดน้ าเสียและการส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชนต่อโครงการน าน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ขององค์การจัดการน้ าเสีย ประจ าปี        
ปีบัญชี 2563 สรุปผลได้ดังนี้  
 1) ผลการส ารวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการบ าบัดน้ าเสียขององค์การจัดการน้ าเสีย เพ่ือ
เป็นแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียด าเนินการส ารวจในพื้นที่ 26 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 520 ตัวอย่างในภาพรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการด า เนินงานจัดการระบบ
บ าบัดน้ าเสียขององค์การจัดการน้ าเสีย (อจน.) ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 93.40 
 2) ผลการส ารวจความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนในพ้ืนที่ที่องค์การจัดการน้ าเสีย ถึงระดับความคิดเห็นและ
ทัศนคติของประชาชนต่อโครงการน าน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในแต่ละพ้ืนที่ ประจ าปี 2563 
ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 428 ตัวอย่าง ในภาพรวม
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้เกี่ยวกับในเขตเทศบาลที่พักอาศัยมีระบบบ าบัดน้ าเสีย ร้อยละ 93.93 รับรู้ว่าองค์การจัดการ
น้ าเสียเป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียในพ้ืนที่ ร้อยละ 80.14 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
น้ าเสียในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 73.00 มีความตระหนักในการแก้ไขปัญหาน้ าเสียของชุมชนในระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 74.00 ความพร้อมในการจ่ายค่าบริการบ าบัดน้ าเสียกลุ่มประชาชนทั่วไป พบว่า พร้อมจ่ายร้อยละ 55.17 กลุ่ม
สถานประกอบการขนาดเล็ก ห้างฯ ร้านค้าในชุมชน พบว่าพร้อมจ่ายร้อยละ 53.33 กลุ่มสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
พบว่าพร้อมจ่ายร้อยละ 60.00 ความคิดเห็นที่มีต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมการน าน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้ว
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ พบว่าเห็นด้วยในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 79.80 และความคิดเห็นที่มีต่อโครงการน าน้ าเสียที่
ผ่านการบ าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยช์ใหม่ พบว่าเห็นด้วยร้อยละ 76.17  
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 โดยความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้าตลาด ที่ส าคัญมีดังนี้ 
 1) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
 2) ควรมีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ และเพ่ิมจ านวนบุคลากรในการจัดการภูมิทัศน์ภายในระบบบ าบัด    
น้ าเสีย 

3) การมีส านักงานสาขาท าให้การด าเนินการขององค์การจัดการน้ าเสีย (อจน.) มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรลงพ้ืนที่และจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการจัดท าโครงการฯ อย่างทั่วถึง 
5) ควรตรวจสอบคุณภาพน้ าก่อนน ามาให้ประชาชนใช้ ต้องสะอาด มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัย 
 

1.8. ผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรท ำข้อตกลงร่วม 
ตามหนังสือที่ มท 0820.3/ว1499 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดให้การจัดการ      

น้ าเสียชุมชนเป็นภารกิจส าคัญตามนโยบายรัฐบาล (Agenda) มีเป้าหมายบ าบัดน้ าเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตาม     
เกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งชุมชนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ และได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

1) กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนในพ้ืนที่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
การจัดการน้ าเสียว่ามีปัญหาน้ าเสียในพ้ืนที่หรือไม่ และมีแผนงานหรือการด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่า งไร โดยให้ปรึกษา
หรือท าข้อตกลงร่วมกับองค์การจัดการน้ าเสียในพ้ืนที่ 

2) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนในพ้ืนที่ หากพบว่ามีปัญหาในการบริหารงานหรือ     
เดินระบบ และไม่มีความพร้อมในด้านงบประมาณ บุคลากร หรือความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประสานงานกับองค์การจัดการน้ าเสียเพ่ือท าข้อตกลงร่วม ให้เข้ามาด าเนินการซ่อมแซม พร้อมทั้งบริหาร
จัดการระบบบ าบัดน้ าเสียตามเงื่อนไขของข้อตกลงร่วมกัน 

องค์การจัดการน้ าเสียได้จัดท าแบบสอบถามส ารวจความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือองค์การจัดการ
น้ าเสียจะได้ด าเนินการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ าเสียชุมชนในพ้ืนที่ และ
เพ่ือให้การบริหารจัดการน้ าเสียชุมชนมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งผลสรุป
แบบสอบถาม ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 มีดังนี้ 

1. โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม และบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียรวมองค์การจัดการน้ าเสียได้ส่งแบบตอบ
รับเข้าร่วมโครงการฯ 734 แห่ง มีการตอบรับแล้ว 53 แห่ง และแสดงความสนใจเข้าร่วมฯ 22 แห่ง  

2. โครงการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การจัดการน้ าเสียได้ส่งแบบ
ตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ 64 แห่ง มีการตอบรับแล้ว 59 แห่ง และแสดงความสนใจเข้าร่วมฯ 16 แห่ง 

 

1.9 ผลกำรส ำรวจควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของลูกค้ำ ประชำชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสียอ่ืนๆ 

 1.9.1 ควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อระดมควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้    
ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย เม่ือวันที่ 2 กันยำยน พ.ศ.2563 ณ โรงแรมรำมำ กำร์เดนท์ 
กรุงเทพมหำนคร 
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จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์การจัดการ
น้ าเสีย เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2563 ณ โรงแรม รามา การ์เดนท์ กรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้ 

1) แผนวิสาหกิจขององค์การจัดการน้ าเสียต้องสอดคล้องกับแผนฯ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพราะ
ลักษณะของพ้ืนที่แต่ละชุมชนมีความหนาแน่นต่างกัน ชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นต่ า ก็อาจไม่ต้องมีการจัดการน้ าเสียมาก
เท่ากับชุมชนขนาดใหญ่ 

2) ประเด็นการจัดการน้ าเสียต้องอยู่ในความสนใจของประชาชน 
3) ต้องมีความพร้อมในเรื่องที่ดินในการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย เพราะที่ดินเป็นสิ่งที่ต้องได้รับ        

ความยินยอมจากประชาชน 
4) องค์การจัดการน้ าเสียต้องทบทวน อัตราบุคลากร แผนการด าเนินงาน และงบประมาณ ให้มีความ

สอดคล้องกับปริมาณงานด้วย 
5) ต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผน 
6) องค์การจัดการน้ าเสียอาจจะต้องพิจารณาร่วมลงทุนกับหน่วยงานอ่ืนๆ โดยเฉพาะภาคเอกชน         
7) ต้องจัดท า Big Data ขององค์กร 
8) ให้น าข้อมูลจากการประเมินผลด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ สคร. มาใช้ในการปรับปรุงแผนวิสาหกิจ 
9) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนที่ไม่สามารถบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียได้เอง ให้องค์การจัดการ

น้ าเสียเข้าไปช่วยเหลือในการบริหารจัดการน้ าเสีย ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการได้เองนั้น องค์การจัดการ
น้ าเสียควรเป็นที่ปรึกษาในเชิงเทคนิค 

10) องค์การจัดการน้ าเสียต้องสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องการเป็นอันดับหนึ่งของการจัดการน้ าเสียของ
ประเทศ 

     11) ควรมีกลยุทธ์ในการสร้างความตระหนักรู้กับภาคประชาชนในเรื่องการดูแลแหล่งน้ า 
12) ควรมีการแบ่งระดับการจัดการน้ าของเมือง ท้องถิ่น หรือภูมิภาค เนื่องจากรูปแบบการใช้น้ าแตกต่าง

กัน 
13) ต้องมีการบูรณาการและฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการจัดการน้ าเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

1.9.2 ผลส ำรวจจำกงำนกำรจัดกำรน  ำเสียประเทศไทย ประจ ำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ 
ห้องบีซีซีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว 

 ในการก าหนดทิศทางขององค์การจัดการน้ าเสียให้สามารถด าเนินการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น จ าเป็นต้องรับรู้ความคิดเห็นและทัศนคติของลูกค้า ประชาชน และผู้มีส่วนได้       
ส่วนเสียอ่ืนๆ เพ่ือน าไปวิเคราะห์และระบุแนวทางในการก าหนดการเพ่ิมการใช้ประโยชน์จากน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดกับ
พ้ืนที่อ่ืนๆโดยที่มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มหลัก ดังนี้ 

1) ลูกค้าและประชาชน ได้แก่ นักเรียน ประชาชน หน่วยงานเอกชน มหาวิทยาลัย และสื่อมวลชน 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานในกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนหน่วยงานอื่นๆ  
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 โดยที่มีการก าหนดช่วงคะแนนของระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 
- ระดับ 5  หมายถึง  เห็นด้วย/พอใจ/รับรู้ มากที่สุด 
- ระดับ 4  หมายถึง  เห็นด้วย/พอใจ/รับรู้ มาก 
- ระดับ 3  หมายถึง  เห็นด้วย/พอใจ/รับรู้ ปานกลาง 
- ระดับ 2  หมายถึง  เห็นด้วย/พอใจ/รับรู้ น้อย 
- ระดับ 1  หมายถึง  เห็นด้วย/พอใจ/รับรู้ น้อยที่สุด 

จากการส ารวจผ่านแบบสอบถามจากลูกค้า ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อ่ืนๆ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นคน โดยสามารถแบ่งเป็นสัดส่วนได้ ดังนี้ 

 

ภำพที่ 7 สัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถำม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงท่ี 7 แสดงผลกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
 

ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน (คน) 
นักเรียน 47 
ประชาชน 36 
ผู้แทนหน่วยงานอื่น ๆ 9 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 6 
หน่วยงานเอกชน และมหาวิทยาลัย 3 
ผู้แทนหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย 3 
สื่อมวลชน 2 

 
 
 

44.3%

34.0%

8.5%

5.7%
2.8%

2.8%

1.9% สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถำม

นักเรียน ประชาชน
ผู้แทนหน่วยงานอื่น ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.)
หน่วยงานเอกชน และมหาวิทยาลัย ผู้แทนหน่วยงานในกระทรวงมหาดไทย
สื่อมวลชน
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1.9.2.1 ลูกค้ำและประชำชน 
ในภาพรวมของลูกค้าและประชาชนซึ่งได้แก่ ประชาชน นักเรียนหน่วยงานเอกชน มหาวิทยาลัยและสื่อมวลชน

มีจ านวนรวม 88 คนที่ตอบแบบสอบถาม มีคะแนนความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การจัดการน้ าเสียเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.81 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับที่มีความพึงพอใจค่อนข้างมากซึ่งส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการที่สะดวก 
รวดเร็ว และหลากหลายช่องทาง รวมถึงความง่ายในการติดต่อและการให้ความรู้ด้านการจัดการน้ าเสีย  ในขณะที่ลูกค้า
และประชาชนมีความคาดหวังให้องค์การจัดการน้ าเสียขยายพ้ืนที่การจัดการน้ าเสียอย่างครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ รวมไป
ถึงการใช้นวัตกรรมและน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการรณรงค์และให้ความรู้กับ
ประชาชน เพ่ือให้สามารถควบคุมน้ าเสียได้ตั้งแต่ต้นเหตุ 
 โดยมีรายละเอียดของการประเมินความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 

 

ภำพที่ 8  กำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำและประชำชน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.4% 6.8%
21.6%

47.7%

20.5%

0.0%

50.0%

100.0%

1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด

องค์กำรจัดกำรน้ ำเสียมีขั้นตอนในกำรให้บริกำร รวมถึงมีควำมสะดวกใน
กำรติดต่อที่ง่ำยดำยและรวดเร็ว มำกน้อยเพียงใด (ระดับควำมพึงพอใจ)

4.5% 8.0%
22.7%

39.8%
25.0%

0.0%

50.0%

100.0%

1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด

องค์กำรจัดกำรน้ ำเสียให้ข้อมูลควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรน้ ำเสียอย่ำง
ชัดเจนและทั่วถึง ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ 

มำกน้อยเพียงใด (ระดับควำมพึงพอใจ)
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1.1% 5.7%
23.9%

36.4% 33.0%

0.0%

50.0%

100.0%

1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด

องค์กำรจัดกำรน้ ำเสียมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรน้ ำเสียได้ตำมมำตรฐำน
ที่ก ำหนด มำกน้อยเพียงใด (ระดับควำมพึงพอใจ)

1.1% 3.4%
23.0%

42.5%
29.9%

0.0%

50.0%

100.0%

1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด

องค์กำรจัดกำรน้ ำเสียมีคุณภำพในกำรให้บริกำร แสดงถึงควำมช ำนำญ 
มำกน้อยเพียงใด (ระดับควำมพึงพอใจ)

5.7%

28.4%

48.9%

17.0%

0.0%

50.0%

100.0%

1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด

องค์กำรจัดกำรน้ ำเสียบริกำรจัดกำรน้ ำเสียได้ครอบคลุมในพื้นที่ชุมชน 
มำกน้อยเพียงใด (ระดับควำมพึงพอใจ)
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 1.9.2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 ส าหรับความพึงพอใจที่ได้รับการประเมินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ านวน 6 แห่ง มีคะแนน
เฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 4.27 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจที่ค่อนข้างมาก โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
คิดเห็นว่า องค์การจัดการน้ าเสีย สามารถติดต่อและประสานงานได้รวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ยังไม่ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศ  
 ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประเด็นแนะน าเรื่องการให้ความรู้และเข้าถึงหน่วยงานสนับสนุนระดับ
ปฏิบัติการให้มากขึ้น ขยายระบบท่อรวบรวมน้ าเสียให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และด าเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 

 โดยจะมีรายละเอียดของการประเมินความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

4.5% 4.5%
23.9%

43.2%
23.9%

0.0%

50.0%

100.0%

1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด

องค์กำรจัดกำรน้ ำเสียมีมุมมองรวมถึงน ำเอำเทคโนโลยีสีเขียว (Green 
Technology) และนวัตกรรมมำใช้ในกำรให้บริกำรจัดกำรน้ ำเสีย 

มำกน้อยเพียงใด

1.1% 2.3%

39.8% 36.4%
20.5%

0.0%

50.0%

100.0%

1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด

ข้อร้องเรียนด้ำนน้ ำเสียได้รับกำรแก้ไขอย่ำงมีประสิทธิภำพและรวดเร็ว 
มำกน้อยเพียงใด (ระดับควำมพึงพอใจ)
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ภำพที่ 9 กำรประเมินควำมพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 

 
 

 

 
 
 

 

16.7%

50.0%
33.3%

0.0%

50.0%

100.0%

1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด

องค์กำรจัดกำรน้ ำเสียมีขั้นตอนกำรประสำนงำนและชอ่งทำงกำรติดต่อที่
สะดวก ง่ำยดำย และรวดเร็ว มำกน้อยเพียงใด (ระดับควำมพึงพอใจ)

16.7% 16.7% 16.7%

50.0%

0.0%

50.0%

100.0%

1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด

องค์กำรจัดกำรน้ ำเสียมีกำรให้ข้อมูลควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรน้ ำเสียอย่ำง
ชัดเจนและทั่วถึงผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ อย่ำงเพียงพอ 

มำกน้อยเพียงใด (ระดับควำมพึงพอใจ)

16.7%
33.3%

50.0%

0.0%

50.0%

100.0%

1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด

องค์กำรจัดกำรน้ ำเสียมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้และวิธีกำรจัดกำรน้ ำเสีย 
เพ่ือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถด ำเนินงำนได้เองในอนำคต

อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด (ระดับควำมพึงพอใจ)
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33.3%

66.7%

0.0%

50.0%

100.0%

1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด

องค์กำรจัดกำรน้ ำเสียมีกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเสียได้ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด
มำกน้อยเพียงใด (ตรงตำมควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง)

50.0% 50.0%

0.0%

50.0%

100.0%

1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด

ระบบบ ำบัดน้ ำเสียท่ีพัฒนำ/ปรับปรุงโดยองค์กำรจัดกำรน้ ำเสียสำมำรถ
ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและลดน้ ำเสียในพื้นที่ได้อย่ำงครอบคลุม 

มำกน้อยเพียงใด (ระดับควำมพึงพอใจ)

16.7%
33.3%

50.0%

0.0%

50.0%

100.0%

1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด

บุคลำกรขององค์กำรจัดกำรน้ ำเสียมีคุณภำพในกำรให้บริกำร ควำมช ำนำญ
ในกำรจัดกำรน้ ำเสีย มำกน้อยเพียงใด (ระดับควำมพึงพอใจ)
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16.7%
33.3%

50.0%

0.0%

50.0%

100.0%

1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด

บุคลำกรขององค์กำรจัดกำรน้ ำเสียมีจิตบริกำรและมุ่งมั่นในหนำ้ที่เพ่ือ
ช่วยเหลือประชำชนและชุมชนในกำรจัดกำรน้ ำเสีย มำกน้อยเพียงใด

(ระดับควำมพึงพอใจ)

16.7%
33.3%

50.0%

0.0%

50.0%

100.0%

1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด

องค์กำรจัดกำรน้ ำเสียมีมุมมองรวมถึงน ำเอำเทคโนโลยีสีเขียว 
(Green Technology) และนวัตกรรมมำใช้ในกำรให้บริกำรจัดกำรน้ ำเสีย 

มำกน้อยเพียงใด

50.0% 50.0%

0.0%

50.0%

100.0%

1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด

ข้อร้องเรียนด้ำนน้ ำเสียได้รับกำรแก้ไขอย่ำงมีประสิทธิภำพและรวดเร็ว 
มำกน้อยเพียงใด (ระดับควำมพึงพอใจ)
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33.3% 33.3% 33.3%

0.0%

50.0%

100.0%

1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด

องค์กำรจัดกำรน้ ำเสียมีกำรประชำสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชำชนและชุมชน
ในพื้นที่ละแวกใกล้เคียงเข้ำใจถึงควำมส ำคัญและทรำบถึงวิธีกำรจัดกำร

น้ ำเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ มำกน้อยเพียงใด

66.7%

33.3%

0.0%

50.0%

100.0%

1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด

ท่ำนอยำกแนะน ำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนอื่น ๆ 
ถึงกำรบริกำรจัดกำรน้ ำเสียขององค์กำรจัดกำรน้ ำเสียมำกน้อยเพียงใด
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8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

25.0%

33.3%

0.0% 50.0% 100.0%

การเปิดเผยและสื่อสารข้อมูลที่เพียงพอ แนวทางการด้าเนินการจัดหา
อย่างย่ังยืน

การเปิดเผยและสื่อสารข้อมูลที่เพียงพอ ความโปร่งใสในการก้ากับดูแล
กิจการ การตอบสนองเป้าหมายองค์กร

ประเด็นทางกฎหมายและผลกระทบต่อธุรกิจ

ความโปร่งใสในการก้ากับดูแลกิจการ

การเปิดเผยและสื่อสารข้อมูลที่เพียงพอ ความโปร่งใสในการก้ากับดูแล
กิจการ ประเด็นทางกฎหมายและผลกระทบต่อธุรกิจ แนวทางการ
ด้าเนินการจัดหาอย่างย่ังยืน การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

การเปิดเผยและสื่อสารข้อมูลที่เพียงพอ

การตอบสนองเป้าหมายองค์กร

ท่ำนเห็นว่ำเป็นประเด็นส ำคัญในกำรด ำเนินงำนหรือติดต่อสื่อสำรระหว่ำงองค์กรของท่ำนและ
องค์กำรจัดกำรน้ ำเสีย

8.3%

8.3%

8.3%

16.7%

25.0%

33.3%

0.0% 50.0% 100.0%

ไม่มี

การด้าเนินธุรกิจ กฎหมายและข้อบังคับ

ภาพลักษณ์ กฎหมายและข้อบังคับ การเงิน

ภาพลักษณ์ กฎหมายและข้อบังคับ

ภาพลักษณ์

กฎหมายและข้อบังคับ

ปัจจัยเสี่ยงท่ีองค์กำรจัดกำรน้ ำเสียอำจจะก่อให้เกิดต่อองค์กรท่ำน
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8.3%

16.7%

33.3%

41.7%

0.0% 50.0% 100.0%

ติดต่อเมื่อมีเร่ืองจ้าเป็นเท่านั้น ติดต่อบ่อยเพื่อรับรู้ข้อมูล

ติดต่อเมื่อมีเร่ืองจ้าเป็นเท่านั้น

ติดต่อบ่อยเพื่อรับรู้ข้อมูล

ติดต่อบ่อยเพื่อด้าเนินงานร่วมกัน

ระบุและอธิบำยถึงควำมจ ำเป็นของท่ำนหรือองค์กรของท่ำน
ในกำรติดต่อองค์กำรจัดกำรน้ ำเสีย

25.0%

33.3%

41.7%

0.0% 50.0% 100.0%

น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง

1 ครั้งต่อเดือน เป็นอย่างต่้า

ไตรมาสละ 1 – 2 ครั้ง เป็นอย่างต่้า

ควำมถี่ในกำรติดต่อระหว่ำงองค์กรของท่ำนและองค์กำรจัดกำรน้ ำเสีย

8.3%

16.7%

58.3%

16.7%

0.0% 50.0% 100.0%

(ไม่ได้ระบุ)

ปานกลาง

ดี

ดีมาก

ควำมสะดวกที่ได้รับเมื่อต้องกำรติดต่อสื่อสำรกับองค์กำรจัดกำรน้ ำเสีย
และมีควำมพึงพอใจอย่ำงไร (ระดับควำมพึงพอใจ) 
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8.3%

16.7%

25.0%

50.0%

0.0% 50.0% 100.0%

Facebook Line อีเมล การจัดประชุมรายปี สื่อมวลชน (วิทยุ 
โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต) สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร)

Facebook สื่อมวลชน (วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต)

Line สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร)

Facebook Line อีเมล การจัดประชุมรายปี

ช่องทำงกำรรับรู้ข่ำวสำรที่ต้องกำรให้องค์กำรจัดกำรน้ ำเสียเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร

16.7%

83.3%

0.0% 50.0% 100.0%

ไม่ต้องการมีส่วนร่วม

ต้องการมีส่วนร่วม

ควำมต้องกำรในกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริหำรควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงองค์กรของท่ำน และองค์กำรจัดกำรน้ ำเสีย
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9.1%

9.1%

9.1%

9.1%

9.1%

9.1%

9.1%

9.1%

9.1%

18.2%

0.0% 50.0% 100.0%

ไม่มี

แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายใต้แผนสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ. 2561-2564

จัดวางระบบรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่

รวบรวมการจัดการน้้าเสียของจังหวัด

แผนการด้าเนินงาน/จัดท้าแผนงาน/โครงการ

ก้ากับควบคุมแหล่งก้าเนิดมลพิษให้ได้มาตรฐาน

จัดท้าโครงการในแผนปฏิบัติการประจ้าปี

การเงิน

(ไม่ได้ระบุ)

โปรดอธิบำยถึงแผนยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ หรือแผนกำรด ำเนินงำนในอนำคตขององค์กร
ของท่ำนที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดกำรน้ ำเสีย
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นโยบายในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความจ้าเป็นในการจัดการน้้าเสีย 
อยากให้เพิ่มพ้ืนที่จัดการน้้าเสีย เช่น ล้าตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

สนับสนุนบุคลากร และงบประมาณให้เพียงพอ

องค์การจัดการน้้าเสียควรประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยตรง ไม่
ต้องผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เพื่อความรวดเร็วและรับรู้ปัญหาทัน
การณ์

สถานที่ท้างานอยู่ห่างไกล

หน่วยงานมาช้า

ชัดเจนกับเป้าหมาย

การจัดเก็บรายได้

ไม่มี

โปรดระบุปัญหำ และข้อควรปรับปรุงขององค์กำรจัดกำรน้ ำเสีย
เมื่อได้มีกำรประสำนงำน หรือท ำงำนร่วมกัน
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8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%
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16.7%

25.0%

0.0% 50.0% 100.0%

-

ได้รับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง

มีระบบการจัดการน้้าเสียครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายของจังหวัด

องค์การจัดการน้้าเสียสามารถประสานงานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยตรง ไม่ต้องผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งแวดล้อมที่ดี

เครือข่ายความร่วมมือที่ดีต่อกัน

ควรจะเป็นองค์กรที่ดูแลระบบการจัดการน้้า เสียของทุก
หน่วยงาน และรณรงค์ให้เกิดระบบการก้าจัดน้้าเสียในทุกๆ พื้นที่

ดีแล้ว

มีความรวดเร็วในการด้าเนินการ/บริการ

โปรดอธิบำยถึงควำมคำดหวังในกำรด ำเนินงำนร่วมกับองค์กำรจัดกำรน้ ำเสีย
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1.9.3 ผลส ำรวจควำมพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 
(อจน.) ปี 2564 
 การส ารวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การจัดการน้ าเสีย  
คณะท างานด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินผลกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและลูกค้าของ อจน. ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการด าเนินการส่งแบบส ารวจฯ ผ่านทาง Mail.go.th ของ อจน. 
ในรูปแบบ Google Form ในวันที่ 23 เมษายน 2564 ได้ตอบกลับเป็นจ านวน 82 คน มีขั้นตอนในการด าเนินงาน ท า
การประมวลผล และได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตัวอย่างในการส ารวจครั้งนี้จ านวน 82 คน 
เครื่องมือที่ใช ้
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการด าเนินงานของ อจน. 
 ส่วนที่ 3 ความคาดหวังในการด าเนินงานของ อจน. 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยคณะท างานฯ ผ่าน Mail.go.th องค์การจัดการน้ าเสียในรูปแบบ Google Form 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 1. ค านวณหาค่าร้อยละของค าตอบเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 2. ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ใช้ในการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
  2.1 การแจกแจงความถี่ของแต่ละระดับ ก าหนดค่าน้ าหนักมาตราส่วนของค าถาม คือ 
           5  หมายถึง  มากที่สุด 
           4  หมายถึง  มาก 
           3  หมายถึง  ปานกลาง 
           2  หมายถึง  น้อย 
           1  หมายถึง  น้อยที่สุด 
 2.2 หาค่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละระดับ โดยการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
   4.50 – 5.00 หมายถึง  มากที่สุด 
   3.50 – 4.49 หมายถึง  มาก  
   2.50 – 3.49 หมายถึง  ปานกลาง 
   1.50 – 2.49 หมายถึง  น้อย 
   1.00 – 1.49 หมายถึง  น้อยที่สุด 
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สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ 
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. ค่าเฉลี่ย (Mean) 
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 สรุปข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงควำมต้องกำรควำมคำดหวัง 
1)  ลูกค้ำและประชำชน 

 จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจและความคาดหวังในกลุ่มลูกค้าและประชาชน แสดงให้เห็นว่ามี       
การรับรู้ถึงหน้าที่ขององค์การจัดการน้ าเสียในการบริหารจัดการและบ าบัดน้ าเสีย รวมไปถึงการน าน้ าเสียที่บ าบัดแล้ว
กลับมาใช้ใหม่ โดยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับความครอบคลุมของพ้ืนที่ในการบริหารจัดการน้ าเสียอย่างทั่วถึง รวมไปถึง
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสียผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้น แนวทางในการปรับปรุงควรจะมุ่งเน้น
ไปที่การขยายพ้ืนที่และเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการน้ าเสีย รวมไปถึงการให้ความรู้ในวงกว้างเพ่ือลดการเกิดน้ าเสีย
ตั้งแต่ต้นเหตุ ผ่านการรณรงค์และสร้างความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง 

2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 ในมุมมองด้านความพึงพอใจและความคาดหวังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้มีความเห็นในเรื่อง
ของการขยายช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และประสานงาน โดยเฉพาะส านักงานในพ้ืนที่ต่างจังหวัด รวมไปถึงการ
ประชาสัมพันธ์ที่ยังมองว่าสามารถด าเนินการและเพ่ิมประสิทธิภาพให้มากขึ้น ทั้งในด้านของการด าเนินงานร่วมกันและ
ด้านการให้ความรู้อย่างครบถ้วน ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล็งเห็นถึงความสามารถและความ
เชี่ยวชาญที่บุคลากรขององค์การจัดการน้ าเสียมีอยู่ นอกจากนี้ ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความคาดหวังให้องค์การ
จัดการน้ าเสียมีการเข้ามาตรวจสอบและดูแลการพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ รวมถึงการสร้าง
การรับรู้และความร่วมมือกับประชาชนในชุมชนของแต่ละพ้ืนที่ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ 
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บทที่ 2  
กำรวิเครำะห์สภำพด้ำนลูกค้ำและตลำด 

 

2.1 กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน SWOT (7s McKenzie Framework M0del) 
จากการด าเนินโครงการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบบ าบัด  

น้ าเสียอยู่แล้ว และโครงการก่อสร้างและออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียขนาดเล็กให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี 
255๕ ถึงปี 2563 ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการด าเนินงานด้านการตลาดทั้งภายในและภายนอก โดยใช้กรอบ
แนวคิดของแมคแคนซีย์ (7s Mckensey framework)   

 

      2.1.1 ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร ตำมหลักทฤษฎี 7s Mckensey Framework  
 

กลยุทธ์ (Strategy) 
Strenght Weakness 

(๑)  เป็นหน่วยงานของรัฐเป็นที่น่าเชื่อถือ 
(๒) อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งรับนโยบายจาก
กระทรวงเดียวกัน 
(๓) มีภารกิจหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการน้ าเสีย
สามารถด าเนินการทั้งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ได้
อย่างครบวงจร 
(๔) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้เข้า
ด าเนินการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศที่ยังไม่มีความ
พร้อม 
(๕)  สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ใน
การลงทุนและบริหารจัดการบางส่วนได้ 
 
 

(๑) การจัดการน้ าเสียเป็นงานด้านสาธารณูปการหรือเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม ท าให้การด าเนินงานในรูปแบบธุรกิจท าได้ยาก 
(๒)  ขาดการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอกรับทราบ
ผลงาน ท าให้ประชาชนขาดความเข้าใจภารกิจขององค์การ
จัดการน้ าเสีย  
(๓)  การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการขยายพ้ืนที่
ด าเนินงาน 
(๔) เงินทุนส ารองเพ่ือใช้ในการด าเนินงานมีไม่เพียงพอ 
(๕) การด าเนินธุรกิจการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้แสวงหาก าไร แต่ต้องมี
รายได้เพ่ือเลี้ยงองค์กรตามหลักเกณฑ์ของรัฐวิสาหกิจ   
(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่เข้าใจการ
ด าเนินงานในรูปการจัดท าข้อตกลงร่วม เรื่องการจ่ายเงิน
สมทบ และแนวทางปฏิบัติการตั้งเบิกเงินงบประมาณ 
(๗) ยังไม่มีกฏหมายรองรับการจ่ายเงินสมทบ ท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นลังเลที่จะท าข้อตกลงร่วมกับองค์การ
จัดการน้ าเสีย 
(๘) เงินสมทบค่าบริหารจัดการฯ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบางแห่งยังไม่คุ้มต้นทุนการด าเนินงาน 
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๓๗ 

 

โครงสร้ำงองค์กร (Structure) 
Strenght Weakness 

(๑) อยู่ในระบบรัฐวิสาหกิจมีกฏหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ชัดเจนท าให้เกิดความ
ผิดพลาดน้อย 
(๒)พ้ืนที่ด าเนินงานอยู่ ในส่วนภูมิภาค 
กระจายทั่ วประเทศ สามารถจัดตั้ ง
ส านักงานสาขาเพ่ือด าเนินงานตามภารกิจ
ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
(๓) โครงสร้างองค์กรและสายการบังคับ
บัญชาไม่ซับซ้อน สามารถสั่งการได้อย่าง
รวดเร็ว 

(๑) องค์กรมีขนาดเล็ก จ านวนพนักงานน้อย ไม่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ที่
ต้องด าเนินการทั่วประเทศ 
(๒) พนักงานไม่มีอ านาจหรือไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีกฏหมายในการใช้บังคับ
หน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย 
(๓) ส านักงานจัดการน้ าเสียสาขาไม่ได้เป็นส านักงานที่ด าเนินงานครบวงจรใน
ทุกด้าน เช่น การเงิน บัญชี พัสดุ ท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว 
(๔) ผู้จัดการส านักงานจัดการน้ าเสียสาขาไม่มีอ านาจการตัดสินใจในเรื่องการ
ซ่อมปรับปรุงระบบฯ ต้องเสนอขออนุมัติจากผู้บริหารที่ส านักงานกรุงเทพฯ  

 

บุคลำกร (Staff) 
Strenght Weakness 

(๑) มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหาร
จัดการระบบบ าบัดน้ าเสียของชุมชน มากกว่า 20 ปี (๒) มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมระบบบ าบัดน้ าเสีย
ขนาดเล็ก รวมทั้งงานส่งเสริมในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 

(๑) ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และ
ต่อเนื่องตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลที่ก าหนดไว้ 
(๒) ไม่สามารถบรรจุพนักงานภายในขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง
ได้ เนื่องจากขาดการเตรียมความพร้อมตามแผนพัฒนา
บุคลากร 
(๓) ไม่สามารถสรรหาบุคลากรภายนอกในต าแหน่งที่ว่างอยู่
บางต าแหน่งได้ เนื่องจากค่าตอบแทนสู้ภาคเอกชนไม่ได้  

 

ระบบงำน (System) 
Strenght Weakness 

(๑) สามารถพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบระบบงานได้
อย่างคล่องตัวเนื่องจากเป็นองค์กรขนาดเล็ก 
 

(๑)  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการน้ าเสียยังไม่
สมบูรณ์ 
(๒) ยังไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยง
ระบบงานระหว่างส านักงานกรุงเทพกับส านักงาน
จัดการน้ าเสียสาขา 
(๓) รูปแบบการจ่ายเงินสมทบตามข้อตกลงการบริหาร
จัดการระบบบ าบัดน้ าเสียมีหลายรูปแบบ  
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๓๘ 

 

ทักษะ (Skill) 
Strenght Weakness 

(๑) พนักงานรุ่นใหม่ที่บรรจุเข้าท างานมีความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี 
 

(๑) ขาดการถอดบทเรียนและองค์ความรู้ เพื่อถ่ายทอด
สู่บุคลากรรุ่นใหม่ๆ 
 

 

รูปแบบกำรบริหำร (Style) 
Strenght Weakness 

(๑) ผู้บริหารให้ความส าคัญกับนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทย และลูกค้า 
(๒) ผู้บริหารมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า อปท. 
 

(๑) ไม่สามารถสนองนโยบายได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจาก
มีข้อจ ากัดด้านบุคลากร 
(๒) ไม่สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึง 
 

 

ค่ำนิยมร่วม (Shared values) 
Strenght Weakness 

(๑) มีการจัดท าค่านิยมร่วมมากว่า ๗ ปี 
 
 

(๑) มีการจัดท าค่านิยมร่วม แต่ยังไม่มีการประเมิน 
ผลลัพท์อย่างเป็นรูปธรรม 

 

2.2 ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กรตำมหลักทฤษฎี PEST Analysis 
ปัจจัยทำงสังคม (Social) 

Opportunity Treats 
(๑)  ระบบบ าบัดน้ าเสียจ านวนมากยังไม่สามารถใช้งานได้
เต็มที่ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีความ
พร้อมในการบริหารจัดการระบบฯ โดยเฉพาะด้านบุคลากร 
 (๒)  แหล่งน้ ามีคุณภาพเสื่อมโทรมลงทั่วประเทศและ
แนวโน้มน้ าเสียมีมากเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะเมือง
หลักและเมืองท่องเที่ยว 
(๓ )   มี ระบบสาธารณูปโภคขั้ น พ้ืนฐานอย่ างทั่ วถึ ง 
โดยเฉพาะระบบท่อระบายน้ า 
(๔)  ประชาชนและสังคมมีการตื่นตัวและให้ความส าคัญใน
การจัดการน้ าเสีย 

 (๑) ผู้ใช้บริการบ าบัดน้ าเสียส่วนใหญ่ไม่ต้องการจ่าย
ค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย  
๒) อปท.ขาดการบังคับใช้กฏหมายการจ่ายค่าบ าบัด
น้ าเสียอย่างจริงจัง 
(๓) ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน/ความร่วมมือ
จากประชาชน และภาคเอกชน 

 

(๕) มีความสัมพันธ์และได้รับการสนับสนุนที่ดีจากพันธมิตร
ที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ าเสีย 
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๓๙ 

 

ปัจจัยทำงเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology) 
Opportunity Treats 

(๑) มีการพัฒนารูปแบบการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ า
เสียขนาดเล็กให้เทศบาลได้ใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ 

(๑)  ขาดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนา
เทคโนโลยีในการจัดการน้ าเสีย  
(๒) ขาดเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในงาน
จัดการน้ าเสีย 

 

ปัจจัยทำงเศรษฐกิจ (Economic) 
Opportunity Treats 

(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีเงินงบประมาณ
เพียงพอส าหรับค่าปรับปรุงฟ้ืนฟูระบบฯ เนื่องจากมี
ค่าใช้จ่ายสูง   
(๒) เอกชนไม่สามารถเข้าด าเนินงานบริหารจัดการ
ระบบบ าบัดน้ าเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ 
เนื่องจากมีต้นทุนค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบฯ เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงมาก 

(๑) เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด ท าให้สถานะการเงิน
การคลังของประเทศและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดเก็บรายได้ลดน้อยลง 

 

ปัจจัยทำงนโยบำยและกำรเมือง (Political) 
Opportunity Treats 

(๑) ประเทศไทยอยู่ระหว่างการปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านป่าไม้ การกัดเซาะชายฝั่ง อุทกภัย 
ภัยแล้ง ขยะและน้ าเสีย 
 (๒) ภารกิจสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผน
ระดับชาติและแผนของกระทรวงมหาดไทยที่ให้
ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการน้ าเสีย 
 (๓)  รัฐบาลอนุมัติให้ด าเนินการโครงการบ าบัดน้ าเสีย
เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร และ
โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จ านวน 
4 โครงการ  
 

(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่ให้ความส าคัญ
กับการจัดการน้ าเสีย 
(๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีนโยบายในการจัดเก็บ
ค่าบ าบัดน้ าเสียท าให้ยังไม่ท าข้อตกลงร่วมกับองค์การจัดการ
น้ าเสีย 
(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นกลัวการเสียฐานคะแนนเสียงท าให้การ
จดัเก็บค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสียท าได้ยาก 
(๔)  ขาดความต่อเนื่องนโยบายของการเมืองระดับท้องถิ่นมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
(๕)  นโยบายรัฐบาลขาดความต่อเนื่อง 
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๔๐ 

 

2.3 จำกคู่แข่งขันทำงธุรกิจข้ำงต้นองค์กำรจัดกำรน  ำเสียจึงได้ท ำกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมกำรแข่งขัน 

2.3.1 ทำงธุรกิจของตลำดกำรจัดกำรน  ำเสีย ตำมหลักทฤษฎี The 5 forces Model for Competition 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขันของตลาดการจัดการน้ าเสีย  จะเห็นได้ว่าองค์การจัดการ  

น้ าเสียเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นหน่วยงานหลักของประเทศที่มีศักยภาพ ความได้เปรียบ และความเชี่ยวชาญในการ
บริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย ที่จะสามารถด าเนินการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียของประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไป
ในอนาคต ดังนี้ 

 

๑) อ ำนำจกำรต่อรองของลูกค้ำ (Power of Customers)  

ข้อได้เปรียบ 
          ๑.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญด้านการเดินระบบและ
ควบคุมดูแลรักษา นอกจากนี้ บุคลากรที่มารับหน้าที่บางแห่งมักจะไม่มีความรู้และทักษะด้านการจัดการน้ าเสียโดยตรง  

๑.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่มีงบประมาณเพียงพอส าหรับเป็นค่าปรับปรุง ฟ้ืนฟูระบบบ าบัด
น้ าเสียให้กลับมาใช้งานได้ และยังไม่มีความพร้อมด้านการบริหารจัดการ จึงเป็นโอกาสให้องค์การจัดการน้ าเสียซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงสามารถเข้าด าเนินงานบริหารจัดการระบบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถบังคับใช้กฏหมายได้อย่างจริงจัง ทั้งกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม
และกฏหมายด้านการจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย ที่ควรเป็นนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาลกลาง เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน าหลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย”ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง 

๑.๔ ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ข้อเท็จจริงแก่ชุมชนและประชาชน รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน และร่วมตัดสินใจด าเนินการจัดการน้ าเสีย ตลอดจน การสร้างการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชน  
จุดอ่อน 
          ๑.๕ การจัดการน้ าเสียเป็นภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม พรบ.กระจายอ านาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้ตัดสินใจให้องค์การจัดการน้ าเสียเข้าด าเนินการ
แทน องค์การจัดการน้ าเสียไม่มีอ านาจเข้าด าเนินการเองได้หากไม่ได้รับการยินยอม 
 
 

๒) กำรต่อรองของผู้จดัหำวัตถุดิบ (Power of Suppliers) 
 

          มีผู้ประกอบการหลายรายที่สามารถก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียตามรูปแบบที่องค์การจัดการน้ าเสียก าหนดไว้ 
จึงไม่เป็นปัญหาในการต่อรองของผู้จัดหาวัตถุดิบ 
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๓) ภัยคุกคำมจำกสินค้ำทดแทนทำงธุรกิจ (Threats of Substitutes) 
ข้อได้เปรียบ 
          ๑. ระบบบ าบัดน้ าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วเป็นระบบแบบเก่าไม่จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ ซึ่งองค์การจัดการน้ าเสียมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการอยู่แล้ว 
จุดอ่อน 
          ๒. อาจมีเทคโนโลยีการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียขนาดเล็กท่ีเข้ามาใหม่ ท าให้องค์การจัดการน้ าเสียต้องเร่ง
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการน้ าเสียให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
 

๔) ภัยคุกคำมกำรแข่งขันจำกผู้ค้ำรำยใหม่ (Threats of New Entrants) 
 

ข้อได้เปรียบ 
          ๑. เนื่องจากเป็นงานด้านสาธารณูปการที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง รัฐจึงต้องให้การสนับสนุนงบประมาณในการ
ลงทุน  
          ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่มีเงินงบประมาณเพียงพอที่จะจ้างภาคธุรกิจเอกชนเข้าด าเนินงาน
ระบบบ าบัดน้ าเสียได้  
          ๓. ภาคธุรกิจไม่สามารถด าเนินงานบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียเพียงอย่างเดียวให้มีก าไรได้ ปัจจุบันจึงมี
ภาคเอกชนรายเดียวเข้าด าเนินงานในธุรกิจนี้แต่มีการท าธุรกิจต่อเนื่องเพ่ือท าก าไรให้ธุรกิจ 
 

 

๕. สภำวะกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม (Industry Rivalry)  
 

ข้อได้เปรียบ 
         ๑. ไม่มีภาคเอกชนเข้าด าเนินงานปรับปรุง ฟ้ืนฟูระบบบ าบัดน้ าเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่แล้ว 
เนื่องจาก เงินลงทุนในการปรับปรุงฟ้ืนฟูเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความเสียหาย เป็นจ านวนเงินค่อนข้างสูง 
         ๒. องค์การจัดการน้ าเสียเป็นหน่วยงานของรัฐสามารถเสนอขอรับจัดสรรเงินงบประมาณมาลงทุนให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
         ๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจไม่มีเงินงบประมาณเพียงพอในการจ้างเอกชนเข้าด าเนินการปรับปรุง ฟ้ืนฟู
ระบบฯ 
จุดอ่อน 
        ๑. องค์การจัดการน้ าเสียมีเงินทุนส ารองส าหรับการลงทุนไม่มากนัก ต้องอาศัยเงินงบประมาณจากรัฐบาล การ
ได้รับเงินงบประมาณบางปีไม่สอดคล้องกับแผนงานที่ก าหนดไว้       

 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตรด์้านลูกค้าและตลาด พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน ครั้งท่ี 1) 
และแผนปฏิบัติการด้านลูกค้าและตลาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  
 

๔๒ 

 

2.4 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมกำรแข่งขันของตลำดกำรจัดกำรน  ำเสีย 
จากสถานการณ์ด้านทรัพยากรน้ าและน้ าเสีย เป็นประเด็นส าคัญที่หลายฝ่ายต่างให้ความสนใจในการด าเนินงาน 

มาตรการ แผนงาน เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาน้ าเสียนั้นยังเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและ
ภาคส่วนต่างๆ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการวางระบบที่ใช้ในการบ าบัดน้ าเสีย การรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย
ที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับขนาดของการประกอบการ หรือชุมชน ซึ่งจะมีทั้งการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและความรู้
ท้องถิ่น และการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

องค์การจัดการน้ าเสียเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับมอบหมายภารกิจในการบริหารจัดการระบบ
บ าบัดน้ าเสียชุมชนของประเทศให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น คู่แข่งในทางธุรกิจจึงเป็นบริษัทธุรกิจเอกชนที่
ด าเนินธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน เช่น บริษัทที่ด าเนินการรับออกแบบและติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสีย และให้บริการบ าบัดน้ าเสีย 
อย่างไรก็ตาม บริษัทส่วนใหญ่มุ่งเน้นในเรื่องการบ าบัดน้ าเสียภาคอุตสาหกรรม  โดยในระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์ยังมี
จ านวนไม่มากนัก ดังนี้ 

 

รายชื่อบริษัทตัวอย่างที่ท าธุรกิจเก่ียวข้องกับการบ าบัดน้ าเสียในประเทศไทย 
 

บริษัท บริกำร 
1. บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาค
ตะวันออก 

 - ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียทั้งภาคอุตสาหกรรม พาณิช
ยกรรมและชุมชน 
 - บริการบ าบัดน้ าเสียทั้งภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
และชุมชน 

2. บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์กรีน จ ากัด  - ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 - บริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการของเสีย 

3. บมจ.บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 - ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียภาคอุตสาหกรรม 
 - บริการบ าบัดน้ าเสียภาคอุตสาหกรรม 

4. บริษัท โกรว์ กรีน เอไวรอนเมนท์ จ ากัด  - ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียภาคอุตสาหกรรม 
 - บริการบ าบัดน้ าเสียภาคอุตสาหกรรม  

5. บมจ.ไรท์ โซลูชั่น  - ผลิต ตัวแทนจ าหน่าย น าเข้า และให้บริการผลิตภัณฑ์
เคมีภัณฑ์ระบบบ าบัดน้ า และปิโตรเคมี การจัดการของเสีย
อุตสาหกรรม 

 6. บริษัท ดูแอนด์บี จ ากัด (กรีนแอน์คลีน
โซลูชั่น) 

 - จ าหน่ายสารประกอบทางชีวภาพ เอไซม์ และจุลินทรีย์ 

7. บริษัท พราวเอเซีย จ ากัด  - ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนและภาคอุตสาหกรรม 
 - บริการบ าบัดน้ าเสียชุมชนและภาคอุตสาหกรรม 

8. บริษัท ฟีนิกซ์สยาม จ ากัด  - ผลิตและติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 - ซ่อมแซมระบบบ าบัดน้ าเสีย 

9. บริษัท วันมอร์ลิงค์ จ ากัด  - รับก าจัดของเสียอุตสาหกรรม 
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บริษัท บริกำร 
10. บริษัท เอส เอส พี อาร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

 -  ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียภาคอุตสาหกรรม 
 - บริการบ าบัดน้ าเสียภาคอุตสาหกรรม 

11.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นพเลิศ  - ผลิต ออกแบบ และจัดจ าหน่ายระบบบ าบัดน้ าเสียต่างๆ 
12. Envigear  - ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 - รับเดิน/ซ่อมแซมระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 - จ าหน่ายถังบ าบัดน้ าเสีย 
 - จ าหน่ายจุลินทรีย์บ าบัดน้ าเสีย 

13. Glass Filter   - จ าหน่ายสารกรองน้ า 
14. Prominent  - ผลิตและพัฒนาอุปกรณ์และระบบส าหรับการสูบจ่าย

ของเหลว รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการบ าบัดน้ าและการฆ่าเชื้อ 
15. Water Specialist Supply  - จ าหน่ายสารฆ่าเชื้อคลอรีนไดออกไซด์  

 
2.5 สรุป SWOT ด้ำนลูกค้ำและตลำด 

SWOT ด้ำนลูกค้ำ 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S1 เป็นองค์การที่มีหน้าที่ด าเนินการด้านการจัดการ 
น้ าเสียและมีนัตกรรมการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย  
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

S2 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยก่อสร้างระบบ 
    บ าบัดน้ าเสียให้ลูกค้าใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีบนดินได้ 
    ตามความต้องการ 
S3 ได้รับการสนับสนุนการด าเนินการและงบประมาณบ

ส่วนจากภาครัฐ 
S4 มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์บริหารัดการระบบ

บ าบัดน้ าเสียมากว่า 20 ปี 
 

W1บุคลากรไม่เพียงพอต่อการให้บริการลูกค้า 
W2 ขาดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านลูกค้า 
W3 ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ด้านลูกค้าให้มีความเข้าใจและ

ให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานด้านน้ าเสียอย่างเพียงพอ 
 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threat) 
O1 สามารถขยายตลาดและลูกค้าได้ทั่วประเทศ 
O2 ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนที่มีอยู่ปัจจุบันยังไม่เพียงพอ

ต่อการขยายตัวของชุมชน 
O3 สามารถน าหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter 

Pay Principle) 
 

T1 เศรษฐกิจของประเทศยังไม่เอ้ืออ านวยต่อนโยบายการ
จัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียและธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
จากประชาชน 

T2 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 ท าให้สถาน
การร์ทางการเงินไม่คล่องตัว ส่งผลต่อการขยายตลาดไม่
เป็นไปตามแผน 

T3 เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการขยายงาน 
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2.5.1 กำรวิเครำะห์ Fact Based ของ SWOT ลูกค้ำและตลำด 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของลูกค้า เพ่ือระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค เพ่ือเป็น

หนึ่งในปัจจัยน าเข้าในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด พ.ศ. 2563-2565 สามารถวิเคราะห์ Fact based 
ของ แต่ละ S-W-O-T ดังตารางแสดง 
 

จุดแข็ง 
SWOT ที่มำ ปัจจัยน ำเข้ำ Fact Based 

ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) 
S1 เป็นองค์การที่มี
หน้าที่ด าเนินการ
ด้านการจัดการน้ า
เสียและมีนัต
กรรมการก่อสร้าง
ระบบบ าบัดน้ าเสีย
ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า 

1. SWOT 
Analysis 
เดิม 

1. อจน. มีอ านาจหน้าที่ใน
การบริหารจัดการน้ า เสีย
โดยตรงส่ งผลให้สามารถ
ติ ด ต่ อ ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
หน่วยงานภาครัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่าง
ร ว ด เ ร็ ว แล ะทั่ ว ถึ ง ท า ใ ห้
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
แ ล ะ ส ม่ า เ ส ม อ 
2. แ ม้ ป ร ะ เ ท ศ ไท ย จ ะ มี
อ ง ค์ ก ร ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
อุตสาหกรรมการบ าบัดน้ า
เสียหลายแห่งแต่ อจน.เป็น
องค์การภาครัฐ เ พียงแห่ ง
เดียวที่มีอ านาจหน้าที่ด้าน
การจัดการน้ าเสียชุมชนที่
กระจายไปทั่วประเทศ 

1. องค์การจัดการน้ าเสีย (อจน.) เป็น
รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตาม 
พรบ.จัดตั้ง อจน. พ.ศ. 2538  มีอ านาจ
หน้าที่จัดให้มีและบริหารจัดการระบบบ าบัด
น้ าเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดเดียวกัน ส่งผลให้
การด าเนินงานระหว่าง อจน. และ อปท.เกิด
ความเชื่อมโยงบูรณาการงานอย่างรวดเร็วใน
แนวทางเดียวกันโดย อจน.มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการน้ าเสียมากกว่า 20 ปีจึง
สามารถบริหารจัดการน้ าเสียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่องประกอบกับเป็น
หน่วยงานที่ถ่ายทอดความรู้เทคนิคด้านการ
บ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียให้กับท้องถิ่นได้ 

S2 ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า
โดยก่อสร้างระบบ
บ าบัด 
น้ าเสียให้ลูกค้าใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ี
บนดินได้ตามความ
ต้องการ 

1. SWOT 
Analysis 
เดิม 

1 การจัดท าบันทึกความ
ร่วมมือ (MOU) และบันทึก
ข้อตกลงร่วม (MOA) 
ระหว่าง อจน. กับอปท. 

1 อจน.ได้จัดท าข้อตกลงร่วม (MOA) กับ 
อปท. ได้มากข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 
2563 เนื่องจากสามารถบริหารจัดการน้ า
เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านปริมาณ
และคุณภาพซึ่งสรุปจ านวน MOA ตามล าดับ
ได้ดังนี้ ในปี พ.ศ. 2559 จ านวน 5 แห่ง ใน
ปี พ.ศ. 2560 จ านวน 6 แห่ง ในปี พ.ศ. 
2561 จ านวน 12 แห่ง ในปี พ.ศ. 2562 
จ านวน 14 แห่งและในปี พ.ศ. 2563 
จ านวน 18 แห่ง 
2. อจน. จัดท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) 
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๔๕ 

 

และบันทึกข้อตกลงร่วม (MOA) ระหว่างอจน. 
กับ อปท. .ในการสร้างระบบ าบัดน้ าเสียขนาด
เล็กจ านวน 20 พ้ืนที่ ได้แก่ทต.บางปลา ทต.
นครชัยศรี ทต.บางหญ้าแพรก ทต.ท่าจีน ทม.
ไร่ขิง ทต.บางเลนอบต.สามควายเผือก ทต.
วิชิต ทต.ราไวย์ ทต.ปากน้ าปราณ ทต.พรม
โลก อบต.บางบัวทองทต.บางพลี ทน.ระยอง 
อบต.กมลา ทต.ฉลอง ทม.สามพราน ทต.บาง
ปลา 2 ทม.อ้อมใหญ่ทม.ปู่เจ้า 

S3 ได้รับการ
สนับสนุนการ
ด าเนินการและ
งบประมาณบส่วน
จากภาครัฐ 

  1 งบประมาณประจ าปีจาก
กระทรวงต้นสังกัด 

 1 ผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปีที่มี
การน าเสนอคณะกรรมการองค์การจัดการน้ า
เสีย 

S4 มีความ
เชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์บริหา
รัดการระบบบ าบัด
น้ าเสียมากว่า 20 ปี 

1. SWOT 
Analysis 
เดิม 

1. แ ม้ ป ร ะ เ ท ศ ไท ย จ ะ มี
อ ง ค์ ก ร ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
อุตสาหกรรมการบ าบัดน้ า
เสียหลายแห่ง แต่ อจน.เป็น
องค์การภาครัฐ เ พียงแห่ ง
เดียวที่มีอ านาจหน้าที่ด้าน
การจัดการน้ าเสียชุมชนที่
กระจายไปทั่วประเทศ 

1. องค์การจัดการน้ าเสีย (อจน.) เป็น
รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตาม 
พรบ. จัดตั้ง อจน. พ.ศ. 2538  มีอ านาจ
หน้าที่จัดให้มีและบริหารจัดการระบบบ าบัด
น้ าเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดเดียวกัน ส่งผลให้
การด าเนินงานระหว่าง อจน. และ อปท.เกิด
ความเชื่อมโยงบูรณาการงานอย่างรวดเร็วใน
แนวทางเดียวกันโดย อจน.มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการน้ าเสียมากกว่า 20 ปีจึง
สามารถบริหารจัดการน้ าเสียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่องประกอบกับเป็น
หน่วยงานที่ถ่ายทอดความรู้เทคนิคด้านการ
บ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียให้กับท้องถิ่นได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตรด์้านลูกค้าและตลาด พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน ครั้งท่ี 1) 
และแผนปฏิบัติการด้านลูกค้าและตลาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  
 

๔๖ 

 

จุดอ่อน 
SWOT ที่มำ ปัจจัยน ำเข้ำ Fact Based 

ประเด็นจุดอ่อน (Weakness : W) 
W1 บุคลากรไม่
เพียงพอต่อการ
ให้บริการลูกค้า 

1. SWOT 
Analysis เดิม 

โครงสร้างองค์การ เเละการ
จัดสรรอัตราก าลังยังไม่
เพียงพอและไม่สอดคล้อง
กับภารกิจที่เพิ่มข้ึนในทุกๆ 
ปี เช่นบุคลากรบางสว่นมี
ความสามารถที่ไม่ตรงกับ
ความต้องการ ขาดการสร้าง
บุคลากรรุ่นใหม่ที่จะช่วย
ส่งเสริมการท างานรปูแบบ
ใหม่ในอนาคต เป็นต้น 

โครงสร้างการบริหารงานของ อจน. แบ่งเปน็ 
3 สายงาน ประกอบด้วย สายงานบริหารสาย
งานพฒันาองค์กรสายงานปฏิบตัิการ โดย
อัตราก าลังปัจจุบนัจ านวน 126 อัตรายังไม่
เพียงพอต่อภารกิจงานด้านการบริหารจัดการ
น้ าเสียที่มีเพิ่มข้ึนทุกปีประกอบกับ อจน.ต้องมี
การพัฒนาบุคคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งเสริมให้มีการน า
เทคโนโลยดีิจิทัลมาช่วยปฏิบตัิงานให้มากข้ึน 

2. สัญญาณบง่ชี้
และการ
เปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญ และ
สภาพแวดล้อม
กฎระเบียบ
ข้อบังคับ 

มติคณะรัฐมนตร ี(ครม.) 
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 
2563 เห็นชอบการก าหนด
เขตพื้นที่จัดการน้ าเสีย
เพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุก
จังหวัดของประเทศไทย 

มี อปท. ทั้งหมด 8750 แห่ง แต่มีพนักงาน 
134 คน 

W2 ขาดองค์ความรู้
ด้านการบริหาร
จัดการด้านผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและลูกค้า 

1. SWOT 
Analysis เดิม 

บุคลากรที่มีอยู่บางส่วนมี
ความสามารถไม่ตรงกับการ
ด าเนินงานด้านผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและลูกค้าและขาด
การส่งเสริมการท างาน
รูปแบบใหม่ในยุค 4.0 

ตามเกณฑ์การด าเนนิงานระบบประมินผลใหม่
มีการก าหนดให้หน่วยงานมีการมุ่งเน้นผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียและลูกค้า (Stakholder and 
Customer Mannagement :SCM ) องค์กร
จึงจัดให้มีการจัดท า SCM เพื่อศึกษาและ
เรียนรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าที่มี
ประสิทธิภาพและบูรณาการเข้ากับการก ากับ
ดูแลขององค์กรกลยุมธ์ และการบริหารจัดการ
ในทุกระดับ 

W3 ขาดการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและ
ลูกค้าให้มีความ
เข้าใจและให้
ความส าคัญต่อการ
ด าเนินงานด้านน้ า
เสียอย่างเพียงพอ 

1. SWOT 
Analysis เดิม 

ขาดพนักงานที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการ
บริหารจัดการองค์กร
โดยตรงเช่น ดา้นลูกค้าและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดา้นการ
จัดการองค์ความรู้และ
นวัตกรรม 

ไม่มีกอง ไม่มีวุฒิ ไม่มีพนักงานที่จบโดยตรง 
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โอกำส 
SWOT ที่มำ ปัจจัยน ำเข้ำ Fact Based 

ประเด็นโอกำส (Opportunities : O)  
O1 สามารถขยาย
ตลาดและลูกค้าได้
ทั่วประเทศ 

1. SWOT 
Analysis เดิม 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0820.3/ว1499 
ลงวันที่ 12 มี.ค. 63 ถึง
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุก
จังหวัด ให้ อปท. 
ประสานงานกับ อจน.
เกี่ยวกับการจัดการระบบน้ า
เสีย 

กระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายด้านการ
บริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าให้กับอจน. 
รวมทั้งให้ความส าคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
ทางน้ าของแต่ละจังหวัดเป็นอย่างมากโดย
เห็นว่าทุกจังหวัดต้องมีการบริหารจัดการน้ า
เสียซึ่งได้มีหนังสือให้ทุกจังหวัดประสานการ
ด าเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ าเสียกับ
อจน. โดยตรง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0820.3/ว
1499 ลงวันที่ 12 มี.ค. 63 

O2 ระบบบ าบัดน้ า
เสียชุมชนที่มีอยู่
ปัจจุบันยังไม่
เพียงพอต่อการ
ขยายตัวของชุมชน 

1. SWOT 
Analysis เดิม 

1.ปัญหาน้ าเสียชุมชนที่มี
ปริมาณสูงขึ้นและขยาย
ตัวอย่างรวดเร็วท าให้ อจน. 
ต้องขยายขอบเขตการ
ให้บริการบ าบัดน้ าเสียใน
พ้ืนที่ต่างๆเพ่ือให้ครอบคลุม
ยิ่งข้น 
2.เมื่อมีการขยายพ้ืนที่
จัดการน้ าเสีย อจน.
จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากร
และการด าเนินงานเพ่ือ
รองรับการท างานให้
สอดคล้องกับพ้ืนที่ที่เกิดข้ึน 

มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 
กันยายน 2563 เห็นชอบการก าหนดเขต
พ้ืนที่จัดการน้ าเสียเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุก
จังหวัดของประเทศไทย 

O3 สามารถน า
หลักการผู้ก่อมลพิษ
เป็นผู้จา่ย (Polluter 
Pay Principle) 

การประชุม
คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมปี 
2535 

  ตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535  และประกาศกรม
ควบคุมมลพิษ เร่ืองแนวทางการก าหนดอัตรา
ค่าบ าบัดน้ าเสียชุมชน เมือ่วันที่ 28 เมายน 
2563  โดย พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมป ี2535 ก าหนดให้มีการก าหนด
ค่าปรับส าหรับผู้ทีไ่ม่สง่น้ าเสียหรือของเสียไป
ยังระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของเทสบาลหรือ
ลักลอบทิ้งหรือไม่ช าระค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย
หรือไม่ใช้ระบบ าบัดน้ าเสียที่มีอยู่ 
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อุปสรรค 
SWOT ที่มำ ปัจจัยน ำเข้ำ Fact Based 

ประเด็นอุปสรรค (Threats : T) 
T1 เศรษฐกิจของ
ประเทศยังไม่
เอ้ืออ านวยต่อนโยบาย
การจัดเก็บค่าบริการ
บ าบัดน้ าเสียและธรรม
เนียมที่เก่ียวข้องจาก
ประชาชน 

  เศรษฐกิจในปัจจุบันยัง
เติบโตไม่ทันต่อการ
ด ารงชีวิตท าให้ต้องลดภาระ
รายจ่ายที่เห็นว่าไม่จ าเป็น
ออก 

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการกระจายอ านาจ 
พ.ศ. 2542 ให้อ านาจและหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ในการจัดตั้งและ
ดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของตนเอง ซึ่ง
ปัจจุบันมี อปท.บางพ้ืนที่เท่านั้นที่ให้ อจน.เข้า
บริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียและจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสียได้ซึ่งต้องเป็น
อ านาจของ อปท. และ อปท.บางพื้นที่เห็นว่า
ยังไม่ต้องการให้ประชาชนมีภาระการจ่ายค่า
บ าบัดน้ าเสีย 

T2 เนื่องจาก
สถานการณ์โรค
ระบาด โควิด 19 ท า
ให้สถานการร์ทาง
การเงินไม่คล่องตัว 
ส่งผลต่อการขยาย
ตลาดไม่เป็นไปตาม
แผน 

สถานการณ์
ปัจจุบัน 

มาตราการช่วยเหลือ
ประชาชนช่วงโควิด 19 

รวมมาตรการรัฐช่วยเหลือประชาชนช่วงโควิด 
19 เพ่ือบบรเทาความเดือดร้อน เช่น ลดค่า
ไฟฟ้า ลดค่าน้ าประปา ฯลฯที่ส่งผลให้ไม่
สามารถด าเนินการขยายตลาดการจัดเก็บ
ค่าบริการบ าบัดน้ าเสียและการก่อสร้างระบบ
ใหม่ได้ 

T3 เงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรไม่
เพียงพอต่อการขยาย
งาน 

1. SWOT 
Analysis 
เดิม 

  ลดงบประมาณในการด าเนินงานลงเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนช่วงโควิด 19 ก่อาน 
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๔๙ 

 

บทที่ 3 
กำรจัดกลุ่ม กำรจ ำแนกลูกค้ำ และกำรก ำหนดส่วนตลำดเป้ำหมำย 

 

3.1 กำรจัดกลุ่มลูกค้ำ 
องค์การจัดการน้ าเสีย มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ าเสีย พ.ศ. 2538 มาตรา 6       

มีวัตถุประสงค์ในการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมส าหรับการบ าบัดน้ าเสียในเขตพ้ืนที่จัดการน้ าเสียและบริการ           
รับบริหารหรือจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่จัดการน้ าเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับ
การจัดการน้ าเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการด าเนินภารกิจตามพระราชกฤษฎีกาฯ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียตามมาตรา ๗ ดังนี้ 

(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการน าน้ าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และการผลิตพลังงานจากน้ าเสีย เพื่อให้เป็นไปตามแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและตามข้อตกลงร่วม 

(๒) ท าข้อตกลงร่วม เพ่ือการจัดการน้ าเสียในเขตพ้ืนที่จัดการน้ าเสียบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
(๓) เก็บค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริหารจัดการส าหรับการบ าบัดน้ าเสีย 
(๔) ประสานงานกับราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ  

น้ าเสีย 
(๕) กระท าการอ่ืนบรรดาที่เกี่ยวข้องหรือเนื่องในการจัดการให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การจัดการน้ าเสียใน

การจัดเก็บค่าให้บริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริหารจัดการ โดยอาจมอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการ  ส่วน
ท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐจัดเก็บหรือเรียกเก็บเพ่ือองค์การจัดการน้ าเสียก็ได้ ทั้งนี้ โดยให้คิดค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ 
อจน. ตกลงร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดเก็บหรือเรียกเก็บนั้น แล้วแต่กรณี 

จึงกล่าวได้ว่า การที่องค์การจัดการน้ าเสียเข้าด าเนินการปรับปรุง ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการระบบบ าบัด  
น้ าเสีย รวมทั้ง การก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่าย    
เงินสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการให้กับองค์การจัดการน้ าเสียเป็นการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามกฏหมาย     
ใน 2 รูปแบบ 

3.1.1 กำรให้บริกำรเชิงพำณิชย์ 
การบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นบริการเชิงพาณิชย์ขององค์การจัดการน้ าเสียเพ่ือให้บริการบ าบัด    

น้ าเสียกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบบ าบัดน้ าเสียอยู่แล้ว รวมทั้งยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การร่วมกันแก้ไขปัญหามลภาวะน้ าเสียชุมชน โดยร่วมมือกันในการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชนอย่าง
ยั่งยืน และมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการเสริมสร้างจิตส านึกรับผิดชอบของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี ๒ รูปแบบ 
ได้แก่ 

บริการรูปแบบที่ ๑. โครงการปรับปรุง ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีระบบบ าบัดน้ าเสียอยู่แล้ว   

บริการรูปแบบที่ 2. โครงการออกแบบ ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียขนาดเล็ก  
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บริกำรรูปแบบที่ 1  โครงกำรปรับปรุง ฟื้นฟูและบริหำรจัดกำรระบบบ ำบัดน  ำเสียขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีระบบบ ำบัดน  ำเสียอยู่แล้ว 
องค์การจัดการน้ าเสียจะจัดท าข้อตกลงการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบ าบัด   
น้ าเสียรวมร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีระบบบ าบัดน้ าเสียอยู่แล้ว โดยมีขั้นตอน
การด าเนินงาน ดังนี้ 
1) ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาของระบบบ าบัดน้ าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และประเมินศักยภาพ ความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ พร้อมเข้าประสานงาน เจรจา จัดท าบันทึกความร่วมมือ 
(MOU) เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการจะพัฒนารูปแบบการด าเนินงานเป็นข้อตกลง (MOA) การรับบริหารจัดการระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวมระยะเวลา 15 ปี  

2) จัดท าข้อตกลงการรับบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียรวมอย่างเต็มรูปแบบ (MOA) 
โดยมีการลงนามข้อตกลงร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย โดยเทศบาลส่งมอบสิทธิ/ภารกิจในการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน
ให้องค์การจัดการน้ าเสียด าเนินการเป็นระยะเวลา 15 ปี 

โดยสาระส าคัญของข้อตกลง มีดังนี้ 
1) ในปีแรกของการด าเนินการองค์การจัดการน้ าเสียจะขอรับจัดสรรเงินงบประมาณ

จากรัฐบาล เพ่ือด าเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง ฟ้ืนฟูระบบบ าบัดน้ าเสียให้กลับมาด าเนินการได้ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าก่อสร้าง
ขยายแนวท่อรวบรวมน้ าเสียเพ่ิมเติม แต่องค์การจัดการน้ าเสียจะให้ค าปรึกษาและวางแผนการด าเนินงานให้กับเทศบาลได้ 
  

2) ในปีที่ 2 จนตลอดระยะเวลาของโครงการ องค์การจัดการน้ าเสียจะขอรับจัดสรรเงิน
งบประมาณส่วนหนึ่งจากรัฐบาลเพื่อเข้าด าเนินการบริหารจัดการและบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งได้แก่ ค่าเดินระบบ
และบ ารุงรักษาระบบ ค่าซ่อมปรับปรุงเครื่องจักร และ/หรือเปลี่ยนทดแทนเครื่องจักรที่ช ารุดเสียหาย และเทศบาลจะต้อง
จ่ายเงินสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการรระบบบ าบัดน้ าเสียให้กับองค์การจัดการน้ าเสียตามข้อตกลง (MOA) ที่ได้
จัดท าร่วมกัน   

๓) องค์การจัดการน้ าเสียและเทศบาลมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะแก้ไขปัญสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าและประกาศเทศบัญญัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ าบัดน้ าเสียในท้องถิ่นที่มีค วามพร้อม 
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาน้ าเสียตามหลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” “Polluters Pay 
Principal : PPP”  

๔) องค์การจัดการน้ าเสียจะให้การสนับสนุนและเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการบ าบัดน้ าเสียร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดท าโครงสร้างอัตราค่าบริการ
บ าบัดน้ าเสียตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้ง การเสริมสร้างจิตส านึก การตระหนักรู้เกี่ยวกับน้ าเสีย            
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดการน้ าเสีย เพ่ือวางรากฐานความรู้ ความเข้าใจในการจ่ายค่าธรรมเนียม
บ าบัดน้ าเสียของประชาชน เป็นต้น 

๕) องค์การจัดการน้ าเสียจะถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการระบบบ าบัด     
น้ าเสียให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียได้ด้วยตนเองเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ 
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บริกำรรูปแบบท่ี 2. โครงกำรออกแบบก่อสร้ำงและบริหำรจัดกำรระบบบ ำบัดน  ำเสียขนำดเล็ก  
องค์การจัดการน้ าเสียได้มีโครงการแก้ไขปัญหาน้ าเสียของประเทศอย่างยั่งยืนในเขต

พ้ืนที่ลุ่มน้ าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐมซึ่งมีความรุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤตให้สามารถด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง จึงได้จัดท าโครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียขนาดเล็กที่ใช้งบประมาณและพ้ืนที่ในการก่อสร้างน้อย โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาแหล่งน้ าเสื่อมโทรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ทั่วประเทศที่อยู่ขั้นวิกฤต และประเมินศักยภาพ ความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ พร้อมเข้าประสานงาน เจรจา 
จัดท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการจะพัฒนารูปแบบการด าเนินงานเป็นข้อตกลง (MOA)    
การรับบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียรวมระยะเวลา 15 ปี  

2) จัดท าข้อตกลงการจัดให้มีและบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียรวม (MOA) โดยมี
การลงนามในข้อตกลงร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียอย่างเต็มรูปแบบ  

3.1.2 กำรให้บริกำรเชิงสังคม 
องค์การจัดการน้ าเสียได้สนองงานในโครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ ซึ่งรัฐบาลได้ให้การสนับสนุน         

เงินงบประมาณในการด าเนินงานจ านวน ๗ แห่ง ได้แก่ 
3.1.2.1 ออกแบบ ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง           

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในพื้นที่ ดังต่อไปนี้ 
1) เทศบาลเมืองปากพนัง จ านวน 2 ระบบ ได้แก่ 

   - บริเวณหลังเรือนจ า 
   - บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี 

2) เทศบาลต าบลหัวไทร จ านวน 2 ระบบ ได้แก่ 
   - บริเวณถนนสุขาภิบาล 1 
   - บริเวณตลาดสดถนนบางแค 

    3) เทศบาลต าบลชะอวด 
     4) องค์การบริหารส่วนต าบลหูล่อง 

3.1.2.2 ออกแบบ ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์ อุ ทยาน
สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี 

3.1.2.3 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการน้ าเสีย 
3.1.2.4 จัดตั้งศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ าเสียประเทศไทย โดยมีการแสดงผลการรายงาน

คุณภาพน้ าแบบอัตโนมัติและควบคุมการท างานของเครื่องจักร 
3.1.2.๕ โครงการน าน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
3.1.2.๖ การส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้ด้านการจัดการน้ าเสียแก่ภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไป 
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๕๒ 

 

3.2 กลไกลส ำคัทท่ีใช้ในกำรก ำหนดกลุ่มลูกค้ำและตลำด ทำงด้ำนผลิตภัณฑ์ และบริกำร  
องค์การจัดการน้ าเสียได้เข้าด าเนินการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

ข้อตกลง (MOA) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินสมทบค่าบริหารจัดการระบบฯ ให้กับองค์การจัดการน้ าเสียตาม
รูปแบบการบริหารจัดการ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงถือเป็นลูกค้าขององค์การจัดการน้ าเสีย ซึ่งปัจจุบันองค์การ
จัดการน้ าเสียมีลูกค้าดังกล่าวจ านวน ๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีการจัดกลุ่มตามรูปแบบและวัตถุประสงค์การ
ด าเนินงาน โดยแบ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์ จ านวน ๒ กลุ่ม และกลุ่มลูกค้าที่องค์การจัดการน้ าเสียให้บริการเชิงสังคม 
ดังนี้ 

 

ล ำดับ กลุ่มลูกค้ำ กลุ่มย่อย ผลิตภัณฑ์  บริกำร ควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง ตัวชี วัด 
1 ลูกค้าเชิง

พาณิชย์ 
ลูกค้าระบบ
ขนาดใหญ่ 

ปรับปรุง/
ฟ้ืนฟูระบบ 

บริหาร
จัดการระบบ 

- ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บ าบัด 
- การ

ประชาสัมพันธ์
ที่ทั่วถึง 
ครบถ้วน 

- ความรวดเร็ว
ในการ
ตอบสนองต่อ
การบริการ 

- คุณภาพ
น้ าผ่าน
เกณฑ์ 
- ปริมาณ

น้ าที่
สามารถ
บริหาร
จัดการได้ 
- ความพึง

พอใจของ
ลูกค้าต่อ
การ
ให้บริการ 

ลูกค้าระบบ
ขนาดเล็ก 

ก่อสร้าง
ระบบบ าบัด
น้ าเสีย 

บริหาร
จัดการระบบ 

- ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บ าบัด 

- คุณภาพน้ าใน
พ้ืนที่ดีขึ้น 

2 ลูกค้าเชิง
สังคม 

- ก่อสร้าง
ระบบบ าบัด
น้ าเสีย 

บริหาร
จัดการระบบ 

- ประสิทธิภาพ
ของระบบ
บ าบัด 

- คุณภาพน้ าใน
พ้ืนที่ดีขึ้น 
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๕๓ 

 

3.2.๑ กลุ่มลูกค้ำเชิงพำณิชย์ 
เป็นลูกค้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบบ าบัดน้ าเสียอยู่แล้ว และจ่ายเงินสมทบค่าบริหารจัดการระบบ

บ าบัดน้ าเสียให้กับองค์การจัดการน้ าเสียตามข้อตกลง (MOA) จ านวน 27 แห่ง ได้แก่ 
               รำยละเอียดข้อมูลกลุ่มลูกค้ำเชิงพำณิชย์ แบ่งเป็นกลุ่มย่อย ประกอบด้วย  
ลูกค้ำระบบขนำดใหท่ ซึ่งเป็นลูกค้ำที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรรับบริหำรจัดกำรระบบบ ำบัดน  ำเสีย   
 

กลุ่มที่ 1 ลูกค้าองค์กรปกครองท้องถิ่นที่องค์การจัดการน้ าเสียเข้าบริหารจัดการระบบฯ 
ล าดับ ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด ปีที่ท าข้อตกลง ปีที่เข้าปรับปรุงฟ้ืนฟู ปีที่เข้า

ด าเนินการ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
เทศบาลนครสงขลา 
เทศบาลต าบลบางเสร่ 
เทศบาลเมืองพะเยา 
เทศบาลต าบลบ้านเพ 
เทศบาลนครล าปาง 
เทศบาลเมืองกระบี ่
เทศบาลเมืองศรีราชา 
เทศบาลเมืองมุกดาหาร 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

ประจวบคีรีขันธ์ 
สงขลา 
ชลบุร ี
พะเยา 
ระยอง 
ล าปาง 
กระบี่ 
ชลบุร ี

มุกดาหาร 
เชียงใหม่ 

2554 
2554 
2554 
2554 
2554 
2555 
2555 
2555 
2556 
2556 

๒๕๕๕ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๗ 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๘ 
๒๕๕๘ 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

เทศบาลนครแม่สอด 
เทศบาลนครอุดรธานี 
เทศบาลเมืองแสนสุขหนือ 
เทศบาลเมืองแสนสุขใต้ 
เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง 
เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
เทศบาลเมืองปากช่อง 
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี 
เทศบาลนครหาดใหญ่ 

ตาก 
อุดรธานี 
ชลบุร ี
ชลบุร ี

อ านาจเจริญ 
ราชบุรี 

ก าแพงเพชร
นครราชสีมา 

สิงห์บุรี 
สงขลา 

2556 
2556 
2556 
๒๕๕๖ 
2557 
2557 
2557 
2557 
2557 
2557 

๒๕๕๗ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๘ 
๒๕๕๘ 
๒๕๕๘ 
๒๕๖๐ 
๒๕๕๙ 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๘ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 
๒๕๕๘ 
๒๕๕๘ 
๒๕๕๘ 
๒๕๖๐ 
๒๕๕๙ 
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๕๔ 

 

กลุ่มที่ 1 ลูกค้าองค์กรปกครองท้องถิ่นที่องค์การจัดการน้ าเสียเข้าบริหารจัดการระบบฯ 
ล าดับ ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด ปีที่ท าข้อตกลง ปีที่เข้าปรับปรุงฟ้ืนฟู ปีที่เข้า

ด าเนินการ 
21 
22 
23 
24 
25 
๒๖ 
27 

เทศบาลนครอุบลราชธานี 
เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
เทศบาลเมืองบุรีรัมย ์
เทศบาลเมืองชะอ า 
เทศบาลเมืองพิษณุโลก 

อุบลราชธานี 
ระยอง 

กาญจนบุรี 
กาฬสินธุ์ 
บุรีรัมย์ 
เพชรบุรี 
พิษณุโลก 

2558 
2558 
2558 
2559 
2559 
2561 
2562 

๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 
๒๕๕๙ 
๒๕๖๑ 
๒๕๖๒ 
2563 

๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๑ 
๒๕๖๒ 
2564 

 
กลุ่มลูกค้ำขนำดเล็ก ซึ่งเป็นลูกค้าท่ีอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการรับบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย 
กลุ่มที่ 2 ลูกค้าองค์กรปกครองท้องถิ่นที่องค์การจัดการน้ าเสียก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียขนาดเล็ก
จ านวน 23 พ้ืนที ่
ล าดับ องค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัด ปีที่ท าข้อตกลง ปีที่เข้าด าเนินการ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

เทศบาลต าบลบางปลา 
เทศบาลต าบลนครชัยศรี 
เทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก 
เทศบาลต าบลท่าจีน 
เทศบาลต าบลบางเลน 
เทศบาลเมืองไร่ขิง 
องค์การบริหารส่วนต าบลสามควายเผือก 

สมุทรสาคร 
นครปฐม 

สมุทรสาคร 
สมุทรสาคร 
นครปฐม 
นครปฐม 
นครปฐม 

25๕๕ 
2555 
2556 
2556 
2558 
2558 
2559 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๘ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๑ 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

เทศบาลต าบลวิชิต 
เทศบาลต าบลราไวย์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางบัวทอง 
เทศบาลต าบลพรหมโลก 
เทศบาลต าบลปากน้ าปราณ 
เทศบาลต าบลบางพลี 
เทศบาลนครระยอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกมลา  
เทศบาลต าบลฉลอง 
เทศบาลเมืองสามพราน 

ภูเก็ต 
ภูเก็ต 

นนทบุรี 
นครศรีธรรมราช 
ประจวบคีรีขันธ์ 
สมุทรปราการ 

ระยอง 
ภูเก็ต 
ภูเก็ต 

นครปฐม 

2559 
2560 
2560 
2560 
2560 
๒๕๖๑ 
๒๕๖๑ 
๒๕๖๑ 
๒๕๖๑  
๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 
๒๕๖๒ 
๒๕๖๒ 
๒๕๖๒ 
๒๕๖๒ 
๒๕๖๓ 
๒๕๖๓ 
2563 
2563 
2563 

18 เทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ นครปฐม 2561  
19 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมุทรปราการ 2561  
20 เทศบาลต าบลบางปลา (2) สมุทรสาคร 2562  
21 องค์กรบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน นครปฐม 2562  
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๕๕ 

 

กลุ่มที่ 2 ลูกค้าองค์กรปกครองท้องถิ่นที่องค์การจัดการน้ าเสียก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียขนาดเล็ก
จ านวน 23 พ้ืนที ่
ล าดับ องค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัด ปีที่ท าข้อตกลง ปีที่เข้าด าเนินการ 

22 เทศบาลเมืองใหมแ่พรกษา  2562  
23 องค์การบริหารส่วนต าบลล าโพ  2563  

 
3.๒.2 กลุ่มลูกค้ำเชิงสังคม  

เป็นลูกค้าที่องค์การจัดการน้ าเสียได้รับเงินงบประมาณจากรัฐบาลเพ่ือบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียทั้ง 
100% ทุกพ้ืนที่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องจ่ายเงินสมทบค่าบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 

กลุ่มลูกค้าองค์กรปกครองท้องถิ่นในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จ านวน 7 พ้ืนที่   
 

กลุ่มลูกค้ำเชิงสังคม 
กลุ่มลูกค้าองค์กรปกครองท้องถิ่นในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
ล าดับ องค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัด ปีที่ท าข้อตกลง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

เทศบาลเมืองปากพนัง บริเวณหลังเรือนจ า 
เทศบาลเมืองปากพนัง วัดนาควารี 
เทศบาลต าบลหัวไทร ถนนสุขาภิบาล 1 
เทศบาลต าบลหัวไทร หลังตลาดสดถนนบางแค 
เทศบาลต าบลชะอวด วัดศรีมาประสิทธิ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหูล่อง 
อุทยานนานาชาติสิ่งแวดล้อมสิรินธร 

นครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 
เพชรบุรี 

2555 
2555 
2556 
๒๕๕๔ 

 
 

๒๕๕๖ 
 

 

3.3 เกณฑ์กำรจ ำแนกกลุ่มลูกค้ำและตลำดตำมพันธกิจ 
1)  ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชนทั่วประเทศ 
2) ปรับปรุงฟื้นฟู และบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชนทั่วประเทศ 
3) ให้บริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ าเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ 
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๕๖ 

 

3.4 พฤติกรรมลูกค้ำ  
 พฤติกรรมการลูกค้าขององค์กร จะจ าแนกตามเงื่อนไขบันทึกข้อตกลงฯเงินสมทบ โดยแบ่งกลุ่มเป็น ดังนี้  
 

ที ่ เทศบำล 
จ่ำยรำยปี จ่ำยรำยไตรมำส 

จ่ำยตรงปี ด ำเนินกำรก่อนจ่ำย จ่ำยตรงปี 
ด ำเนินกำร
ก่อนจ่ำย 

1 ทม.ประจวบคีรีขันธ์  - - - 
2 ทม.มำบตำพุด   - - - 
3 ทต.บ้ำนเพ   - - - 
4 ทน.สงขลำ -  - - 
5 ทต.บำงเสร่ -  - - 
6 ทม.กระบี่ -  - - 
7 ทม.ศรีรำชำ -  - - 
8 ทน.อุดรธำนี -  - - 
9 ทน.แม่สอด -  - - 
10 ทม.มุกดำหำร -  - - 
11 ทม.พะเยำ -  - - 
12 ทน.ล ำปำง -  - - 
13 ทม.อ ำนำจเจริท  -  -  - 
14 ทม.บ้ำนโป่ง  -  -  - 
15 ทม.ก ำแพงเพชร  -  -  - 
16 ทม.ปำกช่อง  -  -  - 
17 ทม.สิงห์บุรี  -  -  - 
18 ทน.หำดใหท่  -  -  - 
19 ทม.แสนสุข  -  -  - 
20 ทน.อุบลรำชธำนี  -  -  - 
21 ทม.บุรีรัมย์  -  -  - 
22 ทม.กำทจนบุรี  -  -  - 
23 ทม.กำฬสินธุ์  -  -  - 
24 ทม.ชะอ ำ  -  -  - 
25 ทต.บำงปลำ   - - - 
26 ทต. ปำกน  ำปรำณ   - - - 
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๕๗ 

 

3.5 กลุ่มลูกค้ำในปัจจุบัน แบ่งตามภูมิศาสตร์ 
แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งพ้ืนที่ระบบบ าบัดน้ าเสียที่ อจน. เข้าด าเนินการ   

  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
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3.6 แนวโน้มกำรเติบโตในอนำคต 
3.6.1 ข้อมูลตลำดกำรจัดกำรน  ำเสียของประเทศไทย 

3.6.1.1 ตลำดกำรจัดกำรน  ำเสียของประเทศไทย สำมำรถแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี  
๑) กลุ่มตลาดระบบบ าบัดน้ าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก่อสร้างไว้แล้วแต่ยังไม่มี        

การบริหารจัดการระบบฯ จ านวน ๗๐ แห่ง 
โดยในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ลงทุนก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน

จนถึง ณ ปัจจุบัน (พ.ศ.2562) จ านวน 105 แห่ง เป็นเงินงบประมาณ 83,000 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จจ านวน    
95 แห่ง ก าลังก่อสร้าง 9 แห่ง และชะลอโครงการ 1 แห่ง อยู่ในการดูแลของกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๗๐ แห่ง ที่ด าเนินการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียด้วยตนเอง หรือยังไม่มีการด าเนินการบ าบัด
น้ าเสีย และระบบบ าบัดน้ าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้องค์การจัดการน้ าเสียเข้าด าเนินการบริหารจัดการ
จ านวน ๒๖ แห่ง 

 

ตำรำงแสดงมูลค่ำก่อสร้ำงระบบบ ำบัดน  ำเสียชุมชน รวม 105 แห่ง 

ระบบบ ำบัดน  ำเสียชุมชนทั่วประเทศ 
จ ำนวน มูลค่ำก่อสร้ำง 

(แห่ง) (ล้ำนบำท) 
1 กรุงเทพฯ 8 24,603 
2 สมุทรปราการ (คลองด่าน) 1 23,000 
3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 96 35,397 
   3.1 ระบบที่ อปท. ด าเนินงาน 70  24,434 
         3.2 ระบบท่ีองค์กำรจัดกำรน  ำเสียเข้ำด ำเนินงำน (2564) 26  10,963 

รวม 105 83,000 
 

ตำรำงแสดงระบบบ ำบัดน  ำเสียรวมของชุมชนแยกตำมหน่วยงำนรับผิดชอบ จ ำนวน 105 แห่ง 

หน่วยงำนรับผิดชอบ จ ำนวนระบบ (แห่ง) 

1. เทศบาล 89 
2. กรุงเทพมหานคร ๘ 
3. เมืองพัทยา ๒ 
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ๑ 
5. องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ๔ 
6. จังหวัดสมุทรปราการ ๑ 
รวม  105 
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๕๙ 

 

 
ตำรำงแสดงจ ำนวนระบบบ ำบัดน  ำเสียแยกตำมขนำด จ ำนวน 105 แห่ง 
 

ขนำดระบบบ ำบัด ควำมสำมำรถในกำรบ ำบัด จ ำนวน (แห่ง) 
ขนาดใหญ ่ มากกว่า 50,000 ลบ.ม.ต่อวัน 12 
ขนาดกลาง 10,000 - 50,000 ลบ.ม.ต่อวัน 47 
ขนาดเล็ก ไม่เกิน 10,000 ลบ.ม.ต่อวัน 46 

 
๒) กลุ่มตลาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศที่ยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียจ านวน         

7,85๒ แห่ง 
ตามข้อมูลปริมาณน้ าเสียชุมชนที่เกิดขึ้นทั่วประเทศประมาณ 9.๖0 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

ขณะที่มีระบบบ าบัดน้ าเสียทั่วประเทศที่สามารถรองรับปริมาณน้ าเสียได้รวม 3.20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน คือคิดเป็น
ร้อยละ 3๓.๓๓ ของปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้น มีปริมาณน้ าเสียที่เกิดจากการชุมชน บ้านเรือน ที่ยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย
และจะต้องบ าบัดอีกประมาณ 1.70 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗๑ ซึ่งตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการ
สาธารณะเรื่องการก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย โดยข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งจะต้องมีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะดังกล่าว รวมทั้งสิ้นจ านวน 7,85๒ แห่ง ประกอบด้วย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ดังแสดงในตารางดังนี้ 

 

ตำรำงแสดงข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน อปท. จ ำนวนระบบฯ หมำยเหตุ 
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 1 อบจ.ชลบุรี 
2. เทศบาล 2.1 เทศบาลนคร 30 

89   2.2 เทศบาลเมือง 17๙ 
 2.3 เทศบาลต าบล 2,๒๓๓ 
3. องค์การบริหารส่วนต าบล 5,๓๓๒ 4 อบต.บ้านใต้  เกาะพงัน/  อบต.

อ่าวนาง เกาะพีพี 
4. องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 10 เมืองพัทยา และ

กรุงเทพมหานคร 
5. จังหวัดสมุทรปราการ - 1 โครงการบ าบั ดน้ า เสี ยรวม 

จังหวัดสมุทรปราการ 
รวม 7,85๒ 105  

หมายเหตุ * ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้างส านักพัฒนา
ระบบ รูปแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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๖๐ 

 

3.6.2 ส่วนแบ่งตลำดขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย   
     ระบบบ าบัดน้ าเสียในประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมจ านวน ๑๐๕ แห่ง สามารถบ าบัดน้ าเสียคิดเป็น     

ร้อยละ ๓๓.๖๖  ปัจจุบัน องค์การจัดการน้ าเสียได้เข้าด าเนินการปรับปรุง ฟ้ืนฟูระบบบ าบัดน้ าเสียในส่วนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 26 แห่ง จากทั้งหมด 9๖ แห่ง สามารถฟ้ืนฟูระบบบ าบัดน้ าเสียให้กลับมาใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ความสามารถในการบ าบัดน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียจ านวน 26 แห่ง เท่ากับ 0.56 ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๗ ของปริมาณน้ าเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ) และมูลค่าทรัพย์สินที่ภาครัฐได้ลงทุนก่อสร้าง
ในอดีตได้รับการฟ้ืนฟูให้สามารถกลับมาใช้งานได้ คิดเป็นมูลค่าสะสมรวม 10,963 ล้านบาท ดังนั้น คงเหลือระบบบ าบัด
น้ าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องได้รับการปรับปรุง ฟ้ืนฟูให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีก
จ านวน ๗๐ แห่ง ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถบ าบัดน้ าเสียได้จ านวน 1.01 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

 

ตำรำงแสดงควำมสำมำรถในกำรบ ำบัดน  ำเสียของระบบบ ำบัดน  ำเสียชุมชน จ ำนวน 105 แห่ง 

ระบบบ ำบัดน  ำเสียชุมชนรวม ควำมสำมำรถในกำรบ ำบัด (ลบ.ม./วัน) 

  1. กรุงเทพฯ (8 แห่ง) 1,112,000 
  2. สมุทรปราการ (คลองด่าน) (1 แห่ง) 525,000 
  3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (70 แห่ง) 1,010,500 
  4. องค์การจัดการน้ าเสีย (27 แห่ง) 558,000 
รวม (1 – 4) 3,205,500 

 
กราฟแสดงระบบบ าบัดน้ าเสียที่ของ อปท. ที่องค์การจัดการน้ าเสียด าเนินงานอยู่ในปัจจุบันจ านวน 27 แห่ง  

แยกตามชนิดของระบบ 
 

 
 
SP หมายถึง Stabilization Pond (บ่อปรับเสถียร) 
CW หมายถึง Constructed Wetland (บึงประดิษฐ์) 
AL หมายถึง Aerated Lagoon (บ่อเติมอากาศ) 
OD หมายถึง Oxidation Ditch (คลองวนเวียน) 
AS หมายถึง Activated Sludge (แอคทิเวทเต็ดสลัดจ์) 
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๖๑ 

 

กราฟแสดงจ านวนร้อยละของปริมาณน้ าเสียทั่วประเทศที่บ าบัดได้ของแต่ละหน่วยงาน 
 

 
 

ซึ่งส่วนแบ่งตลาดขององค์การจัดการน้ าเสียจ านวน 26 พ้ืนที่ สามารถบ าบัดน้ าเสียได้ ๐.๕๖ ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๗ ของปริมาณน้ าเสียทั่วประเทศ 
 

3.6.3 เป้ำหมำยกำรตลำดขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 
จากข้อมูลกลุ่มตลาดการจัดการน้ าเสียของประเทศไทยทั้ง ๒ กลุ่ม องค์การจัดการน้ าเสียได้ท าการก าหนด

เป้าหมายการตลาด ดังนี้ 
๑) การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียขนาดเล็ก (ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ า) 

องค์การจัดการน้ าเสียได้ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายที่ควรส่งเสริมให้มีการจัดการน้ าเสียชุมชน ส าหรับใช้เป็น
แนวทางในการเสนอและพิจารณาโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และมีหลักเกณฑ์การ
พิจารณาล าดับความส าคัญ ได้แก่ ความส าคัญของพ้ืนที่ คุณภาพน้ าของแม่น้ าสายหลักและแหล่งน้ าส าคัญในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 
25 ลุ่มน้ า ขนาดชุมชน และปริมาณความสกปรกในรูปแบบ BOD ที่เกิดขึ้น รวมถึงความพร้อมในการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้การให้คะแนนแบบถ่วงน้ าหนัก ดังต่อไปนี้ 
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๖๒ 

 

ตำรำงเกณฑ์กำรให้คะแนนในกำรจัดล ำดับควำมส ำคัทของพื นที่ 
ตัวแปร ค่ำถ่วงน  ำหนัก 

(Weighting) 
ระดับควำมส ำคัท ระดับ

คะแนน 
 

๑. คุณภาพลุ่มน้ า ๖0 คุณภาพลุ่มน้ าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 
คุณภาพลุ่มน้ าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
คุณภาพลุ่มน้ าอยู่ ในเกณฑ์ดี/ไม่ได้
ตรวจวัด 

3 
2 
1 

 

๒. จ านวนประชากร 2๕ มากกว่า ๕,๐๐๐,000 คนข้ึนไป 
1,๐๐0,000 – 5,๐๐๐,000 คน 
ต่ ากว่า 1,๐๐0,000 คน 

3 
2 
1 

 

๓ . ป ริ ม า ณ ค ว า ม
สกปรกในรูป BOD /
คน/วัน 

10 มากกว่า 1๐๐,๐00 กก.บีโอดี/วัน 
ขึ้นไป 
๕๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ กก.บีโอดี/วัน 
น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ กก.บีโอดี/วัน 

3 
2 
1 

 

ข้อมูลอ้างอิง :  1. รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2560 
  2. เว็บไซต์ส านักงานบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

3.  ค่ า  BOD ที่ คิ ด เทียบต่อคนต่อวั น  คิ ด เท่ ากับ  0 .04 กก.บี โอดี  ต่ อคนต่อวัน  ( เว็ บ ไซต์ 
               สถาบันวิจัยสังคม มหาวัทยาลัยเชียงใหม่) 

 

องค์การจัดการน้ าเสียได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ าเสียชุมชนระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๘๐) เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและพ้ืนที่เป้าหมายการจัดการน้ าเสียชุมชนของกรมควบคุมมลพิษ ระยะเวลา
ด าเนินการ 20 ปี เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 – 2580 ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการน าเสนอคณะรัฐมนตรี (กันยายน 
2562) โดยมีพ้ืนที่เป้าหมายจ านวน 464 พ้ืนที่ เป็นการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียทั้งหมด จ านวน 780 แห่ง 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 60,440 ล้านบาท โดยตามแผนพัฒนาองค์การจัดการน้ าเสีย พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ได้ก าหนด
ตัวชี้วัดจ านวนระบบบ าบัดน้ าเสียที่จะก่อสร้างไว้ทั้งสิ้นจ านวน ๖๐ แห่ง ดังนี้ 
จ านวนระบบบ าบัดน้ าเสียที่ก่อสร้างเพ่ิมข้ึน(ขนาดเล็ก+ใหญ่) แห่ง 
 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม 
๕ ๑๕ ๔๐ ๖๐ 

 

จ านวนประชากรได้รับผลประโยชน์ 
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม 
๑๑๕,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๘๘๑,๐๐๐ ๔,๒๙๔,๐๐๐ 

 

จ านวนน้ าเสียที่ได้รับการบ าบัด 
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม 
๒๑,๐๐๐ ๙๗,๐๐๐ ๑๕๘,๐๐๐ ๘๔๑,๐๐๐ 
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๖๓ 

 

โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖3 องค์การจัดการน้ าเสียได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการ
คุณภาพน้ าจ านวน ๔ แห่ง ในวงเงิน ๒๗๐.๐๐ ล้านบาท ได้แก ่

๑. ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ าเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
๒. ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ าเทศบาลต าบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 
๓. ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ าเทศบาลต าบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร (แห่งที่ ๒) 
๔. โครงการก่อสร้างเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ าเสีย เกาะพีพี ต าบล     

อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ 
๑. ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ าองค์การบริหารส่วนต าบลล าโพ อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
๒. ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ าองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จังหวัด

นครปฐม 
3. ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ าทศบาลเมืองแพรกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
4. การฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ 2565 จ านวน    แห่ง  
 

องค์การจัดการน้ าเสียได้จัดท าแผนการฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาองค์การจัดการน้ าเสีย (พ.ศ.2563 – 2565) ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการน้ าเสียองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกลยุทธ์ที่ ๒ การฟื้นฟู พัฒนาและบริหารจัดการระบบบ าบัด
น้ าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดจ านวน ๙๖ แห่ง (ไม่รวม กทม.และ ทต.คลองด่าน จ.สมุทรปราการ) ซึ่ง
องค์การจัดการน้ าเสียได้ด าเนินงานจ านวน ๒๖ แห่งคงเหลือที่ต้องด าเนินการอีก ๗๐ แห่ง โดยตามแผนพัฒนาองค์การ
จัดการน้ าเสีย ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ได้แบ่งการด าเนินงานรายปี ดังนี้ 

 

 ปีงบประมาณ 2563 จ านวน   - แห่ง 
   ปีงบประมาณ 2564 จ านวน   ๑ แห่ง 
   ปีงบประมาณ 2565 จ านวน   ๒ แห่ง 
        รวมทั้งหมด     จ านวน     ๓ แห่ง 
 

ตำรำงแสดงแผนกำรฟื้นฟูและบริหำรจัดกำรระบบบ ำบัดน  ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ปี 
ด ำเนินงำน 

จ ำนวนระบบบ ำบัดน  ำเสีย 
อปท. ได้รับกำรปรับปรุง

ฟื้นฟู 
(แห่ง) 

ปริมำณน  ำเสีย 
ที่บ ำบัดได้ 

(ล้าน ลบ.ม. ต่อ
วัน) 

จ ำนวนประชำกร 
ที่ได้รับประโยน์ 

(คน) 

2563 - - - 
2564 ๑ ๓๑๔,๐๐๐ ๘๗๐,๓๐๐ 
2565 ๒ ๒๓๖,๒๐๐ ๖๗๑,๕๐๐ 

รวม ๓ ๕๕๐,๒๐๐ ๑,๕๔๑,๘๐๐ 
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๖๔ 

 

3.6.4 ก ำหนดกลุ่มตลำดเป้ำหมำยลูกค้ำและตลำดในอนำคต 
     เทศบาลฯ ที่มีการจัดท าข้อตกลงและอยู่ระหว่างการด าเนินรับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างฯ จ านวน 

16 แห่ง (เป็นลูกค้าในอนาคต) 
 

ล ำดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด ปีท่ีท ำข้อตกลง 
1 เทศบาลเมืองบึงยี่โถ                    จ.ปทุมธานี 2562 
2 เทศบาลเมืองคูคต                             จ.ปทุมธานี 2562 
3 เทศบาลเมืองบางกรวย          จ.นนทบุรี ๒๕๖2 
4 เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จ.สงขลา 2563 
5 องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหลุมแก้ว    จ.ปทุมธานี 2563 
6 องค์การบริหารส่วนต าบลไทรน้อย          จ.นนทบุรี 2563 
7 เทศบาลเมืองราชบุรี                            จ.ราชบุร ี 2563 
8 เทศบาลต าบลคึกคัก                           จ.พังงา 2563 
9 องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะกู             จ.พิจิตร 2563 

10 เทศบาลต าบลกุดจิก                          จ.กาฬสินธุ์ 2563 
11 เทศบาลเมืองสุรินทร์                     จ.สุรินทร์ 2563 
12 เทศบาลต าบลพะวง                 จ.สงขลา 2563 
13 เทศบาลต าบลเขาน้อย             จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2563 
14 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์             จ.ปทุมธานี 2563 
15 เทศบาลต าบลบ้านแหลม     . จ.สุพรรณบุรี 2563 
16 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาง จ.นนทบุรี 2563 
17 เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ จ.สมุทรปราการ 2562 
18 องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา จ.สมุทรปราการ 2562 
19 องค์การบริหารส่วนต าบลไทรน้อย จ.นนทบุรี 2562 
20 องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะกู จ.นครปฐม 2563 
21 เทศบาลเมืองยโสธร (MOU) จ.ยโสธร 2563 
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๖๕ 

 

บทที่ 4 
แผนยุทธศำสตร์ด้ำนลูกคำ้และตลำด พ.ศ. 2563 - 2565  

 

4.1 กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ด้ำนลูกค้ำและตลำด กลยุทธ์ แผนงำนภำยใต้กลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรระยะสั นและ      
ระยะยำว  
4.1.1 ยุทธศำสตร์ด้ำนลูกค้ำและตลำด 

 สร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย ขยายพ้ืนที่ให้บริการ จัดหารายได้  
และส่งเสริมให้มีภาพลักษณ์ในการให้บริการที่ดี  

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการลูกค้าแบบครบวงจร 
กลยุทธ์ที่ 1.1 ขยายฐานลูกค้าและตลาด 

  

ตัวชี วัด 
1. จ านวนระบบบ าบัดน้ าเสียที่ก่อสร้างเพ่ิมข้ึนต่อปี (ขนาดเล็ก+ใหญ่) (แห่ง) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
5 15 40 60 

 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ (คน) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
115,000 540,000 881,000 4,294,000 

 
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คะแนน) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
4.5 4.5 4.5 4.5 

 

โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ 
1. โครงการเพ่ิมรายได้และพ้ืนที่ให้บริการ 
2. โครงการสร้างความพร้อมในการรองรับงานในอนาคต 

 

กลยุทธ์ที่ 1.2 การบริหารจัดการลูกค้า 
ตัวชี วัด 
1. จ านวนระบบบ าบัดน้ าเสีย อปท. ที่ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการเพ่ิมข้ึนต่อปี (แห่ง) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
- 1 2 3 

 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ (คน) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
- 870,300 671,500 2,363,000 
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๖๖ 

 

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คะแนน) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 

4.5 4.5 4.5 4.5 
 

โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ 
 1. โครงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
 2. โครงการการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า 
 3. โครงการจัดท ามาตรฐานการการให้บริการ 
 4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการสนับสนุนลูกค้า 
 5. โครงการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (COVID-19) 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  เป็นศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการน้ าเสียให้กับลูกค้า 
กลยุทธ์ที่ 2.1 การจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ของลูกค้า 

 ตัวชี วัด 
 1.  จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม (เพ่ิมข้ึนร้อยละ) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
16 21 26 100 

 

โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ 
1. โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมความรู้ด้านการจัดการน้ าเสียชุมชนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า  

 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ต่อยอดองค์ควำมรู้ที่ส ำคัทด้ำนกำรจัดกำรน  ำเสียร่วมกับลูกค้ำ 
 ตัวชี วัด 
1. ร้อยละปริมาณน้ าที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
50 52 54 54 

 

2. จ านวนส านักงานจัดการน้ าเสียสาขาต้นแบบในการน าน้ าที่บ าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ 
    เพ่ิมข้ึนต่อปี (แห่ง)   

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
- 2 3 14 

 

โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ 
1. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการน้ าเสียและการน าน้ าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 

 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียอย่างต่อเนื่อง 
2. ขยายพื้นที่ให้บริการ 
3. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
4. เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรลูกค้ำแบบครบวงจร 

แผนยุทธศำสตร์ด้ำนลูกค้ำและตลำด พ.ศ.2563 - 2565  
และแผนปฏิบัติกำรด้ำนลูกค้ำและตลำด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
เป็นศูนย์ข้อมูลองค์ควำมรู้ในด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรน  ำเสียให้กับลูกค้ำ 

แผนวิสำหกิจองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย พ.ศ.2563 - 2565 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำองค์กรสู่ควำมยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 4.1 : ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรชั นน ำ 
พัฒนำโครงสร้ำง ระบบ กำรด ำเนินงำน และตัวชี วัดเชงิ Enablers 

 

4.2 ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ด้ำนลูกค้ำและตลำด  ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ภำยใต้แผนวิสำหกิจ                  
องค์กำรจัดกำรน  ำเสีย พ.ศ. 2563 - 2565 รายละเอียดดังตารางความเชื่อมโยงแผนงาน ยุทธศาสตร์ อจน.      
กลยุทธ์ อจน.  

 

 
      
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
4.3 แผนยุทธศำสตร์ด้ำนลูกค้ำและตลำด พ.ศ.2563 – 2565  โดยมีรายละเอียดดังแสดง ภาคผนวก ก 
4.4 แผนยุทธศำสตร์ด้ำนลูกค้ำและตลำด ประจ ำปีงบประมำณ 2565 โดยมีรายละเอียดดังแสดง ภาคผนวก ข 

โครงกำร/กจิกรรม โครงกำร/กจิกรรม โครงกำร/กจิกรรม โครงกำร/กจิกรรม 

1.1 โครงการเพิ่มรายไดแ้ละ
พื้นที่ให้บริการ 

2.1 โครงการสร้างความสัมพันธ์
ลูกค้า 

1.1 โครงการจดัตั้งศูนยฝ์ึกอบรม
ความรู้ด้านการจดัการน้ าเสีย
ชุมชนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ลูกค้า 

2.1 โครงการจดัตั้งศูนย์การเรียนรู้
ด้านการจดัการน้ าเสียและน า
น้ าท่ีผ่านการบ าบดักลับมาใช้
ประโยชน ์

1.2 โครงการสร้างความพร้อมใน
การรองรับงานในอนาคต 

2.2 โครงการจดัการข้อร้องเรียน
ลูกค้า  

  

 2.3 โครงการจดัท ามาตรฐานการ
ให้บริการ 

  

 2.4 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในการสนับสนุน
ลูกค้า 

  

 2.5 โครงการการเตรียมความ
พร้อมรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉิน (COVID-19) 

  

กลยุทธ์ที่ 1 
ขยายฐานลูกค้าและตลาด 

กลยุทธ์ที่ 2 
การบริหารจัดการลูกค้า 

 

กลยุทธ์ที่ 1 
การจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้

ของลูกค้า 

กลยุทธ์ที่ 2 
ต่อยอดองค์ความรู้ที่ส าคัญด้าน
การจัดการน้ าเสียร่วมกับลูกค้า 
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บทที่ 5 
กำรจัดกำรควำมสัมพันธก์ับลูกค้ำ  

 

5.1 กำรสนับสนุนลูกค้ำ 
องค์การจัดการน้ าเสีย มีวิธีการสนับสนุนลูกค้าและกลไกส าคัญในการสื่อสารกับลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้า/ผู้รับบริการ        

มีความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารและเข้าถึงผลิตภัณฑ์ขององค์การจัดการน้ าเสีย โดยมีข้อก าหนดซึ่งได้มาจาก    
การระดม ความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากรองค์การจัดการน้ าเสีย และสื่อสารและถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับทราบและ
น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน องค์การจัดการน้ าเสีย มีวิธีการสนับสนุนให้ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์การจัดการ    
น้ าเสีย ผ่านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยอาศัย ช่องทางต่างๆ ได้แก่ หนังสือราชการ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์        
( e-document) โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ป้าย ประชาสัมพันธ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ การสนับสนุนลูกค้า เช่น หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน เยาวชน ได้มีโอกาสเข้าชมแหล่งเรียนรู้และร่วมกิจกรรมองค์การจัดการน้ าเสีย โดยองค์การ
จัดการน้ าเสียรับผิดชอบดูแลเรื่องการเดินทาง มายังองค์การจัดการน้ าเสียรวมถึงการเพ่ิมช่องทางให้ลูกค้า/ผู้รับบริการ
เข้าถึงกิจกรรม/โครงการขององค์การจัดการน้ าเสียมากขึ้นผ่านทาง  Website องค์การจัดการน้ าเสียส าหรับบุคลากร
องค์การจัดการน้ าเสียซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนลูกค้าจะมีการประชุม ระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟัง
ข้อเสนอแนะ ก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ เช่นผู้รับผิดชอบงานด้าน  การสื่อสารกับลูกค้าผ่าน
ช่องทางอินเทอร์เนต สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือจัดท าพัฒนาและออกแบบข้อมูลให้ทันสมัย เพ่ือ  สื่อสารไปยังลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง และสร้างความมั่นใจในการสื่อสารกับลูกค้า 
 

5.2 กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ 
  องค์การจัดการน้ าเสีย ได้มีแผนงานการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ดังนี้ 

1. แผนการเข้าพบลูกค้า รายเดือน จะมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการให้บริการรับบริหารจัดการระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ลูกค้า)  

2. แผนการเข้าพบลูกค้า แบบรายไตรมาส จะมีจัดประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลการบริหารจัดการระบบบ าบัด
น้ าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ลูกค้า)  

3. การให้บริการที่ดี รวดเร็ว ทันท่วงที กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ลูกค้า) เป็นอย่างดี โดยก าหนดแผนงานเข้า
พบกับลูกค้า 
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บทที่ 6 
กำรก ำหนดช่องทำงในกำรให้บริกำรลูกค้ำ   

 

6.1 กำรรับฟังลูกค้ำ   
 องค์การจัดการน้ าเสีย ได้มีการก าหนดช่องทางการรับฟังลูกค้า 2 ช่องทาง  
 ช่องทางที่ 1 ตามเงื่อนไขข้อตกลงการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียรวม โดยในข้อตกลง ข้อ 3.      
ทั้งสองฝ่ายตกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ดังนี้ ให้มีคณะกรรมการก ากับดูแลบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียฯ ประกอบด้วย 
กรรมการไม่เกิน 7 คน ได้แก่ ผู้แทนเทศบาลฯ ผู้แทน อจน. ในสัดส่วนเท่าเทียมกันและผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 1 คน โดยมีอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียฯ เช่น 1.
ก ากับดูแลกิจการโดยพิจารณาแผนด าเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.พิจารณาวินิฉัยประเด็นปัญหา และข้อ
ขัดแย้งจากการด าเนินกิจกรรม 3.พิจารณารายการทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลง 4.ประเมินผลการด าเนินการตามข้อตกลงทุก 
ระยะเวลา 3 เดือน  
 วิธีการและกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย 

1. อจน.จะด าเนินการจัดท าหนังสือเชิญเทศบาล เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ  
2. อจน.ได้ท าหนังสือเชิญผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจะเป็นตัวแทน จากส านักงาน

สิ่งแวดล้อม และส านักงานทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
3. อจน.แต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้แทน 
แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลกำรรับฟังลูกค้ำ 

 จากการด าเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียรวม คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  
1) ก ากับดูแลกิจการโดยพิจารณาแผนด าเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
2) พิจารณาวินิฉัยประเด็นปัญหา และข้อขัดแย้งจากการด าเนินกิจกรรม  
3) พิจารณารายการทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลง  
4) ประเมินผลการด าเนินการตามข้อตกลงทุก  

 โดยในการประชุมคณะกรรมการคณะก ากับดูแลการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย จะมีการประเมินผล          
การด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลงฯ ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 4 
 ช่องทางที่ 2 ได้มีการจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ลูกค้า) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ได้ผลการวิเคราะห์ที่แสดงถึงระดับความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการบ าบัดน้ าเสียขององค์การจัดการ
น้ าเสียและสามารถก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนงานการเข้าถึงบริการลูกค้า โดยได้ก าหนดขั้นตอนของแต่ละประเด็น
ประกอบด้วย 

 ด้านกระบวนการ ได้แก่ รูปแบบ/ขั้นตอน ระยะเวลการท างาน และความถูกต้องการใน 
การบริการขององค์กร 

 ด้านคุณภาพการให้บริการด้านต่าง ๆ 
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๗๐ 

 

 ด้านช่องทางการรับฟังผ่านสื่อต่าง ๆ 
 วิธีการและกระบวนการการด าเนินการออกแบบส ารวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) อจน.จัดท าบันทึกขออนุมัติหลักการโครงการส ารวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการบ าบัด
น้ าเสียขององค์การจัดการน้ าเสีย ประจ าปีบัญชี  

2) ออกแบบส ารวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการบ าบัดน้ าเสีย  
3) จัดท าหนังสือน าส่งแบบส ารวจความพึงพอฯ เสนอต่อ สคร. และ Tris ให้เป็นผู้ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกบัแบบสอบถามก่อนที่จะด าเนินการ 
4) อจน.ได้ว่าจ้างให้หน่วยงานอิสระ/บุคคลภายนอก (Third party) ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นผู้ด าเนินการส ารวจ

ความพึงพอใจ 
5) ผู้รับจ้างจะด าเนินการจัดส่งผลส ารวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการบ าบัดน้ าเสียของ

องค์การจัดการน้ าเสีย ประจ าปีบัญชี  
 ซึ่งบทสรุปการวิเคราะห์ผลส ารวจฯ จะสามารถใช้ประกอบการบริการรับฟังลูกค้า และเป็นแนวทางการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งความผูกพันของลูกค้า 
 

6.2 กำรจัดกำรข้อร้องเรียน 
 องค์การจัดการน้ าเสีย ได้ก าหนดช่องทางรับข้อร้องเรียน 5 ช่องทาง ประกอบด้วย  

1. Website : www.wma.or.th  หน้าweb   ติดต่อเรา  แจ้งเรื่องร้องเรียน  
2. Facebook : องค์การจัดการน้ าเสีย โดยการส่งข้อความ  
3. หนังสือ/จดหมาย  
4. ทางโทรศัพท์หน่วยงาน  0 2273 8530-39 
5. ส านักงานจัดการน้ าเสียสาขา จ านวน 41  แห่ง 
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๗๑ 

 

6.2.1 กระบวนกำรกำรรับข้อร้องเรียน 
1) ช่องทางการรับข้อร้องเรียนบุคคลภายนอก  
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๗๒ 

 

เขียนค าร้องหน้า website 
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๗๓ 

 

แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน้ าเสียเทศบาล 
 

 
 

Facebook :  องค์การจัดการน้ าเสีย 
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๗๔ 

 

2) ช่องทางการรับร้องเรียนภายใน และร้องเรียนเรื่องการทุจริตของพนักงานและลูกจ้าง ประกอบด้วย 
 

ผังขั้นตอนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

 
 

แบบฟอร์มร้องเรียน 
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๗๕ 

 

แบบฟอร์มค าร้องกิจการสัมพันธ์ 
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แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด  

พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1) 

 

 

 

 



ลูกค้าและตลาด : ระยะเวลาในการด าเนินการ : ปี 2563 - ปี 2565

ผู้รับผิดชอบหลัก :

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการลูกค้าแบบครบวงจร

1.1 ฝบจ. / กจร. / กวพ.

1.2 ฝบจ. / กจร. / กวพ.

2.1 สอก. / ปชส.

2.2 สอก. / ปชส.

2.3 ฝจส. 1,2 ฝบจ. 

2.4 ฝบจ. / กจร. / กวพ.

2.5 สจส.สาขา

1.1 ฝจส. 1,2

2.1 ฝจส. 1,2

รวมค่าใช้จ่าย

กลยุทธ์ท่ี 2 การบริหารจัดการลูกค้า

กลยุทธ์ท่ี 1 ขยายฐานลูกค้าและตลาด

โครงการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (COVID-19)

กลยุทธ์ท่ี 1 การจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ของลูกค้า

กลยุทธ์ท่ี 2 ต่อยอดองค์ความรู้ท่ีส าคัญด้านการจัดการน  าเสียร่วมกับลูกค้า

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการสนับสนุนลูกค้า

โครงการเพ่ิมรายได้และพ้ืนท่ีให้บริการ

โครงการจัดท ามาตรฐานการให้บริการ

การสนับสนุนและเช่ือมโยง
ยุทธศาสตร์องค์กร :

ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด :

งบลงทุน งบท าการ

ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้สนับสนุน :

ช่ือแผนงาน/โครงการระยะยาว :  แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด พ.ศ.2563 - 2565 ตัวชี วัดและเป้าหมาย
ของแผน (output) :

วัตถุประสงค์ : เพ่ือใช้เป็นกรอบ ทิศทาง และกลไกในการขับเคล่ือนการท างานด้านลูกค้าและตลาด ให้บรรลุผลส าเร็จ โดยด าเนินการให้มีความสอดคล้องและเช่ือมโยง
กับ และแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565

ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์
ของแผน (outcome) :

โครงการสร้างความพร้อมในการรองรับงานในอนาคต

โครงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

โครงการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า

กิจกรรมหลัก
ผลลัพธ์

(output ของกิจกรรม)
ความเส่ียง

ผู้รับผิดชอบ
ในขั นตอน

ค่าใช้จ่าย ( ล้านบาท)

2563 2564 2565

- 0.00

-

-

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เป็นศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการน  าเสียให้กับลูกค้า

โครงการจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมความรู้ด้านการจัดการน้ าเสียชุมชนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า

โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการน้ าเสีย และการน าน้ าเสียท่ีผ่านการบ าบัดกลับมาใช้ประโยชน์



 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แผนปฏิบัติการด้านลูกค้าและตลาด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

 



5. ตัวช้ีวัด :  

6. เป้าหมาย : 

7. ผู้รับผิดชอบหลัก :  

8. ผู้สนับสนุน :

ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 งบลงทุน งบท าการ
Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รวมงบประมาณ 0 0
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม

2.1 จัดท้ำบันทึกแนบท้ำยข้อตกลงกำรจัดให้มีระบบบ้ำบัดน ้ำเสียรวม และกำรบริหำรระบบบ้ำบัดน ้ำเสียรวมของระบบขนำดเล็ก

2 เพ่ิมข้อตกลงร่วมกับระบบขนำดเล็ก สอก. /กกม.  ฝวศ.  

1.3 แก้ไขข้อตกลงกำรให้บริกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย

     1.2.1 ขอปรับปรุงเงินสมทบ

1.2 จัดท้ำต้นทุนค่ำใช้จ่ำยพื นท่ีด้ำเนินกำรท่ีมีอยู่แล้ว

      1.1.1 เรียกเก็บเงินพื นท่ีขนำดเล็กพื นท่ีเก่ำ

1.1 จัดท้ำต้นทุนค่ำใช้จ่ำยพื นท่ีขนำดเล็กทั งเก่ำและใหม่

1 เจรจำเรียกเก็บเงินจำก อปท. ฝบจ. / กจร.

4. ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลำคม 2564 - กันยำยน 2565 ฝ่ำยบริหำรกำรจัดเก็บรำยได้/

9.กิจกรรมหลัก
10. ระยะเวลาด าเนินการ

ร้อยละ (%) ของ
กิจกรรม

256525642563
14. งบประมาณ

13. ผู้รับผิดชอบ12. ความเส่ียง11. ผลลัพธ์

3 วัตถุประสงค์ :  เพ่ือเป็นโครงกำรต้นแบบส้ำหรับกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเสียท่ีเหมำะสมกับชุมชนขนำดเล็กและเป็นกำรขยำยพื นท่ีกำรจัดกำรน ้ำเสียขององค์กร กองกำรจัดเก็บรำยได้

แผนปฏิบัติการด้านลูกค้าและตลาดประจ าปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)
1. ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด  : พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรลูกค้ำแบบครบวงจร เรียกเก็บเงินสมทบได้ 42 พื นท่ี

2. ช่ือแผน   :  โครงกำรเพ่ิมรำยได้และพื นท่ีให้บริกำร รำยได้จำกกำรเรียกเก็บเงินสมทบ



5. ตัวช้ีวัด :  
6. เป้าหมาย : 

7. ผู้รับผิดชอบหลัก :  

8. ผู้สนับสนุน :

ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 งบลงทุน งบท าการ
Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รวมงบประมาณ 0 0
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม

-

1.5 ส่งมอบงาน -

1.4 ผู้รับจ้างเข้าด าเนินงาน

-

1.3 ประกวดราคา/จัดซ้ือจัดจ้าง -

1.2 จัดท ารายละเอียดโครงการจัดจ้าง

-

1.1 จัดท าโครงการเสนอผู้บริหาร -

1 การจัดท าโครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาจัดท าแผนบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า องค์การจัดการน้ าเสีย ฝบจ. / กจร. / กวพ.

4. ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม 2564- กันยายน 2565 คณะท างานค าส่ัง 489/2564

9.กิจกรรมหลัก
10. ระยะเวลาด าเนินการ

ร้อยละ (%) ของ
กิจกรรม

2563 2564 2565 11. ผลลัพธ์ 12. ความเส่ียง 13. ผู้รับผิดชอบ
14. งบประมาณ

3 วัตถุประสงค์ :   เพ่ือให้ อจน. สามารถปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าได้ครบถ้วน คณะท างานค าส่ัง 489/2563

แผนปฏิบัติการด้านลูกค้าและตลาดประจ าปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)
1. ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด  : พัฒนาระบบการบริหารจัดการลูกค้าแบบครบวงจร ความส าเร็จในการติดต้ังโปรแกรม 1 ระบบ
2. ช่ือแผน   :  โครงการสร้างความพร้อมในการรองรับงานในอนาคต แผนปฏิบัติการบริการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566



5. ตัวช้ีวัด :  
6. เป้าหมาย : 
7. ผู้รับผิดชอบหลัก :  

8. ผู้สนับสนุน :

ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 งบลงทุน งบท าการ
Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รวมงบประมาณ 0 0.00
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม

1.7 จัดท ำคิวอำร์โค้ดติดต้ังท่ี อปท. / สจส. เผยแพร่กำรด ำเนินงำนองค์กร

1.6 กำรจัดท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ / วิดีทัศน์ (สจส. และ อจน. ร่วมด ำเนินกำร)

1.5 เผยแพร่เว็บไซต์กำรด ำเนินงำนขององค์กร

1.4 กำรว่ิงรถประชำสัมพันธ์ด ำเนินงำนขององค์กร (สจส. และ อจน. ร่วมด ำเนินกำร)

1.3 ท ำสปอร์ตเสียงตำมสำยแนะน ำองค์กร

1.2 กำรจัดท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์แนะน ำองค์กร

1.1 กำรพบ อปท. / ผู้น ำชุมชน / ประชำชน

1 กำรด ำเนินกิจกรรมประชำสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ขององค์กร ฝบจ./กวพ. สอก./ปชส.

4. ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ฝ่ำยบริหำรกำรจัดเก็บรำยได้

9.กิจกรรมหลัก
10. ระยะเวลาด าเนินการ

ร้อยละ (%) ของ
กิจกรรม

2563 2564 2565
14. งบประมาณ

13. ผู้รับผิดชอบ12. ความเส่ียง11. ผลลัพธ์

3 วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ชุมชนและประชำชนมีควำมตระหนักและรับรู้ภำรกิจของ อจน. กองวิเครำะห์และพัฒนำระบบกำรจัดเก็บรำยได้

แผนปฏิบัติการด้านลูกค้าและตลาดประจ าปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)
1. ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด  : พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรลูกค้ำแบบครบวงจร ระดับกำรรับรู้เร่ืององค์กรของชุมชน จ ำนวน 42 พ้ืนท่ี
2. ช่ือแผน   :  โครงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ ประชำชนมีกำรรับรู้ถึงกำรจัดกำรน้ ำเสีย



5. ตัวช้ีวัด :  
6. เป้าหมาย : 
7. ผู้รับผิดชอบหลัก :  

8. ผู้สนับสนุน :

ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 งบลงทุน งบท าการ
Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รวมงบประมาณ 0 0.00
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 วัตถุประสงค์ : เพ่ือเปิดช่องทางให้ลูกค้าติดต่อกับ อจน. ได้หลายช่องทาง ส านักผู้อ านวยการ

แผนปฏิบัติการด้านลูกค้าและตลาดประจ าปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)
1. ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด  : พัฒนาระบบบริหารจัดการลูกค้าแบบครบวงจร ความส าเร็จในการแก้ไขเร่ืองร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าจ านวน 3 เร่ือง
2. ช่ือแผน   :  โครงการการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า เพ่ือลดความขัดแย้งระหว่าง อจน. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า

4. ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 องค์การจัดการน  าเสีย

9.กิจกรรมหลัก
10. ระยะเวลาด าเนินการ

ร้อยละ (%) ของ
กิจกรรม

2563 2564 2565 11. ผลลัพธ์ 12. ความเส่ียง 13. ผู้รับผิดชอบ
14. งบประมาณ

1.1 website : www.wma.or.th

1 ก าหนดช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน 5 ช่องทาง ประกอบด้วย สอก./ปชส. ฝพอ./กสป.

1.3 หนังสือ / จดหมาย

1.2 Facebook

1.5 ส านักงานจัดการน  าเสีย

1.4 โทรศัพท์หน่วยงาน 02-273-8530 ถึง 39

2 ติดตามประเมินผลการรับฟังลูกค้า / รายงาน

รวม



5. ตัวช้ีวัด :  
6. เป้าหมาย : 
7. ผู้รับผิดชอบหลัก :  

8. ผู้สนับสนุน :

ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 งบลงทุน งบท าการ
Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รวมงบประมาณ 0 0
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการค้านวณคิดค่าบริการบ้าบัดน้้าเสียในพ้ืนท่ีจัดการน้้าเสีย กองการจัดเก็บรายได้

แผนปฏิบัติการด้านลูกค้าและตลาดประจ าปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)
1. ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด  : พัฒนาระบบบริหารจัดการลูกค้าแบบครบวงจร ความส้าเร็จในการจัดท้าโครงสร้างอัตราค่าบริหารจัดการระบบ จ้านวน 25 พ้ืนท่ี
2. ช่ือแผน   :  โครงการจัดท้ามาตรฐานการให้บริการ คู่มือการค้านวณค่าบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสีย

4. ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้

9.กิจกรรมหลัก
10. ระยะเวลาด าเนินการ

ร้อยละ (%) ของ
กิจกรรม

2563 2564 2565 11. ผลลัพธ์ 12. ความเส่ียง 13. ผู้รับผิดชอบ
14. งบประมาณ

1.1 จัดท้าต้นทุนค่าใช้จ่ายพ้ืนท่ีขนาดเล็กท้ังเก่าและใหม่

1 ปรับปรุงอัตราค่าบริหารจัดการบ้าบัดน้้าเสีย ฝบจ. / กจร.

1.2 จัดท้าต้นทุนค่าใช้จ่ายพ้ืนท่ีด้าเนินการท่ีมีอยู่แล้ว

      1.1.1 เรียกเก็บเงินพ้ืนท่ีขนาดเล็กพ้ืนท่ีเก่าและใหม่

      1.2.1 เรียกเก็บเงินสมทบอัตราใหม่

รวม



5. ตัวช้ีวัด :  
6. เป้าหมาย : 
7. ผู้รับผิดชอบหลัก :  

8. ผู้สนับสนุน :

11. ผลลัพธ์ 12. ความเส่ียง 13. ผู้รับผิดชอบ

ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 ในข้ันตอน งบลงทุน งบท าการ
Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รวมงบประมาณ 0 0
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม

1.7 ตรวจรับงาน

1.6 อบรมโปรแกรมจัดเก็บฯ

1.5 ทดสอบระบบ

1.4 ผู้รับจ้างเข้าด าเนินงาน

1.3 ประกวดราคา

1.2 ต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 3 คณะ (คณะท ารายละเอียดโครงการ / คณะ Bidding / คณะตรวจรับงาน)

1.1 จัดท ารายละเอียดโครงการ

1
พัฒนาเคร่ืองมืออิเลคทรอนิกส์เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ จัดท าโครงการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บรายได้

ฝบจ. / กจร. /กวพ.

4. ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้

9.กิจกรรมหลัก
10. ระยะเวลาด าเนินการ 14. งบประมาณ

ร้อยละ (%) ของ
กิจกรรม

2563 2564 2565

3 วัตถุประสงค์ :   เพ่ืออ านวยความสะดวกในการช าระค่าบริการบ าบัดน้ าเสียต่อลูกค้าท่ีรับบริการ กองการจัดเก็บรายได้

แผนปฏิบัติการด้านลูกค้าและตลาดประจ าปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)
1. ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด  : พัฒนาระบบบริหารจัดการลูกค้าแบบครบวงจร ความส าเร็จในการติดต้ังโปรแกรมฯ 1 ระบบ
2. ช่ือแผน   :  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการสนับสนุนลูกค้า โปรแกรมท่ีสามารถคิดค านวณได้อย่างถูกต้องแม่นย า



5. ตัวช้ีวัด :  
6. เป้าหมาย : 
7. ผู้รับผิดชอบหลัก :  

8. ผู้สนับสนุน :

11. ผลลัพธ์ 12. ความเส่ียง 13. ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ในข้ันตอน งบลงทุน งบท าการ

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รวมงบประมาณ 0 0
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม

1.7 การมอบหมายอ านาจให้สาขาและการแต่งต้ังบุคลากรทดแทนกรณ๊ฉุกเฉิน

1.6 การจัดท าฟ้มรายช่ือและเบอร์โทรผู้ปฏิบัติงาน/บริษัทรักษาความปลอดภัย/ผู้ติดต่อของเทศบาล

1.5 การแต่งต้ังบุคลากรควบคุมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียให้สามารถติดต่อได้ 24 ช่ัวโมง

1.4 การเตรียมความพร้อมของเคร่ืองจักร อุปกรณ์สถานีสูบน้ าเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสียให้สามารถเดินระบบได้ตลอด 
24 ช่ัวโมง

1.3 การตรวจสอบสถานีสูบน้ าเสีย และโรงบ าบัดน้ าเสียให้สามารถด าเนินการได้ 24 ช่ัวโมง

1.2 การส ารองข้อมูลเป็น digital file เพ่ือให้พร้อมการส่งมอบงาน

1.1 การ Check list อุปกรณ์ด าเนินงานในส านักงาน

1 การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19
ระบบบ าบัดน้ าเสีย
ด าเนินการได้ 24 ช่ัวโมง

บุคลากรไม่เพียงพอ สจส.สาขา

4. ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ส่วนงานปฏิบัติการ

9.กิจกรรมหลัก
ร้อยละ (%) ของ 10. ระยะเวลาด าเนินการ 14. งบประมาณ

กิจกรรม

3 วัตถุประสงค์ :   เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าได้อย่างทันเวลา สจส.สาขา

แผนปฏิบัติการด้านลูกค้าและตลาดประจ าปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)
1. ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด  : พัฒนาระบบบริหารจัดการลูกค้าแบบครบวงจร ระดับความส าเร็จในการจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย 42 พ้ืนท่ี
2. ช่ือแผน   :  โครงการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (COVID-19) เพ่ือระบบบ าบัดน้ าเสียสามารถเดินระบบได้ตลอด 24 ช่ัวโมง



5. ตัวช้ีวัด :  
6. เป้าหมาย : 
7. ผู้รับผิดชอบหลัก :  
8. ผู้สนับสนุน :

ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 งบลงทุน งบท าการ
Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รวมงบประมาณ 0 0
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม

3 เปิดศูนย์ฝึกอบรมด้านการจัดการน ้าเสียชุมชน

2.2 จัดท้าคู่มือด้านการจัดการน ้าเสีย / ปรับปรุง

2.1 คัดเลือกนักวิชาการ

-

2 จัดตั งคณะท้างานผู้มีความรู้การจัดการฝึกอบรม

1 จัดหาพื นท่ีจัดตั งศูนย์ฝึกอบรมด้านการจัดการน ้าเสียชุมชน
ฝจส. 1,2

4. ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ส่วนงานปฏิบัติการ

9.กิจกรรมหลัก
10. ระยะเวลาด าเนินการ

ร้อยละ (%) ของ
กิจกรรม

2564 2565 2566 12. ความเส่ียง11. ผลลัพธ์
13. ผู้รับผิดชอบใน

ข้ันตอน
14. งบประมาณ

3 วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจการจัดการน ้าเสียให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าอย่างถูกต้อง ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1,2

แผนปฏิบัติการด้านลูกค้าและตลาดประจ าปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)
1. ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด  : เป็นศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการน้ าเสียให้กับลูกค้า ความส้าเร็จในการจัดตั งศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการน ้าเสียจ้านวน 1 ศูนย์
2. ช่ือแผน   :  โครงการจัดตั งศูนย์ฝึกอบรมความรู้ด้านการจัดการน ้าเสียชุมชนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจเร่ืองน ้าเสีย



5. ตัวช้ีวัด :  
6. เป้าหมาย : 
7. ผู้รับผิดชอบหลัก :  
8. ผู้สนับสนุน :

ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 ตม.1 ตม.2 ตม.3 ตม.4 งบลงทุน งบท าการ
Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan

Actual

Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รวมงบประมาณ 0 0.00
Actual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวม

1.2 จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการน้้าเสียให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าในพ้ืนท่ีจัดการน้้าเสีย 
      และพ้ืนท่ีใกล้เคียง

1.1 ก้าหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายในการให้ความรู้เร่ืองการจัดการน้้าเสีย

1 จัดต้ังคณะท้างานให้ความรู้ด้านการจัดการน้้าเสีย และการน้าน้้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ ฝจส. 1,2

4. ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ส่วนงานปฏิบัติการ

9.กิจกรรมหลัก
10. ระยะเวลาด าเนินการ 14. งบประมาณ

ร้อยละ (%) ของ
กิจกรรม

2564 2565 2566 11. ผลลัพธ์ 12. ความเส่ียง
13. ผู้รับผิดชอบใน

ข้ันตอน

3 วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีจัดการน้้าเสียและพ้ืนท่ีใกล้เคียง ฝ่ายจัดการน้้าเสีย 1,2

แผนปฏิบัติการด้านลูกค้าและตลาดประจ าปีงบประมาณ 2565 (Action Plan)
1. ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด  : เป็นศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการน้้าเสียให้กับลูกค้า ระดับความส้าเร็จในการสร้างศูนย์การเรียนจ้านวน 12 ศูนย์ ในพ้ืนท่ีจัดการน้้าเสีย
2. ช่ือแผน   : โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการน้้าเสียและน้าน้้าท่ีผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการน้้าเสีย




