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สารจากประธานกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย 

 

อยู่ระหว่างด้าเนินการโดย ผอ.อจน. ต้องน้าเรียนประธานกรรมการองค์การจัดการน ้าเสียเพ่ือขอความ
เห็นชอบ 
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ประวัติ ความเป็นมาขององค์การจัดการน ้าเสีย  

           องค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั งขึ นตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั งองค์การจัดการน ้าเสีย เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2538 ด้วยเหตุผลที่ว่า ปัญหาน ้าเสียในพื นที่
ลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนล่าง ได้ทวีความรุนแรงมากขึ น ประกอบกับ การแก้ไขปัญหาน ้าเสียต้องด้าเนินการอยา่ง
ต่อเนื่อง ดังนั น องค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) จัดตั งขึ นโดยมีวัตถุประสงค์ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั งองค์การ
จัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2538 และปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ในปี พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2548 ปรากฏในมาตรา 6 
(หน้า 4) คือ “การจัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมส้าหรับการบ้าบัดน ้าเสียภายในเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย และ
การให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ทั งในและนอกเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย รวมทั งบริการ
หรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน ้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ” ทั งนี  เขตพื นที่จัดการ 
น ้าเสียของ อจน. ในปัจจุบันมีความครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 22 
กันยายน 2563  
 

วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ ขององค์การจัดการน ้าเสีย  

วิสัยทัศน์  
“บริหารจัดการน ้าเสียชุมชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน ภายในปี 2569”  
 
ค่านิยมองค์กร  

 มุ่งม่ันผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ เชี่ยวชาญในหน้าที่  

พันธกิจ  
 1) ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชนทั่วประเทศ 
 2) ปรับปรุงฟ้ืนฟู และบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชนทั่วประเทศ 
 3) ให้บริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน ้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ  
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คณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย 

 

นายพรพจน์ เพ็ญพาส  
ประธานกรรมการ 
อายุ   55   ปี 
 
ประวัติการศึกษา 
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต Northrop University 

ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2533  
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2546  
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530  
 
ประวัติการท้างาน 
 พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 พ.ศ. 2561 – 2563 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 พ.ศ. 2560 – 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว 
 พ.ศ. 2555 – 2560 รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
ประวัติการฝึกอบรม 
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 46 วิทยาลัยมหาดไทย  
  สถาบันด้ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 
- หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอยา่งยั่งยืนส้าหรับนกับริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 
  ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมส้าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า 
- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 1 กรมบัญชีกลาง 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผู้น้าเมือง รุ่นที่ 1) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 ประจ้าปีการศึกษา 2557 – 2558 
  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
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-2- 
- หลักสูตรผู้บริหารด้านหลักนิติธรรม และการพัฒนา (TIJ EXECUTIVE PROGRAM ON THE RULE OF 
  LAW & DEVELOPMENT) รุ่นที่ 3 สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) 
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 24 สถาบันพัฒนาข้าราชการ 
  ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
 
ปัจจุบันด้ารงต้าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอ่ืน 
พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน  กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค 
พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 
จ้านวนหุ้นหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น)/รายชื่อบริษัทท่ีถือครองหลักทรัพย์/รายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
(Connected Transactions) ของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงท่ีมีต่อรัฐวิสาหกิจ 
                         ไม่มี 

....................................... 
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นายธงรบ  ด่านอ้าไพ 
กรรมการ 
 

อายุ   62   ปี 
 

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เนติบัณฑิตไทย (นบท. รุ่นที่ 33)   
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามค้าแหง  

 

ประวัติการท้างาน 
ปัจจุบัน  - ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท Halal Global Trading จ้ากัด  

- ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ 
                 - ที่ปรึกษา บริษัท Amanie Afra Halal Invesment Ltd. 
อดีต  - ผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ้ากัด (ปี 2561-2562) 
                   - ประธานอนุกรรมการบริหาร ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย 
                   -  กรรมการผู้จัดการบริษัท อะมานะฮ์ ลิสสิ่ง จ้ากัด (มหาชน)                    

- กรรมการ องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ 
- ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
- ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ประวัติการฝึกอบรม 
                          -  
 

ปัจจุบันด้ารงต้าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอ่ืน 
                         ไม่มี 
 

จ้านวนหุ้นหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น)/รายชื่อบริษัทท่ีถือครองหลักทรัพย์/รายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
(Connected Transactions) ของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงท่ีมีต่อรัฐวิสาหกิจ 
                         ไม่มี 

....................................... 



 

ร่างรายงานประจ าปี 2564 ขององค์การจัดการน า้เสีย      หน้า  8 

 

 

นายฆนัท ครุธกูล 
กรรมการ 
 

อายุ   47   ปี 
 

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์ สถาบันราชภัฏอุดรธานี 
ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
Followship Training in Nutrition and Metabolism Ramathibodi Hospital มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ประวัติการท้างาน 
ปัจจุบัน  - เจ้าของสถานพยาบาล มานิตา คลินิก 

- แพทย์พิเศษ ประจ้าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
- คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ดิจิทัลของตลาดหุ้น ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับ 
  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
- ที่ปรึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย์และสขุภาพสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- กรรมการคณะกรรมการธุรกิจบริการเพ่ือสุขภาพ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

 

ประวัติการฝึกอบรม 
                         -  
ปัจจุบันด้ารงต้าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอ่ืน 
- กรรมการองค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- กรรมการ คณะอนุกรรมการก้าหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ การประปานครหลวง  
 

จ้านวนหุ้นหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น)/รายชื่อบริษัทท่ีถือครองหลักทรัพย์/รายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
(Connected Transactions) ของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงท่ีมีต่อรัฐวิสาหกิจ 
                         ไม่มี 

....................................... 
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นายปริญญา  ยมะสมิต 
กรรมการ 
 

อายุ  61 ปี 
 

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสุขาภิบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี 
 

ประวัติการท้างาน 
ปัจจุบัน  - ที่ปรึกษาบริษัท ซี.เอ็ม.ซี. จ้ากัด 
อดีต      - ผู้ว่าการ การประปานครหลวง 
           - นายกสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย 
           - คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
           - ที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
           - คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย 

ประวัติการฝึกอบรม 
- หลักสูตร การบริหารจัดการน ้าสูญเสีย องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) 
- หลักสูตร นักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 9 (นบส.9) กรุงเทพมหานคร 
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานครรุ่นที่ 4) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  
- หลักสูตร Leadership Succesion Program (LSP) รุ่นที่ 6 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคก์รภาครัฐ 
(IRDP) 
- หลักสูตร การก้ากับดูแลกิจการส้าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรก้ากับดูแล (Regulator) 
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ ส้านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจและส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
- หลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน ส้าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                       

 

ปัจจุบันด้ารงต้าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอ่ืน 
                         ไม่มี 
 

จ้านวนหุ้นหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น)/รายชื่อบริษัทท่ีถือครองหลักทรัพย์/รายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
(Connected Transactions) ของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงท่ีมีต่อรัฐวิสาหกิจ 
                         ไม่มี 

...................................... 
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นายวิชัย  โภชนกิจ 
กรรมการ 
 

อายุ   61   ปี 
 

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 

 

ประวัติการท้างาน 
อดีต  - อธิบดีกรมการค้าภายใน (ปี 2561 – 2563) 

- รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ปี 2559) 
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (ปี 2558) 
- รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ปี 2554) 
- รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (ปี 2553) 
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต้นทุนและก้าหนดราคาสินค้า กรมการค้าภายใน (ปี 2551) 
- ผู้อ้านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการตลาด กรมการค้าภายใน (ปี 2550) 
 

ประวัติการฝึกอบรม 
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 2/7)                     
 

ปัจจุบันด้ารงต้าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอ่ืน 
                         ไม่มี 
 

จ้านวนหุ้นหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น)/รายชื่อบริษัทท่ีถือครองหลักทรัพย์/รายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
(Connected Transactions) ของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงท่ีมีต่อรัฐวิสาหกิจ 
                         ไม่มี 

....................................... 
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พลเรือเอก สุชีพ  หวังไมตรี 
กรรมการ 
 

อายุ 64 ปี 
 

ประวัติการศึกษา 
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 17 
- โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 74  
- โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 52  
- วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 34 
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53 

 

ประวัติการท้างาน 
ปัจจุบัน  - ข้าราชการบ้านาญ 
อดีต               - อดีตผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กระทรวงกลาโหม 
 

ประวัติการฝึกอบรม 
                    -  
 

ปัจจุบันด้ารงต้าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอ่ืน 
   - กรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) 
   - กรรมการบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จ้ากัด (มหาชน) 
   - กรรมการสภาทหารผ่านศึก กระทรวงกลาโหม 
 

จ้านวนหุ้นหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น)/รายชื่อบริษัทท่ีถือครองหลักทรัพย์/รายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
(Connected Transactions) ของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงท่ีมีต่อรัฐวิสาหกิจ 
                         ไม่มี 

....................................... 
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นายธีรลักษ์  แสงสนิท 
ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
 

อายุ   51   ปี 
 

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาโท M.Sc. (Business Administration) Strayer College 
ปริญญาโท M.Sc. (Engineering Management) The George 
    Washington University 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 

ประวัติการท้างาน 
ปัจจุบัน  - รองผู้อ้านวยการส้านักงานบริหารหนี สาธารณะ  
อดีต  - ผู้อ้านวยการส้านักบริหารการช้าระหนี  ส้านักงานบริหารหนี สาธารณะ 

          - ผู้อ้านวยการส้านักจัดการหนี  2 ส้านักงานบริหารหนี สาธารณะ 
                    - เลขานุการกรม ส้านักงานบริหารหนี สาธารณะ 

ประวัติการฝึกอบรม 
-  หลักสูตร  การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส้าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า 
-  หลักสูตร  การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย ส้าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16  
                สถาบันพระปกเกล้า 
-  หลักสูตร  การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า  
-  หลักสูตร  การพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่นที่ 13 ส้านักงาน ก.พ. 
 

ปัจจุบันด้ารงต้าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอ่ืน 
                         ไม่มี 
 

จ้านวนหุ้นหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น)/รายชื่อบริษัทท่ีถือครองหลักทรัพย์/รายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
(Connected Transactions) ของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงท่ีมีต่อรัฐวิสาหกิจ 
                         ไม่มี 

....................................... 
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นายชานน  วาสิกศิริ 
กรรมการผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  
 

อายุ   54   ปี 
 

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาโท M.P.A. สาขารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยฮาร์ฟอร์ด              
                    ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ประวัติการท้างาน 
ปัจจุบัน  -  รองผู้ว่าการราชการจังหวัดสกลนคร 
อดีต  -  รองผู้ว่าการราชการจังหวัดสุรินทร์ 

-  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย 
-  ผู้อ้านวยการส้านักนโยบายและแผน 

                    -  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
-  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานทอ้งถิน่ 

  -  ผู้อ้านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น                         
   

ประวัติการฝึกอบรม 
-  หลักสูตร  การป้องกันราชอาณาจักร  
-  หลักสูตร  นักปกครองระดับสูง กระทรวงมหาดไทย 
-  หลักสูตร  ประกาศนียบัตร ICT MANAGEMENT FOR NON - ICT EXECUTIVE สวทช. 
-  หลักสูตร  ผู้น้าการเมืองยุคใหม่ สถาบันพระปกเกล้า  
 

ปัจจุบันด้ารงต้าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอ่ืน 
                         ไม่มี 
 

จ้านวนหุ้นหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น)/รายชื่อบริษัทท่ีถือครองหลักทรัพย์/รายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
(Connected Transactions) ของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงท่ีมีต่อรัฐวิสาหกิจ 
                         ไม่มี 

....................................... 
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ม.ร.ว.รณจักร์  จักรพันธ์ุ  
กรรมการผู้แทนส้านักงบประมาณ 
 

อายุ   61   ปี 
 

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  
                    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
 

ประวัติการท้างาน 
ปัจจุบัน  -  รองผู้อ้านวยการส้านักงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 -  ที่ปรึกษาส้านักงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 -  ผู้อ้านวยการกองจัดท้างบประมาณด้านความม่ันคง 1 ส้านักงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 -  ผู้อ้านวยการกองจัดท้างบประมาณด้านการบริหาร ส้านักงบประมาณ                
พ.ศ. 2556 -  ผู้เชี่ยวชาญด้านยทุธศาสตร์การงบประมาณเพ่ือการบริหารงานจังหวดัแบบบูรณาการ 
                       ส้านักงบประมาณ 
   

ประวัติการฝึกอบรม 
-  หลักสูตร  นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 10  
                ส้านักงาน ป.ป.ช. 
-  หลักสูตร  นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5 ส้านักงบประมาณ 
-  หลักสูตร  การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
-  หลักสูตร  นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 61 สถาบันด้ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย  
 

ปัจจุบันด้ารงต้าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอ่ืน 
                          ไม่มี 
                 

จ้านวนหุ้นหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น)/รายชื่อบริษัทท่ีถือครองหลักทรัพย์/รายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
(Connected Transactions) ของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงท่ีมีต่อรัฐวิสาหกิจ 
                         ไม่มี 
 
 
 

................................................... 
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นายรักษ์ศักด์ิ  สุริยหาร   
กรรมการผู้แทนการประปานครหลวง  
 

อายุ   56   ปี 
 

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ประวัติการท้างาน 
ปัจจุบัน  รองผู้ว่าการ (ผลิตน ้า) การประปานครหลวง 
พ.ศ. 2561 รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) การประปานครหลวง 
พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 4) การประปานครหลวง  
 

ประวัติการฝึกอบรม 
-  หลักสูตร  วิทยาลัยทัพอากาศ  สถาบันวิทยาลัยการทัพอากาศ 
-  หลักสูตร  นักบริหารมหานครระดับสูง กรุงเทพมหานคร 
-  หลักสูตร  Executive Coaching บริษัท DDI 
-  หลักสูตร  การก้ากับดูแลกิจการส้าหรับกรรมการและผู้บริหาร สถาบันพระปกเกล้า 
-  หลักสูตร  การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า 
-  หลักสูตร  การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
   สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
   

ปัจจุบันด้ารงต้าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอ่ืน 
                         ไม่มี 
 

จ้านวนหุ้นหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น)/รายชื่อบริษัทท่ีถือครองหลักทรัพย์/รายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
(Connected Transactions) ของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงท่ีมีต่อรัฐวิสาหกิจ 
                         ไม่มี 
 

................................................... 
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นายมงคล  วัลยะเสวี   
กรรมการผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค  
 

อายุ   58   ปี 
 

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

ประวัติการท้างาน 
ปัจจุบัน  -  รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) การประปาส่วนภูมิภาค 
  -  ประธานกรรมการมูลนิธิ การประปาส่วนภูมิภาค 
  -  นายกสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) 
  -  กรรมการกองทุนส้ารองเลี ยงชพี การประปาส่วนภูมิภาค 
พ.ศ. 2558 -  ผู้อ้านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 
 

ประวัติการฝึกอบรม 
-  หลักสูตร  นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและการปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส) 
-  หลักสูตร  ผู้น้าการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) 
-  หลักสูตร  ประกาศนียบัตรชั นสูงการบริหารภาครัฐ และกฏหมายมหาชน (ปรม.) 
-  หลักสูตร  สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูง 
-  หลักสูตร  บัญชีการเงินที่ผู้บริหารต้องรู้ 
-  หลักสูตร  ทบทวนแผนปฏิบตัิการและแผนยทุธศาสตร์องค์กร 
-  หลักสูตร  การก้ากับดูแลองค์กรผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA 
 

ปัจจุบันด้ารงต้าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอ่ืน 
                         ไม่มี 
 

จ้านวนหุ้นหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น)/รายชื่อบริษัทท่ีถือครองหลักทรัพย์/รายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
(Connected Transactions) ของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงท่ีมีต่อรัฐวิสาหกิจ 
                         ไม่มี 

 
................................................... 
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นายอรรถพล  เจริญชันษา 
กรรมการผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

อายุ   55   ปี 
 

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปริญญาโท เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
คุณวุฒิการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

ประวัติการท้างาน 
ปัจจุบัน  - อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  
อดีต               - อธิบดีกรมป่าไม้ 
                   - รองอธิบดีกรมป่าไม้  
                    - ผู้อ้านวยการส้านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 
 

ประวัติการฝึกอบรม 
-  หลักสูตร  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.62) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
-  หลักสูตร  พัฒนาศักยภาพผู้น้าตามศาสตร์พระราชา  
-  หลักสูตร  นักบริหารระดับสูง ผู้น้าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) สถาบัน ก.พ. 
-  หลักสูตร  นักบริหารการคลัง รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
-  หลักสูตร  นักบริหารระดับกลาง สถาบัน ก.พ. 
 

ปัจจุบันด้ารงต้าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอ่ืน 
                         ไม่มี 
 

จ้านวนหุ้นหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น)/รายชื่อบริษัทท่ีถือครองหลักทรัพย์/รายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
(Connected Transactions) ของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงท่ีมีต่อรัฐวิสาหกิจ 
                         ไม่มี 

....................................... 
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นายภานุวัฒน์  ตริยางกูรศรี 
กรรมการผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม  
 

อายุ   59   ปี 
 

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์ประยุกต์) Tokyo Institute of 

Technology ประเทศญี่ปุ่น 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น 
 

ประวัติการท้างาน 
ปัจจุบัน  - รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
อดีต              - ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 
  - รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
                   - ผู้อ้านวยการส้านักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน  
                     
ประวัติการฝึกอบรม 
-  หลักสูตร  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.60) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พ.ศ.2560 
-  หลักสูตร  ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 8 ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2562 
-  หลักสูตร  การพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่  
               องค์กรดิจิทัล ส้านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2563 
-  หลักสูตร  การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสา้หรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 (ปปร.24)  
                สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2563 
 

ปัจจุบันด้ารงต้าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอ่ืน 
                         ไม่มี 
 

จ้านวนหุ้นหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น)/รายชื่อบริษัทท่ีถือครองหลักทรัพย์/รายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
(Connected Transactions) ของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงท่ีมีต่อรัฐวิสาหกิจ 
                         ไม่มี 

....................................... 
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นายชีระ  วงศบูรณะ 

อายุ   53   ปี 
 

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาโท    Master of Engineering , Environmental Engineering  and Management  

                   (Water and Wastewater Engineering) Asian Institute of Technology (AIT),  

พ.ศ. 2550 

ปริญญาโท    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล          

                   มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2541 

ปริญญาตรี    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

                 วิทยาเขตเทเวศร์ พ.ศ. 2536 
 

ประวัติการท้างาน 

ปัจจุบัน            ผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสีย 

1  ตุลาคม  2559        รองผู้อ้านวยการวิชาการและแผน 

                             รักษาการแทนผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสีย 

18 กรกฎาคม 2556  รองผู้อ้านวยการวิชาการและแผน 

22 พฤษภาคม 2556  รองผู้อ้านวยการปฏิบัติการ 
 

ประวัติการฝึกอบรม 

-  หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 6  ส้านักงบประมาณ 

-  หลักสูตร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer  : CIO) รุ่นที่ ๒๘ 

   กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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-๒- 

-  หลักสูตร Leadership Succession Program ,LSP รุ่นที่ 3 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ 

- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า 

- การบริหารจัดการน ้าแบบบูรณาการส้าหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 1 สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย 

- Development of greenhouse gas reduction in domestic wastewater and on climate  

  finance readiness (CLiFiT), GIZ, ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 

 
ปัจจุบันด้ารงต้าแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอ่ืน 

      ไม่มี 
 

จ้านวนหุ้นหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (หุ้น)/รายชื่อบริษัทท่ีถือครองหลักทรัพย์/รายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
(Connected Transactions) ของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงท่ีมีต่อรัฐวิสาหกิจ 
                         ไม่มี 

....................................... 
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ผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย ปีงบประมาณ 2564 
 

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือบูรณาการบริหารจัดการน ้าประปาและน ้าเสียอย่างยั่งยืน  

ระหว่างองค์การจัดการน ้าเสียและการประปานครหลวง 

เ ม่ือวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ส้านักงานใหญ่ การประปา    
นครหลวง นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานในพิธีลงนาม
บันทึกความร่วมมือบูรณาการบริหารจัดการน ้าประปาและน ้าเสียอย่างยั่งยืน ระหว่างองค์การจัดการน ้าเสีย 
(อจน.) และการประปานครหลวง (กปน.) โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ประธานกรรมการ อจน. นายนิสิต 
จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อ้านวยการ อจน. และนายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ 
กปน. เป็นผู้ลงนามบันทึกความร่วมมือในครั งนี  และมีคณะกรรมการ ผู้บริหารจาก อจน. และ กปน. ร่วมในพิธี 
เพ่ือร่วมกันบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าทั งระบบอย่างยั่งยืน 

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยให้
ความส้าคัญในการสร้างรากฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดขีองประชาชน จึงได้ก้ากับดูแลและมอบนโยบายให ้
กปน. และ อจน. ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีการบูรณาการการท้างานร่วมกัน โดยเฉพาะ
การบริหารจัดการทั งน ้าดีและน ้าเสียอย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ นกับพ่ีน้องประชาชน  

นายพรพจน์ เพ็ญพาส ประธานกรรมการ อจน. กล่าวว่า อจน. มีความพร้อมในการประสานความ
ร่วมมือกับ กปน. ในด้านต่างๆ ซึ่งการลงนามบันทึกความร่วมมือของทั งสองหนว่ยงานในครั งนี จะตอบสนองตอ่
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการประสานความร่วมมือและบูรณาการ การท้างานอย่างเป็นระบบถือ
เป็นการบริหารจัดการน ้าตั งแต่ต้นทางการจัดการน ้าดี จนถึงปลายทางการจัดการน ้าเสีย ในการให้บริการ
น ้าประปาและบริหารจัดการน ้าเสียอย่างบูรณาการและยั่งยืนต่อไป   
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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการน ้าเสียในภาคตะวันออก 

ระหว่าง อจน. กับอีสท์วอเตอร์ 

เม่ือวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ นายนิพนธ์ บุญญามณี 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU)         การ
บริหารจัดการน ้าเสียในภาคตะวันออกระหว่างองค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) กับ บริษัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จ้ากัด (มหาชน) หรือ อีสท์วอเตอร์ โดยมี นายพรพจน์ เพ็ญพาส  ประธาน
กรรมการ อจน. นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อ้านวยการ อจน. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อ้านวยการใหญ่
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จ้ากัด(มหาชน) หรือ อีสท์วอเตอร์ ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงร่วมกัน จากสถานการณ์ในปัจจุบันพื นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยเฉพาะ เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) มีความจ้าเป็นต้องขับเคลื่อนมาตรการในการบริหารจัดการน ้าที่มีประสิทธิภาพเพ่ือรอง
รับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาพื นที่ภาคตะวันออก (EEC) ที่
ครอบคลุมพื นที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เป็นพื นที่เศรษฐกิจส้าคัญเพ่ือยกระดับการพัฒนา
ประเทศ ส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือเป็นการยกระดับอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางการคมนาคม
ขนส่งโลจิสติกส์ และเน้นการลงทุนด้านโครงสร้างพื นฐานที่ทันสมัย ส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว เพ่ือ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและท้าให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาวและเป็นเขตเศรษฐกิจชั นนา้
ของอาเซียนเชื่อมโยงการพัฒนาภายในประเทศ และประเทศเพ่ือนบ้าน  

องค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) และบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จ้ากัด 
(มหาชน) ได้ก้าหนดความร่วมมือด้าเนินงานศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน ้าเสียและการน้าน ้ากลับมาใช้
ใหม่ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื นที่ความร่วมมือ 
ยกระดับคุณภาพการให้บริการของทั งสองหน่วยงาน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความยั่งยืนของการบริหาร
จัดการน ้าในพื นที่เศรษฐกิจที่ส้าคัญ จึงร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจให้ส้าเร็จบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย เพ่ือบ้าบัดทุกข์ บ้ารุงสุขให้กับพ่ีน้องประชาชน การลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในครั งนี จึงเป็นแนวทางในการน้าน ้าที่ผ่านการบ้าบัดกลับมาใช้ประโยชน์ และยังเป็นการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน ้า ส้าหรับกิจกรรมประเภทต่างๆ ในเขตพื นที่ EEC และจะเป็นประโยชน์ส้าหรับประชาชนใน
พื นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน ้าใช้ต่อไป 
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ค่าเบีย้ประชุม ประจ าปี พ.ศ. 2564 

รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหนง่ 
คา่ตอบแทน
คณะกรรมการ 

เบ้ียประชมุ
คณะกรรมการ 

เบ้ียประชมุ/
คา่ตอบแทน

คณะอนุกรรมการชดุ
ยอ่ย  

รวม (บาท) 

1 นายพรพจน์ เพ็ญพาส  ประธานกรรมการ        59,225.90  
         
105,000.00  

                                      
-    

 
164,225.90  

2 นายธงรบ ดา่นอ าไพ  กรรมการ        29,612.90  
            
84,000.00  

                       
13,500.00  

 
127,112.90  

3 นายฆนัท ครุธกลู  กรรมการ        29,612.90  
            
84,000.00  

                       
52,500.00  

 
166,112.90  

4 
พลเรือเอกสุชีพ หวงั
ไมตรี  กรรมการ        29,612.90  

            
72,000.00  

                       
30,000.00  

 
131,612.90  

5 นายธีรลกัษ์ แสงสนิท 
 ผูแ้ทน
กระทรวงการคลงั        29,612.90  

            
84,000.00  

                       
30,000.00  

 
143,612.90  

6 
นายภานุวฒัน์ ตริยาง
กรูศรี 

 ผูแ้ทนกระทรวง
อุตสาหกรรม      102,000.00  

            
84,000.00  

                                      
-    

 
186,000.00  
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7 ม.ร.ว.รณจกัร์ จกัรพนัธ์ุ 
 ผูแ้ทนส านัก
งบประมาณ        29,612.90  

            
72,000.00  

                       
30,000.00  

 
131,612.90  

8  นายรักษ์ศกัด์ิ สุริยหาร 
 ผูแ้ทนการประปา
นครหลวง        92,012.90  

            
84,000.00  

                                      
-    

 
176,012.90  

9 นายชานน วาสิกศิริ 
 ผูแ้ทน
กระทรวงมหาดไทย        29,612.90  

         
106,500.00  

                       
39,000.00  

 
175,112.90  

10 นายปริญญา ยมะสมติ  กรรมการ        29,612.90  
            
84,000.00  

                       
49,500.00  

 
163,112.90  

11 นายมงคล วลัยะเสว ี
 ผูแ้ทนการประปา
สว่นภูมภิาค        90,812.90  

            
60,000.00  

                                      
-    

 
150,812.90  

12 นายวชิยั โภชนกจิ  กรรมการ        29,612.90  
            
72,000.00  

                       
43,500.00  

 
145,112.90  

13 
นายอรรถพล เจริญ
ชนัษา 

 ผูแ้ทนกระทรวง
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้ม        29,612.90  

            
60,000.00  

                       
48,000.00  

 
137,612.90  

14 นายชีระ วงศบูรณะ 
กรรมการและ
เลขานุการ       29,612.90  

            
90,000.00  

                                      
-    

 
119,612.90  
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ค่าเบ้ียประชุม/ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย อจน. ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ที ่ ช่ือ สกุล 
2563 2564 

รวมทั้งส้ิน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
นายณฐัพล  
ณฏัฐสมบูรณ์ 

                     
-    

          
6,000.00  

         
7,500.00  

                    
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

                       
-    

                      
-    

                       
-    

                       
-    

         
13,500.00  

2 
นายทฤษดี  
ชาวสวนเจริญ 

                     
-    

          
6,000.00  

                     
-    

                    
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

                       
-    

                      
-    

                       
-    

                       
-    

           
6,000.00  

3 
นางญาณี  แสง
ศรีจนัทร์ 

                     
-    

          
6,000.00  

                     
-    

                    
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

                       
-    

                      
-    

                       
-    

                       
-    

           
6,000.00  

4 
นายพรพจน์ 
เพ็ญพาส 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

       
15,000.00  

                     
-    

         
26,225.90  

        
42,000.00  

        
39,000.00  

        
27,000.00  

        
15,000.00  

      
164,225.90  

5 
นายธงรบ  
ดา่นอ าไพ 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

       
12,000.00  

                     
-    

         
17,612.90  

        
30,000.00  

        
31,500.00  

        
18,000.00  

        
18,000.00  

      
127,112.90  

6 
นายฆนัท  
ครุธกลู 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

       
12,000.00  

                     
-    

         
17,612.90  

        
49,500.00  

        
37,500.00  

        
31,500.00  

        
18,000.00  

      
166,112.90  

7 
พลเรือเอกสุชีพ 
หวงัไมตรี 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

       
12,000.00  

                     
-    

         
17,612.90  

        
25,500.00  

        
24,000.00  

        
33,000.00  

        
19,500.00  

      
131,612.90  

8 
นายธีรลกัษ์  
แสงสนิท 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

       
12,000.00  

                     
-    

         
17,612.90  

        
37,500.00  

        
31,500.00  

        
25,500.00  

        
19,500.00  

      
143,612.90  
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9 
นายภานุวฒัน์ 
ตริยางกรูศรี 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

       
12,000.00  

                     
-    

         
30,000.00  

        
30,000.00  

        
54,000.00  

        
33,000.00  

        
27,000.00  

      
186,000.00  

10 
ม.ร.ว.รณจกัร์ 
จกัรพนัธ์ุ 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

       
12,000.00  

                     
-    

         
17,612.90  

        
30,000.00  

        
30,000.00  

        
24,000.00  

        
18,000.00  

      
131,612.90  

11 
 นายรักษ์ศกัด์ิ  
สุริยหาร 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

       
12,000.00  

                     
-    

         
32,012.90  

        
30,000.00  

        
48,000.00  

        
30,000.00  

        
24,000.00  

      
176,012.90  

12 
นายชานน  
วาสิกศิริ 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

       
12,000.00  

                     
-    

         
25,112.90  

        
43,500.00  

        
31,500.00  

        
37,500.00  

        
25,500.00  

      
175,112.90  

13 
นายปริญญา 
ยมะสมติ 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

       
12,000.00  

                     
-    

         
17,612.90  

        
51,000.00  

        
37,500.00  

        
25,500.00  

        
19,500.00  

      
163,112.90  

14 
นายมงคล ว ั
ลยะเสว ี

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

         
30,812.90  

        
18,000.00  

        
48,000.00  

        
30,000.00  

        
24,000.00  

      
150,812.90  

15 
นายวชิยั  
โภชนกจิ 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

         
17,612.90  

        
45,000.00  

        
37,500.00  

        
25,500.00  

        
19,500.00  

      
145,112.90  

16 
นายอรรถพล 
เจริญชนัษา 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

         
17,612.90  

        
48,000.00  

        
18,000.00  

        
36,000.00  

        
18,000.00  

      
137,612.90  

17 
ม.ร.ว. ศศิพฤนท์   
จนัทรทตั 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

        
12,000.00  

          
6,000.00  

          
6,000.00  

           
6,000.00  

         
30,000.00  

18 
นางลาวณัย์   
ฉัตรรุง่ชีวนั 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

        
12,000.00  

          
6,000.00  

          
6,000.00  

           
6,000.00  

         
30,000.00  
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19 
นายพีรสักก ์   
ขนอม 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

        
12,000.00  

          
6,000.00  

          
6,000.00  

           
6,000.00  

         
30,000.00  

20 
นายไพศาล   
 วรีกจิ 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

        
12,000.00  

          
6,000.00  

          
6,000.00  

           
6,000.00  

         
30,000.00  

21 
นางสาวพิมพิมล   
สายอ๋อง 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

        
12,000.00  

          
6,000.00  

                       
-    

           
6,000.00  

         
24,000.00  

22 
นายปิยะกานต์   
พีรศกัด์ิโสภณ 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

          
6,000.00  

          
6,000.00  

          
6,000.00  

                       
-    

         
18,000.00  

23 
นายประดิษฐ์  
เรืองดิษฐ์ 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

          
6,000.00  

          
6,000.00  

          
6,000.00  

                       
-    

         
18,000.00  

24 
นายณชันนท์   
สนประเสริฐ 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

          
6,000.00  

          
6,000.00  

          
6,000.00  

                       
-    

         
18,000.00  

25 
นายวสุิทธิ    
บุตรศรีภูม ิ

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

          
6,000.00  

          
6,000.00  

          
6,000.00  

                       
-    

         
18,000.00  

26 
นายโกสินทร์   
เจติยานนท์ 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

          
6,000.00  

          
6,000.00  

          
6,000.00  

                       
-    

         
18,000.00  

27 
นายอภิชยั    
นิมจิรวฒัน์ 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

          
6,000.00  

          
6,000.00  

          
6,000.00  

                       
-    

         
18,000.00  

28 
นายกฤต   
ธรรมศิริ 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

        
18,000.00  

          
6,000.00  

        
18,000.00  

        
12,000.00  

         
54,000.00  
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29 
นายกฤษดา   
กวญีาณ 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

        
12,000.00  

          
6,000.00  

                       
-    

                       
-    

         
18,000.00  

30 
นายอนุชิต  
ตระกลูมทุุตา 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

        
12,000.00  

          
6,000.00  

          
6,000.00  

           
6,600.00  

         
30,600.00  

31 
นายอารีศกัด์ิ  
เสถียรภาพอยุทธ์ 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

        
12,000.00  

          
6,000.00  

          
6,000.00  

           
6,000.00  

         
30,000.00  

32 
นายทรงธรรม  
เดชสิงห์โสภา 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

        
12,000.00  

          
6,000.00  

          
6,000.00  

           
6,000.00  

         
30,000.00  

33 
นายพิชญะ  
จึงสวนันทน์ 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

        
12,000.00  

          
6,000.00  

          
6,000.00  

           
6,000.00  

         
30,000.00  

34 
นายผาสุก   
เชยชม 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

        
12,000.00  

          
6,000.00  

                       
-    

           
6,000.00  

         
24,000.00  

35 
น.ส.ปิยวรรณ  
ลา่มกจิจา 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

          
6,000.00  

          
6,000.00  

          
6,000.00  

           
6,000.00  

         
24,000.00  

36 
นายประดบั   
แยม้แสง 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

          
6,000.00  

          
6,000.00  

          
6,000.00  

           
6,000.00  

         
24,000.00  

37 
พอ.ดร.ววิตั   
เรืองม ี

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

          
6,000.00  

                      
-    

          
6,000.00  

           
6,000.00  

         
18,000.00  

38 
นายวรพงษ์    
อติการบดี 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

          
6,000.00  

          
6,000.00  

                       
-    

                       
-    

         
12,000.00  
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39 

นางสาว 
ฌภสันันท์    
ภทัธนภกลุ 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

          
6,000.00  

          
6,000.00  

                       
-    

           
6,000.00  

         
18,000.00  

40 
นายอวยชยั    
กลุทิพย์มนตรี 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

          
6,000.00  

          
6,000.00  

          
6,000.00  

           
6,000.00  

         
24,000.00  

41 
นายอศัวนิ   
โชติพนัง 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

          
6,000.00  

                      
-    

        
12,000.00  

                       
-    

         
18,000.00  

42 
นายจ าเริญ   
วราภรณ์ 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

          
6,000.00  

                      
-    

        
12,000.00  

           
6,000.00  

         
24,000.00  

43 
ประสิทธ์ิ  
สืบชนะ 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

                       
-    

          
6,000.00  

                       
-    

                       
-    

           
6,000.00  

44 
ประธาน  
จุฬาโรจน์มนตรี 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

                       
-    

                      
-    

        
12,000.00  

                       
-    

         
12,000.00  

45 
สุปกติ  
โพธ์ิปภาพนัธ์ 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

                       
-    

                      
-    

                       
-    

           
6,000.00  

           
6,000.00  

46 
ปิยะศกัด์ิ 
โชติพฤกษ์ 

                     
-    

                       
-    

                     
-    

                    
-    

                       
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

                       
-    

                      
-    

                       
-    

           
6,000.00  

           
6,000.00  

    

                     

-    

        

18,000.00  

         

7,500.00  

                    

-    

                       

-    

    

123,000.00  

                     

-    

       

285,067.80  

      

714,000.00  

     

612,000.00  

      

538,500.00  

      

386,100.00  

   

2,684,167.80  
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การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย จ้านวน 8 ครั ง 

1. นายพรพจน์ เพ็ญพาส   ประธานกรรมการ    8/8 
2. นายธงรบ ด่านอ้าไพ  กรรมการ      8/8 
3. นายฆนัท     ครุธกูล   กรรมการ     8/8 
4. นายปริญญา    ยมะสมิต   กรรมการ     8/8 
5. นายวิชัย    โภชนกิจ   กรรมการ     8/8 
6. พลเรือเอกสุชีพ   หวังไมตรี   กรรมการ     7/8 
7. นายธีรลักษ์  แสงสนิท     กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง  8/8 

รองผู้อ้านวยการส้านักงานบริหารหนี สาธารณะ   

8. นายชานน   วาสิกศิริ   กรรมการผู้แทนกระทรวงมหาดไทย   8/8 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 

9. นายอรรถพล  เจริญชันษา    กรรมการผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 6/8 
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ   และสิ่งแวดล้อม 

10.   นายภานุวัฒน์    ตริยางกูรศรี     กรรมการผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม  8/8 

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

11.   ม.ร.ว. รณจักร์ จักรพันธุ์  กรรมการผู้แทนส้านักงบประมาณ  7/8 

       รองผู้อ้านวยการส้านักงบประมาณ 

12.   นายรักษ์ศักดิ์    สุริยหาร  กรรมการผู้แทนการประปานครหลวง  8/8 

       รองผู้ว่าการ (ผลิตน ้า) 

13.   นายมงคล   วัลยะเสวี     กรรมการผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค  6/8 

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) 

14.   นายชีระ    วงศบูรณะ    กรรมการและเลขานุการ   8/8 

ผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสีย  

หมายเหตุ : มติ ครม. แต่งตั งคณะกรรมการ อจน. เม่ือวันที่ 23 ก.พ.64 
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การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ประจ้าปีงบประมาณ 2564  

คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร 

1. นายปริญญา  ยมะสมิต  ประธานอนุกรรมการ   6/6 
2. ม.ร.ว. รณจักร์  จักรพันธุ์  อนุกรรมการ    5/6 
3. นายอรรถพล  เจริญชันษา  อนุกรรมการ    6/6 
4. นายฆนัท  ครุธกูล   อนุกรรมการ    5/6 
5. มรว.ศศิพฤนท์  จันทรทัต  อนุกรรมการ    6/6 
6. นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์  อนุกรรมการ    1/6 
7. นางลาวัณย์  ฉัตรรุ่นชีวัน  อนุกรรมการ    6/6 
8. นายไพศาล  วีรกิจ   อนุกรรมการ    6/6 
9. นายพีรสักก์  ขนอม   อนุกรรมการ    6/6 
10. น.ส.พิมพิมล  สายอ๋อง  อนุกรรมการ    5/6 
11. ผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสีย  อนุกรรมการ    5/6 

 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

1. นายธีรลักษ์  แสงสนิท  ประธานกรรมการ   4/4 
2. นายฆนัท  ครุธกูล   อนุกรรมการ    3/4 
3. นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา  อนุกรรมการ    4/4 
4. นายประดับ  แย้มแสง  อนุกรรมการ    4/4 
5. พ.อ.ดร.วิวัต  เรืองมี   อนุกรรมการ    3/4 
6. นายวรพงษ์  อติการบดี  อนุกรรมการ    2/4 
7. น.ส.นภัสนันท์  ภัทธนภกุล  อนุกรรมการ    3/4 
8. นายอวยชัย  กุลทิพย์มนตรี  อนุกรรมการ    4/4 
9. ผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสีย  อนุกรรมการ    3/4 
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คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

1. นายฆนัท  ครุธกูล   ประธานอนุกรรมการ   5/5 
2. นายปิยะกานต์  พีรศักดิ์โสภณ  อนุกรรมการ    5/5 
3. นายประดิษฐ์  เรืองดิษฐ์  อนุกรรมการ    5/5 
4. นายณัชนนท์  สนประเสริฐ  อนุกรรมการ    5/5 
5. นายวิสุทธิ  บุตรศรีภูมิ  อนุกรรมการ    5/5 
6. นายโกสินทร์  เจติยานนท์  อนุกรรมการ    5/5 
7. นายอภิชัย  นิมจิรวัฒน์  อนุกรรมการ    5/5 
8. ผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสีย  อนุกรรมการ    5/5 

 

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนและการจัดซื อจัดจ้าง 

1. นายวิชัย  โภชนกิจ  ประธานอนุกรรมการ   7/7 
2. นายปริญญา  ยมะสมิต  อนุกรรมการ    5/7 
3. นายกฤษดา  กวีญาณ  อนุกรรมการ    3/7 
4. นายอนุชิต  ตระกูลมุทุตา  อนุกรรมการ    7/7 
5. นายอารีศักดิ์  เสถียรภาพอยุทธ์ อนุกรรมการ    6/7 
6. นายกฤต  ธรรมศิริ   อนุกรรมการ    7/7 
7. นายทรงธรรม  เดชสิงห์โสภา  อนุกรรมการ    7/7 
8. นายพิชญะ  จึงสวนันทน์  อนุกรรมการ    7/7 
9. นายผาสุข  เชยชม   อนุกรรมการ    7/7 
10. นายปิยะศักดิ์  โชติพฤกษ์  อนุกรรมการ    3/7 
11. ผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสีย  อนุกรรมการ    6/7 
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คณะอนุกรรมการก้ากับการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบ 

1. พลเรือเอกสุชีพ  หวังไมตรี  ประธานอนุกรรมการ   6/6 
2. นายชานน  วาสิกศิริ  อนุกรรมการ    6/6 
3. นายอรรถพล  เจริญชันษา  อนุกรรมการ    5/6 
4. นายธงรบ  ด่านอ้าไพ  อนุกรรมการ    3/6 
5. นายอัศวิน  โชติพนัง  อนุกรรมการ    5/6  
6. นายจ้าเริญ  วราภรณ์  อนุกรรมการ    6/6 
7. นายกฤต  ธรรมศิริ   อนุกรรมการ    6/6 
8. ผู้แทนส้านักงานอัยการสูงสดุ   อนุกรรมการ    4/6 
9. ผู้แทนส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  อนุกรรมการ    0/6 
10. ผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสีย  อนุกรรมการ    5/6 

 

คณะอนุกรรมการก้าหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสีย  

1. นายธงรบ  ด่านอ้าไพ  ประธานอนุกรรมการ   2/2 
2. นายวิชัย  โภชนกิจ  อนุกรรมการ    2/2 
3. นายประสิทธิ์  สืบชนะ   อนุกรรมการ    2/2 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. นายภานุวัฒน์  ตริยางกูรศรี      ประธานกรรมการ   6/6 
2. นายมงคล  วัลยะเสวี  กรรมการ    6/6 
3. นายรักษ์ศักดิ์  สุริยหาร  กรรมการ    6/6 

    

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 

     1.  นายชานน  วาสิกศิริ  ประธานกรรมการ   6/6
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การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ 2564 
    

รายชื่อคณะกรรมการ 
ปี 2564 รวมทั งสิ น   

ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3 ครั งท่ี 4 ครั งท่ี 5 ครั งท่ี 6 ครั งท่ี 7 ครั งท่ี 8 (ครั ง)   

3 มี.ค. 25 มี.ค. 5 พ.ค. 20 พ.ค. 24 มิ.ย. 22 ก.ค. 26 ส.ค. 23 ก.ย.     

1 นายพรพจน์ เพ็ญพาส         8/8   

2 นายธงรบ ด่านอ้าไพ         8/8   

3 นายฆนัท ครุธกูล         8/8   

4 นายปริญญา ยมะสมิต         8/8   

5 นายวิชัย โภชนกิจ         8/8   

6 พลเรือเอกสุชีพ หวังไมตรี          7/8   

7 นายธีรลักษ์ แสงสนิท         8/8   

8 นายชานน วาสิกศิริ         8/8   

9 นายอรรถพล เจริญชันษา           6/8   

10 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี         8/8   

11 มรว.รณจักร์ จักร์พันธุ์          7/8   

12 นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร         8/8   

13 นายมงคล วัลยะเสวี           6/8   

14 นายชีระ วงศบูรณะ         8/8   

              

 
* หมายเหตุ มติ ครม. แต่งตั งคณะกรรมการ อจน. เม่ือวันที่ 23 ก.พ.64   
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การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการก้าหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ 2564 

 
รายชื่อคณะอนุกรรมการ ปี 2564 รวมทั งสิ น 

     ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2  (ครั ง) 
      2 ก.ค. 21 ก.ย.   

1 นายธงรบ ด่านอ้าไพ   2/2 

2 นายวิชัย โภชนกิจ   2/2 

3 นายประสิทธิ์  สืบชนะ   2/2 
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การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ประจ้าปีงบประมาณ 2564 

          

      ปี 2564 รวมทั งสิ น 
รายชื่อคณะอนุกรรมการ ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3 ครั งท่ี 4 ครั งท่ี 5 ครั งท่ี 6  (ครั ง) 

      19 เม.ย. 17 พ.ค. 9 มิ.ย. 14 ก.ค. 11 ส.ค. 15 ก.ย.   
1 นายปริญญา ยมะสมิต       6/6 

2 มรว.รณจักร์ จักรพันธุ์      - 5/6 

3 นายอรรถพล เจริญชันษา       6/6 

4 นายฆนัท ครุธกูล -      5/6 

5 มรว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต       6/6 

6 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ - - - -  - 1/6 

7 นางลาวัณย์ ฉัตรรุ่นชีวัน       6/6 

8 นายไพศาล วีรกิจ       6/6 

9 นายพีรสักก์ ขนอม       6/6 

10 น.ส.พิมพิมล สายอ๋อง    -   5/6 

11 ผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสีย    -   5/6 
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การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ้าปีงบประมาณ 2564 

        

  ปี 2564 รวมทั งสิ น 
รายชื่อคณะอนุกรรมการ ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3 ครั งท่ี 4   (ครั ง) 

      18 พ.ค. 64 21 มิ.ย. 64 19 ก.ค. 64 23 ส.ค. 64   

1 นายธีรลักษ์ แสงสนิท     4/4 

2 นายฆนัท ครุธกูล     3/4 

3 นางสาวปิยวรรณ  ล่ามกิจจา     4/4 

4 นายประดับ แย้มแสง     4/4 

5 พ.อ.ดร.วิวัต เรืองมี     3/4 

6 นายวรพงษ์ อติการบดี     2/4 

7 น.ส.นภัสนันท์ ภัทธนภกุล     3/4 

8 นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี     4/4 

9 ผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสีย     3/4 
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การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ประจ้าปีงบประมาณ 2564 
         

รายชื่อคณะอนุกรรมการ 
ปี 2564 

รวม
ทั งสิ น 

     ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3 ครั งท่ี 4  ครั งท่ี 5   (ครั ง) 
      วันท่ี 7 เม.ย 2564 วันท่ี 30 เม.ย 2564 วันท่ี 18 มิ.ย 2564 วันท่ี 21 ก.ค.2564 วันท่ี 25 สิ.ค. 2564   

1 นายฆนัท ครุธกูล √ √ √ √ √ 5 / 5 

2 นายปิยะกานต์ พีรศักดิ์โสภณ √ √ √ √ √ 5 / 5 

3 นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ √ √ √ √ √ 5 / 5 

4 นายณัชนนท์ สนประเสริฐ √ √ √ √ √ 5 / 5 

5 นายวิสุทธิ บุตรศรีภูมิ √ √ √ √ √ 5 / 5 

6 นายโกสินทร์ เจติยานนท์ √ √ √ √ √ 5 / 5 

7 นายอภิชัย นิมจิรวัฒน์ √ √ √ √ √ 5 / 5 

8 
ผู้อ้านวยการองค์การจัดการ  
น ้าเสีย 

√ √ √ √ √ 5 / 5 
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การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนและการจัดซื อจัดจ้าง 

ประจ้าปีงบประมาณ 2564 
           

รายชื่อคณะอนุกรรมการ 
ปี 2564 

รวม
ทั งสิ น 

     ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3 ครั งท่ี 4 ครั งท่ี 5 ครั งท่ี 6 ครั งท่ี 7  (ครั ง) 

      5 เม.ย. 
64 

20 เม.ย. 
64 

18 พ.ค. 
64 

16 มิ.ย. 
64 

15 ก.ค. 
64 

18 ส.ค. 
64 

30 ก.ย. 
64   

1 นายวิชัย โภชนกิจ √ √ √ √ √ √ √ 7/7 

2 นายปริญญา ยมะสมิต     √ √ √ √ √ 5/7 

3 นายกฤษดา กวีญาณ √   √ √       3/7 

4 นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา √ √ √ √ √ √ √ 7/7 

5 นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ √   √ √ √ √ √ 6/7 

6 นายกฤต ธรรมศิริ √ √ √ √ √ √ √ 7/7 

7 
นายทรง
ธรรม 

เดชสิงห์โสภา √ √ √ √ √ √ √ 7/7 

8 นายพิชญะ จึงสวนันทน์ √ √ √ √ √ √ √ 7/7 

9 นายผาสุข เชยชม √ √ √ √ √ √ √ 7/7 

10 นายปิยะศักดิ ์ โชติพฤกษ์         √ √ √ 3/7 

11 ผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสยี √ √   √ √ √ √ 6/7 
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การเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการก้ากับการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบ 
ประจ้าปีงบประมาณ 2564 

          

รายชื่อคณะอนุกรรมการ ปี 2564 รวมทั งสิ น 

     
ครั งท่ี 

1 
ครั งท่ี 

2 
ครั งท่ี 

3 
ครั งท่ี 

4 
ครั งท่ี 

5 
ครั งท่ี 

6  (ครั ง) 
                    
1 พลเรือเอกสุชีพ หวังไมตรี       6/6 

2 นายชานน วาสิกศิริ       6/6 

3 นายอรรถพล เจริญชันษา     -  5/6 

4 นายธงรบ ด่านอ้าไพ - - -    3/6 

5 นายอัศวิน โชติพนัง    -   5/6 

6 นายจ้าเริญ วราภรณ์       6/6 

7 นายกฤต ธรรมศิริ       6/6 

8 ผู้แทนส้านักงานอัยการสูงสดุ -   -   4/6 

9 ผู้แทนส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - - - - - - - 

11 ผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสีย  -     5/6 
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การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ประจ้าปีงบประมาณ 2564 

          

รายชื่อคณะอนุกรรมการ 
ปี 2564 

รวม
ทั งสิ น 

     ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3 ครั งท่ี 4 ครั งท่ี 5 ครั งท่ี 6  (ครั ง) 

      
23 เม.ย.64 28 พ.ค.64 29 มิ.ย.64 30 ก.ค.64 27 ส.ค.64 

22 ก.ย.
64   

1. นายชานน วาสิกศิริ       6/6 
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การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ปีงบประมาณ 2564 
          

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2564 รวมทั งสิ น 
     ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3 ครั งท่ี 4 ครั งท่ี 5 ครั งท่ี 6  (ครั ง) 
                    

1 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี       6/6 

2 นายมงคล  วัลยะเสวี     ประชุมออนไลน์ (Zoom) ประชุมออนไลน์ (Zoom) 6/6 

3 นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร      ประชุมออนไลน์ (Zoom) 6/6 
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การแต่งตั ง 

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 
 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
    1.นายภานุวัฒน์   ตริยางกูรศรี  ประธานกรรมการ 
    2.นายมงคล  วัลยะเสวี  กรรมการ 
    3.นายรักษ์ศักดิ์  สุริยหาร  กรรมการ 
    4.ผู้อ้านวยการส้านักตรวจสอบภายในเลขานุการ 
 
      คณะกรรมการตรวจสอบ มีอ้านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี  
 1. จัดท้ากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกบั
ขอบเขตความรับผิดชอบในการด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสีย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าว อย่างน้อยปีละ   
1 ครั ง 
  2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธผิลของกระบวนการควบคุมภายในการบริหารความ
เสี่ยง การตรวจสอบภายใน การก้ากับดูแลที่ดีและระบบสารสนเทศและการประเมินผล  
  3. สอบทานให้องค์การจัดการน ้าเสียมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ  
  4. สอบทานการด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสียให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรีประกาศ รวมทั งมติคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย และ
นโยบายของผู้บริหารองค์การจัดการน ้าเสีย 
  คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีบทบาทในการสอบทาน และยกระดับการด้าเนินงาน
ขององค์ก ารจัดการน ้ า เ สี ย ตามแนวทางด้ าน  Core Business Enabler ทั ง  8 ตามที่ ส้ านั ก ง าน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจก้าหนด 
  5. สอบทานให้องค์การจัดการน ้าเสียมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดีและพิจารณาความ
เป็นอิสระของส้านักตรวจสอบภายใน 
  6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมี
โอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานขององค์การจัดการน ้าเสีย  
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  7. พิจารณาตัดสินในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับ
รายงานทางการเงิน 
  8. พิจารณาปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ด้าเนินการให้องค์การ
จัดการน ้าเสีย 
  9. ทบทวนและอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบและงบประมาณ
ของส้านักตรวจสอบภายใน 
 10.ขอข้อมูลและความร่วมมือจากบุคลากรองค์การจัดการน ้าเสีย และบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้อง 
  11. ร่วมกับผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสียในการพิจารณาและให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสียเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้อ้านวยการส้านักตรวจสอบภายใน การแต่งตั ง 
โยกย้าย เลื่อนขั น เลื่อนต้าแหน่ง และประเมินผลงานของผู้อ้านวยการส้านักตรวจสอบภายใน  
  12. จัดให้มีวาระหรือโอกาสในการหารือ หรือสื่อสารระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีและอาจเสนอแนะให้สอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่า
จ้าเป็น 
  13. รายงานผลการด้าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในพร้อมข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั งภายใน            
60 วัน นับแต่วันสิ นสุดในแต่ละไตรมาสยกเว้นรายงานผลการด้าเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดท้าเป็นรายงาน
ผลการด้าเนินงานประจ้าปีพร้อมทั งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดและกระทรวงการคลังเพ่ือทราบ
ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีการเงินขององค์การจัดการน ้าเสีย  
    รายงานผลการด้าเนินงานอย่างน้อยต้องระบุถึงความเห็นเกี่ยวกับการจัดท้า           
และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรีประกาศ รวมทั งมติคณะกรรมการองค์การจัดการ
น ้าเสีย และนโยบายของผู้บริหารองค์การจัดการน ้าเสีย 
  14. ประเมินผลการด้าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยปีบัญชีการเงินละ 1 ครั ง รวมทั งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรคตลอดจนแผนการ
ปรับปรุงการด้าเนินงาน รวมถึงการประเมินทักษะของคณะกรรมการตรวจสอบที่สอดคล้องตาม Skill Matrix 
ให้คณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสียทราบ 
  15. เปิดเผยรายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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  16. ในกรณีที่การด้าเนินงานตรวจสอบภายในเร่ืองใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความ
จ้าเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเร่ือง ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อ
คณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย เพ่ือพิจารณาให้มีการด้าเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
เร่ืองด้วยค่าใช้จ่ายขององค์การจัดการน ้าเสียได้ทั งนี การด้าเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ
องค์การจัดการน ้าเสีย 
      17. เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่ามีการปฏบิตัิ
ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรีประกาศ และค้าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการ
ด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสีย ให้แจ้งต่อผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสียเพ่ือพิจารณาสั่งให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานขององค์การจัดการน ้าเสียนั นด้าเนินแก้ไข เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรีประกาศ และค้าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานของ
องค์การจัดการน ้าเสีย 
             ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายใน ที่มีข้อสงสัย
ว่ามีรายงานหรือการกระท้าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสียอยา่ง
ร้ายแรงการขัดแย้งทางผลประโยชน์การทุจริต หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพร่องที่ส้าคัญในระบบการ
ควบคุมภายใน ให้รายงานต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสียทันทีเพ่ือด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยไม่
ชักช้า 
                           ให้คณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสียรายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อกระทรวงเจ้าสังกัดและกระทรวงการคลังอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 
      18. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก้าหนดหรือคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย
มอบหมาย 
      19. ในการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการองค์การ
จัดการน ้าเสียโดยตรง 
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2. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
    นายชานน  วาสิกศิริ  ประธานกรรมการ 
    กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 
    1.นายวิสิษฐ์  อริยะเวสตระกูล กรรมการ 
    2.นายวิรัตน์  ภมรานนท์  กรรมการ 
    3.นายสุชัย  เจนพจนารถ  กรรมการ 
    4.นายปัณณพัฒน์ จันทร์เจริญสุข  กรรมการ 
    5.นายสมเกียรตแิสงชัยสุคนธ์กิจ  กรรมการและเลขานุการ 
    กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 
    1.นายนาวิน  จิตต์แก้ว  กรรมการ 
    2.นายไมตรี  พรหมเรือง  กรรมการ 
    3.นายพิชยุตม์  ประสีระเตสัง  กรรมการ 
    4.นางสาวรัชนี  รัตนาภูผา  กรรมการ 
    5.นายพันธวิศ  โรจนศุภมิตร  กรรมการ 

     คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มีอ้านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี  
     1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด้าเนินงานขององค์การ
จัดการน ้าเสีย ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ 
     2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในองค์การจัดการน ้าเสีย นั น 
     3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท้างาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง 
ลูกจ้างองค์การจัดการน ้าเสีย  
     4. ปรึกษาหารือเพ่ือแก้ปัญหาตามค้าร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง รวมถึงการ           
ร้องทุกข์ ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 
     5. ปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 
     6. การประชุมอาจเชิญพนักงานผู้เกี่ยวข้องในวาระการประชุม หรือบุคคลภายนอก          
ให้มาชี แจงหรือให้ข้อมูลตามความจ้าเป็นและเหมาะสม 
 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสียมอบหมาย 
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3. คณะอนุกรรมการก้าหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อ้านวยการองค์การจัดการ  
    น ้าเสีย    
    1.นายธงรบ  ด่านอ้าไพ  ประธานอนุกรรมการ 
    2.นายวิชัย  โภชนกิจ  อนุกรรมการ 
    3.นายประสิทธิ์  สืบชนะ   อนุกรรมการ 
    4.รองผู้อ้านวยปฏิบัติการ   เลขานุการ 
    5.รองผู้อ้านวยการบริหาร   ผู้ช่วยเลขานุการ 
    6.หัวหน้ากองกลาง    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 คณะอนุกรรมการก้าหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อ้านวยการองค์ก าร
จัดการน ้าเสีย มีอ้านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี  
 1. ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อ้านวยการองค์การจัดการ  
น ้าเสีย โดยค้านึงถึงเป้าหมาย ระดับความส้าเร็จ (Benchmark) ตลอดจนพันธกิจ และตัวชี วัด (KPIs) ที่ชัดเจน 
อันเป็นความรับผิดชอบของผูอ้้านวยการองค์การจัดการน ้าเสียตามภาระงานขององค์การจัดการน ้าเสีย เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานอย่างแท้จริง พร้อมทั งก้าหนดหลักเกณฑ์การปรับเพ่ิมค่าตอบแทนคงที่ 
และการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรตามระดับการปฏิบัติงาน และรายงานผลการก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลให้คณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสียพิจารณา 
 2. พิจารณากลั่นกรองการจัดท้าแผนการปฏิบัติงานของผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสยี
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบตัิการและตัวชี วัดขององค์การจัดการน ้าเสีย และเสนอคณะกรรมการองค์การจัดการ
น ้าเสียให้ความเห็นชอบตามขั นตอน เพ่ือให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างและตัวชี วัดของส้านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
 3. พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อ้านวยการองค์การจัดการ            
น ้าเสียตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลที่ก้าหนด และเสนอการประเมินผลต่อคณะกรรมการองค์ก าร
จัดการน ้าเสียเพ่ือพิจารณา        
 4. รายงานผลการด้าเนินงานต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย 
 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสียมอบหมาย 
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4. คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร 
    1.นายปริญญา  ยมะสมิต   ประธานอนุกรรมการ 
    2.ม.ร.ว.รณจักร์  จักรพันธ์   อนุกรรมการ 
    3.นายอรรถพล  เจริญชันษา   อนุกรรมการ 
    4.นายฆนัท  ครุธกูล    อนุกรรมการ 
    5.ม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต   อนุกรรมการ 
    6.นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์   อนุกรรมการ 
    7.นางลาวัณย์   ฉัตรรุ่งชีวัน   อนุกรรมการ 
    8.นายไพศาล  วีรกิจ    อนุกรรมการ 
    9.นายพีรสักก์  ขนอม    อนุกรรมการ 
  10.นางสาวพิมพิมล สายอ๋อง   อนุกรรมการ 
  11.ผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสีย   อนุกรรมการ 
  12.รองผู้อ้านวยการวิชาการและแผน   อนุกรรมการและเลขานุการ 
  13.ผู้อ้านวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  14. หัวหน้ากองนโยบายและแผน   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร มีอ้านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี  
 1. ก้าหนดแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย วางแผนกลยุทธ์องค์กรให้สอดคล้อง ตาม
นโยบายที่คณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสียก้าหนด และให้ความเห็นชอบก่อนน้าเสนอคณะกรรมการ
องค์การจัดการน ้าเสียอนุมัติ 
 2. พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ้าปี แผนและผลการด้าเนินงานโครงการต่ างๆ             
ขององค์การจัดการน ้าเสียให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์องค์กร และให้ความเห็นชอบก่อนน้าเสนอ
คณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสียอนุมัติ 
 3. ให้ค้าปรึกษาแนะน้า และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ แก่
ผู้บริหาร เพ่ือการก้าหนดแนวทางด้าเนินการบริหารที่เหมาะสม และสอดคล้องตามแผนงานพัฒนาธุ รกิจ 
รวมทั งธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวเนื่องต่อไปในอนาคต 
 4. พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท           
และพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการ เพ่ือการพิจารณาประจ้าปีขององค์การจัดการน ้าเสียทุก
วงเงินที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
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 5. ก้ากับ ติดตามการด้าเนินงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล และการบริหารทุนมนุษย์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ 
(Enablers) 
 6. การทบทวน/สอบทานกฎบัตรคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 
 7. การประชุมอาจเชิญพนักงานผู้เกี่ยวข้องในวาระการประชุม หรือบุคคลภายนอก          
ให้มาชี แจงให้ข้อมูลตามความจ้าเป็นและเหมาะสม 
 8. การประเมินผลตนเองของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์ก ร และประเมินผล
คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรทั งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 
 9. รายงานผลการด้าเนินงานต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสียเป็นรายไตรมาส 
 10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสียมอบหมาย 
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5. คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
    1.นายธีรลักษ์ แสงสนิท   ประธานอนุกรรมการ 
    2.นายฆนัท  ครุธกูล    อนุกรรมการ 
    3.ผู้แทนส้านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  อนุกรรมการ 
    4.นายประดับ  แย้มแสง   อนุกรรมการ 
    5.พอ.ดร.วิวัต  เรืองมี    อนุกรรมการ 
    6.นายวรพงษ์  อติการบดี    อนุกรรมการ 
    7.นางสาวนภัสนันท์ ภัทธนภกุล   อนุกรรมการ 
    8.นายอวยชัย  กุลทิพย์มนตรี      อนุกรรมการ 
    9.ผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสีย      อนุกรรมการ 
  10.รองผู้อ้านวยการวิชาการและแผน      อนุกรรมการและเลขานุการ 
  11.หัวหน้ากองบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีอ้านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี  
 1. ก้าหนดนโยบายในการบูรณาการในการก้ากับดูแลองค์กรกิจการที่ดี การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในแนวทางการป้องกนั 
ตรวจสอบความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างมีระบบ เพ่ือลดโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายใหอ้ยูใ่น
ระดับที่ยอมรับได้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขึ นในองค์กร 
 2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนด้าเนินงานประจ้าปี ของการบริหารความเสี่ยงของ
องค์การจัดการน ้าเสีย และให้มีแนวทางการติดตามผลการด้าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ทั งในภาวะปกติ และเม่ือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 3. สอบทานนโยบายและระบบควบคุมภายในประเด็นการบริหารและการควบคุมความ
เสี่ยง รวมถึงกระบวนการตรวจสอบและประเมินผล 
 4. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของหน่วยงานก้ากับดูแลอย่างเหมาะสม 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  
มีค่านิยมในการบริหารความเสี่ยงที่ดี  
 6. การประชุมอาจเชิญพนักงานผู้เกี่ยวข้องในวาระการประชุม หรือบุคคลภายนอก           
ให้มาชี แจงให้ข้อมูลตามความจ้าเป็นและเหมาะสม 
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 7. จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ นต่อองค์การจัดการน ้าเสียที่ส่งผลให้องค์กรจะล้มลง หรือท้าให้การ
ด้าเนินงานไม่ราบร่ืน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่พึงพอใจ รวมทั งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ   
 8. ติดตามผลการด้าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาพรวมขององค์กร
และรายงานผลการด้าเนินงานต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสียทุกไตรมาส 
 9. ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในเป็นประจ้าทุกปี และหากมีการปรับปรุงแก้ไข ให้น้าเสนอคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย              
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ 
                     10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสียมอบหมาย 
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6. คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
    1.นายฆนัท  ครุธกูล    ประธานอนุกรรมการ 
    2.นายปิยะกานต์  พีรศักดิ์โสภณ   อนุกรรมการ 
    3.นายประดิษฐ์  เรืองดิษฐ์   อนุกรรมการ 
    4.นายณัชนนท์  สนประเสริฐ   อนุกรรมการ 
    5.นายวิสุทธิ  บุตรศรีภูมิ   อนุกรรมการ 
    6.นายโกสินทร์  เจติยานนท์   อนุกรรมการ 
    7.นายอภิชัย  นิมจิรวัฒน์   อนุกรรมการ 
    8.ผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสีย   อนุกรรมการ 
    9.รองผู้อ้านวยการบริหาร    อนุกรรมการ 
  10.รองผู้อ้านวยปฏิบัติการ    อนุกรรมการและเลขานุการ 
  11.หัวหน้ากองธรรมาภิบาลและโครงการพิเศษ  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  12.หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีอ้านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี  
 1. ก้าหนดนโยบายการก้ากับดูแลกิจการที่ดี (CG Policy Statement) ติดตามให้มีการ
ปฏิบัติตามนโยบายให้เกิดเป็นรูปธรรม รวมทั งมีการทบทวนเพ่ือให้สอดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงและแนวทาง
ปฏิบัติสากล 
 2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านธรรมาภิบาล (Corporate Governance 
: CG) การป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการด้านดารแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ( CSR in Process) 
แผนปฏิบัติการด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเ สีย
และการให้บริการลูกค้าให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย  
 3. ก้าหนดกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทางการด้าเนินงานด้านก้ากับดูแลที่ดี             
และการน้าองค์กร ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม (CSR in Process) ด้านการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ และด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการให้บริการลูกค้า 
 4. ติดตามการด้าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการด้าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR in Process) ก้ากับและติดตามการด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสีย           
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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 5. เสนอแนะข้อก้าหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการด้าเนินงานขององค์การจัดการ           
น ้าเสีย แนวปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนลูกจ้างขององค์การจัดการน ้าเสีย  
 6. พิจารณาให้เห็นกับคณะกรรมการองค์ก ารจัดการน ้าเสีย กรณีมีความขัดแย้ง              
ทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ นในองค์กร 
 7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างขององค์การ
จัดการน ้าเสีย รวมถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ( CSR in 
Process) 
 8. การประชุมอาจเชิญพนักงานผู้เกี่ยวข้องในว าระการประชุม หรือบุคคลภายนอก          
ให้มาชี แจงให้ข้อมูลตามความจ้าเป็นและเหมาะสม 
 9. รายงานผลการด้าเนินงานต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสียเป็นรายไตรมาส 
                     10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสียมอบหมาย 
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7. คณะอนุกรรมการก้ากับการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบ 
   1. พลเรือเอก สุชีพ  หวังไมตรี  ประธานอนุกรรมการ 
   2. นายชานน  วาสิกศิริ  อนุกรรมการ 
   3. นายอรรถพล เจริญชันษา  อนุกรรมการ 
   4. นายธงรบ  ด่านอ้าไพ  อนุกรรมการ 
   5. นายอัศวิน  โชติพนัง  อนุกรรมการ 
   6. นายจ้าเริญ วราภรณ์  อนุกรรมการ 
   7. นายกฤต  ธรรมศิริ   อนุกรรมการ 
   8. ผู้แทนส้านักงานอัยการสูงสุด  อนุกรรมการ 
   9. ผู้แทนส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อนุกรรมการ 
 10. ผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสีย  อนุกรรมการ 
 11. ผู้อ้านวยการส้านักผู้อ้านวยการ  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 12. นิติกร  กองกฎหมาย   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการก้ากับการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบ มีอ้านาจและหน้าที่ ดังนี  
1. พิจารณาเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ กฎบัตรของคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ หรือข้อบังคับต่างๆ ขององค์การจัดการน ้าเสีย ทั งนี  อาจหารือผู้แทนส่วนราชการห รือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้อมูลหรือข้อแนะน้าได้ด้วย ก่อนเสนอคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย  

2. ให้ค้าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการด้าเนินงานของ
องค์การจัดการน ้าเสียด้านกฎหมาย รวมทั งประเด็นข้อพิพาทตามสัญญา ก่อนเสนอคณะกรรมการองค์การ
จัดการน ้าเสีย หากเห็นว่าเป็นอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย  

3. ให้มีระบบติดตาม การตอบหนังสือ ขอค้าชี แจงจากหน่วยงานก้ากับดูแล หน่วยงาน
ตรวจสอบภายนอกและหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น ปปช. ปปท. และ สตง. เป็นต้น 

4. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์ค้าสั่งทางปกครองหรือการร้องทุกข์ตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลขององค์การจัดการน ้าเสียและพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

5. รายงานผลการด้าเนินงานต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสียเป็นรายไตรมาส 
6. การประชุมอาจเชิญพนักงานผู้เกี่ยวข้องในวาระการประชุม หรือบุคคลภายนอก         

ให้มาชี แจงหรือให้ข้อมูลตามความจ้าเป็นและเหมาะสม 
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสียมอบหมาย                                        
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8. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนและการจัดซื อจัดจ้าง 
    1.นายวิชัย  โภชนกิจ   ประธานอนุกรรมการ 
    2.นายปริญญา  ยมะสมิต   อนุกรรมการ 
    3.นายกฤษดา  กวีญาณ   อนุกรรมการ 
    4.นายอนุชิต  ตระกูลมุทุตา   อนุกรรมการ 
    5.นายอารีศักดิ์  เสถียรภาพอยุทธ์  อนุกรรมการ 
    6.นายกฤต  ธรรมศิริ    อนุกรรมการ 
    7.นายทรงธรรม เดชสิงห์โสภา   อนุกรรมการ 
    8.นายพิชญะ  จึงสวนันทน์   อนุกรรมการ 
    9.นายผาสุข  เชยชม    อนุกรรมการ 
  10.นายปิยะศักดิ์  โชติพฤกษ์   อนุกรรมการ 
  11.ผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสีย   อนุกรรมการ 
  12.รองผู้อ้านวยการวิชาการและแผน   อนุกรรมการ 
  13.รองผู้อ้านวยการบริหาร    อนุกรรมการ 
  14.ผู้อ้านวยการส้านักผู้อ้านวยการ   อนุกรรมการและเลขานุการ 
  15.นิติกร กองกฎหมาย    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  คณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนและการจัดซื อจัดจ้าง มีอ้าน าจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี  
 1. ก้าหนดนโยบายการร่วมลงทุนขององค์การจัดการน ้าเสียตามพระราชบัญญัติ             
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 
 2. ให้ค้าปรึกษา/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการลงทุนขององค์การจัดการน ้าเสียตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั งองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2538 
 3. ให้ค้าปรึกษา/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการลงทุน การด้าเนินงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
 4. พิจารณากลั่นกรองเ ร่ืองเสนอขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง พัสดุ ที่อยู่ในอ้านาจของ
คณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย ก่อนน้าเสนอคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย 
 5. พิจารณากลั่นกรองการเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงจัดซื อ จัด จ้างกา รงด           
หรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาและการขยายเวลาท้ าง านตามสัญญาห รือข้อตกลง ที่อยู่ในอ้านาจ                            
ของคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย ก่อนน้าเสนอคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย  
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 6. ให้ค้าปรึกษาและ/หรือเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินการ
จัดซื อจัดจ้าง การบริหารสัญญาจ้าง ที่อยู่ในขอบเขตอ้านาจของคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย  
 7. การประชุมอาจจเชิญพนักงานผู้เกี่ยวข้องในวาระการประชุม หรือบุคคลภายนอก ให้มา
ชี แจงหรือให้ข้อมูลตามความจ้าเป็นและเหมาะสม 
      8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสียมอบหมาย 
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สรุปอัตราก้าลังพนักงานองค์การจัดการน ้าเสีย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

Work Force of Wastewater Management Authority as of September 30 th  2021 

 

สายงาน จ้านวน/คน 

รองผู้อ้านวยการ (ระดับ 9)         3 

ผู้อ้านวยการฝ่าย/ส้านัก/ผู้เชี่ยวชาญ              
(ระดับ 8) 

        7 

        ระดับ 7        28 

        ระดับ 6        24 
      ระดับ 3 - 5        55 

       ระดับ 1-2          5 

            รวม       122 

รองผู้ อ านวยการ ระดับ 9 ผู้ อ านวยการฝ่าย/ส านัก/ผู้ เชี่ยวชาญ ระดับ 8 ระดับ 7 ระดับ 6 ระดับ 3-5 ระดับ 1-2

3 

5 7 

28 

24 

55 
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ผู้บริหารองค์การจัดการน ้าเสีย 

Executive Members of the Wastewater Management Authority 

 

นายชีระ  วงศบูรณะ 

ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสีย 

อายุ   53   ปี 

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาโท    Master of Engineering , Environmental Engineering and Management  

                 (Water and Wastewater Engineering) Asian Institute of Technology (AIT),  

       พ.ศ. 2550 

ปริญญาโท    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล          

                 มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2541 

ปริญญาตรี    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

                 วทิยาเขตเทเวศร์ พ.ศ. 2536 

ประวัติการท้างาน 

ปัจจุบัน            ผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสีย 

1  ตุลาคม  2559        รองผู้อ้านวยการวิชาการและแผน 

                             รักษาการแทนผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสีย 

18 กรกฎาคม 2556  รองผู้อ้านวยการวิชาการและแผน 

22 พฤษภาคม 2556  รองผู้อ้านวยการปฏิบัติการ 
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ชื่อ นายสุชัย เจนพจนารถ  

ต้าแหน่ง รองผู้อ้านวยการวิชาการและแผน 

อายุ  58  ปี 

ประวัติการศึกษา   

ปริญญาโท Master of Science in Civil and Environmental Engineering, George Washington 
University, U.S.A. พ.ศ. 2538                                    

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาสุขาภิบาล  
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2529 

ประวัติการท้างานในต้าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

3  มิถุนายน  2562 รองผู้อ้านวยการวิชาการและแผน 

15  มกราคม  2562 ผู้อ้านวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร   
   รักษาการแทนรองผู้อ้านวยการวิชาการและแผน 
1  ตุลาคม  2555 ผู้อ้านวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร 

28  พฤษภาคม  2554 ผู้อ้านวยการฝ่ายจัดการน ้าเสียภมิูภาค 

14  ตุลาคม  2551 ผู้อ้านวยการฝ่ายส้ารวจ รักษาการแทน  
          ผู้อ้านวยการฝ่ายบริการและฐานขอ้มูล 

16  สิงหาคม  2551 ผู้อ้านวยการฝ่ายส้ารวจ รักษาการแทนรองผู้อ้านวยการบริหาร 
24  กรกฎาคม  2546 ผู้อ้านวยการฝ่ายส้ารวจ 

19  กันยายน  2545 ผู้อ้านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาโครงการ 

ปฏิบัติหน้าที่ในต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยี 

21  พฤษภาคม  2545   ผู้อ้านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาโครงการ 

3 มีนาคม 2540           หัวหน้ากองประสานงาน ฝ่ายวางแผนและพัฒนาโครงการ                  
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ชื่อ  นายวิสิษฐ์   อริยะเวสตระกูล  

ต้าแหน่ง  รองผู้อ้านวยการบริหาร 

อายุ  59 ปี    

ประวัติการศึกษา   

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2537  

ประวัติการท้างานในต้าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

19  กรกฎาคม  2562 รองผู้อ้านวยการบริหาร 

21  มกราคม   2559 ผู้อ้านวยการฝ่ายอ้านวยการ 
4  ธันวาคม  2558 รักษาการแทนผู้อ้านวยการฝ่ายอ้านวยการ 
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ชื่อ  นายวิรัตน์   ภมรานนท์   

ต้าแหน่ง  รองผู้อ้านวยการปฏิบัติการ 

อายุ  60 ปี    

ประวัติการศึกษา   

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. 2556          

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค้าแหง  พ.ศ. 2527                  

ประวัติการท้างานในต้าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

1  ตุลาคม  2559 รองผู้อ้านวยการปฏิบัติการ 

21  ตุลาคม  2556 ผู้อ้านวยการส้านักงานตรวจสอบภายใน 
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นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุด 

 การก้าหนดค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของผูอ้้านวยการองค์การจัดการน ้าเสียพิจารณาตาม
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 13 มิถุนายน 2543 เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนของผู้บริหาร
สูงสุดตามสัญญาจ้าง โดยกระทรวงการคลังมีส่วนร่วมในการก้าหนดผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของ
ผู้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้าง ส้าหรับเกณฑ์ในการพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นไปตามผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสีย ประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ดังนี  1) การด้าเนินงานตาม
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย 2) ผลการด้าเนินงานของ อจน. และ 3) การบริหารจัดการองค์กรซึ่งผ่ าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย 
 รองผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสียและผู้อ้านวยการส้านัก/ฝ่าย เป็นไปตามบัญชีโครงสร้างอัตรา
เงินเดือนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย นอกจากนี  ยังมีค่าตอบแทนทั งทีเ่ปน็
ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินได้แก่ เงินเดือน โบนัส รถยนต์ประจ้าต้าแหน่ง สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่นๆ ตาม
ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การจัดการน ้าเสีย  

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงขององค์การจัดการน ้าเสียประจ้าปีงบประมาณ 2564  

 หน่วย : ล้านบาท 

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง จ้านวนเงิน  
เงินเดือน  11.03 
เงินโบนัส - 
เบี ยประชุม  0.14 
ค่าตอบแทนเร่ืองรถ 1.30 
รวมทั งสิ น 12.47 
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ค่าตอบแทนผู้บริหารย้อนหลัง 3 ปี 

 

ล้าดับ รายชื่อผู้บริหาร 2562 2563 2564 
  เบี ยประชุม

คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน เบี ยประชุม
คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน เบี ยประชุม
คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทน 

1 นายชีระ วงศบูรณะ 9,000 359,626.71 - 381,600 - 381,600 
2 นายสุชัย เจนพจนารถ 12,000 103,293.34 48,000 304,800 36,000 304,800 
3 นายวิสิษฐ์ อริยะเวสตระกลู - 61,806.71 48,000 304,800 36,000 304,800 
4 นายวิรัตน์ ภมรานนท์ 24,000 304,800 48,000 304,800 36,000 304,800 
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นางบุณฑริกา สุดใจนาค  
Ms. Boontarika Sudjainak 



 

ร่างรายงานประจ าปี 2564 ขององค์การจัดการน า้เสีย      หน้า  68 

 

สรุปผลการด้าเนินงานองค์การจัดการน ้าเสีย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 องค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) มีภารกิจในการจัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมสา้หรับการบ้าบัดน า้เสีย
ภายในเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย และการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสยี ทั งในและนอกเขตพื นที่
จัดการน ้าเสีย รวมทั งรับบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดการน ้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิง
เศรษฐกิจ  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับงบประมาณด้าเนินงาน จ้านวน 670.4335 ล้านบาท  
 

เป้าหมายด้าเนินงาน  
       เชิงปริมาณ น ้าเสียได้รับการบ้าบัด จ้านวน 84,000,000 ลูกบาศก์เมตร                                                                   

เชิงคุณภาพ น ้าเสียหลังการบ้าบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนที่ก้าหนด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.00  
 
ผลการด้าเนินงาน  

1.  ผลการด้าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2564  
          เชิงปริมาณ น ้าเสียได้รับการบ้าบัด จ้านวน 94,907,804 ลูกบาศก์เมตร เทียบกับเป้าหมายองค์กร
เท่ากับร้อยละ 112.99  

    เชิงคุณภาพ น ้าเสียหลังการบ้าบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนที่
ก้าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.00 เทียบกับเป้าหมายองค์กรเท่ากับร้อยละ 100  
          2.  ปรับปรุงฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะยาว 15 
ปี จ้านวน 29 พื นที่ ดังนี   
 1. เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  
 2. เทศบาลนครล้าปาง จังหวัดล้าปาง  
 3. เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
 4. เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก  
 5. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 6. เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  
 7. เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา  
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 8. เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 9. เทศบาลต้าบลบางเสร่ จังหวัดชลบุรี 
 10. เทศบาลต้าบลบ้านเพ จังหวัดระยอง 
 11. เทศบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
 12. เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
  13. เทศบาลเมืองอ้านาจเจริญ จังหวัดอ้านาจเจริญ 
 14. เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
 15. เทศบาลเมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร 
 16. เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
               17. เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 18. เทศบาลเมืองแสนสุข (พื นที่ด้านใต้) จังหวัดชลบุรี 
 19. เทศบาลเมืองแสนสุข (พื นที่ด้านเหนือ) จังหวัดชลบุรี 
 20. เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 21. เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
  22. เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 23. เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
 24. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 25. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 26. เทศบาลเมืองชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี  
               27. องค์การบริหารส่วนต้าบลอ่าวนาง (เกาะพีพี) จังหวัดกระบี่ 
  28. เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
 29. เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
          ปริมาณน ้าเสียท่ีบ้าบัดได้สะสม 92,742,587 ลูกบาศก์เมตร (ต.ค 63 – ก.ย. 64) 
 3.  ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็ก รวม 30 พื นที่  
   3.1  โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้า จ้านวน 23 พื นที่ ดังนี  
            1. เทศบาลต้าบลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
   2. เทศบาลต้าบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร   
  3. เทศบาลต้าบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร  
  4. เทศบาลต้าบลท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร  
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  5. เทศบาลต้าบลบางเลน จังหวัดนครปฐม  
  6. เทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม  

     7. องค์การบริหารส่วนต้าบลสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม  
            8. เทศบาลต้าบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต  
           9. องค์การบริหารส่วนต้าบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
  10. เทศบาลต้าบลปากน ้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
            11. เทศบาลต้าบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต  
           12. เทศบาลต้าบลพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  13. เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
  14. องค์การบริหารส่วนต้าบลกมลา จังหวัดภูเก็ต  
  15. เทศบาลต้าบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
  16. เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม  
  17. เทศบาลต้าบลฉลอง จังหวัดภูเก็ต  
                   18. เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
                   19. เทศบาลต้าบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 
                   20. เทศบาลต้าบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร (แห่งที่ 2)  
                   21. องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าโพ จังหวัดนนทบุรี  
       22. องค์การบริหารส่วนต้าบลก้าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
       23. องค์การบริหารส่วนต้าบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ  
            ปริมาณน ้าเสียท่ีบ้าบัดได้สะสม 1,864,013 ลูกบาศก์เมตร (ต.ค 63 – ก.ย. 64)  
        3.2  โครงการพระราชด้าริ จ้านวน 7 พื นที่  
             1. เทศบาลเมืองปากพนัง บริเวณวัดนาควารี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   2. เทศบาลเมืองปากพนัง บริเวณหลังเรือนจ้า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   3. เทศบาลต้าบลหัวไทร บริเวณเลียบถนนสุขาภบิาล 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  4. เทศบาลต้าบลหัวไทร บริเวณหลังตลาดสด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   5. เทศบาลต้าบลชะอวด บริเวณวัดศรีมาประสิทธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  6. องค์การบริหารส่วนต้าบลหูล่อง บริเวณชุมชนหอยราก-ศรีสมบรูณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
   7. อุทยานสิ่งแวดลอ้มนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี  
             ปริมาณน ้าเสียท่ีบ้าบัดได้สะสม 301,204 ลูกบาศก์เมตร (ต.ค 63 – ก.ย. 64) 
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 4.  แผนการด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 องค์การจัดการน ้าเสียในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
น ้าเสียได้มีการผลักดัน และด้าเนินงานกิจกรรมต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหามลพิษ และฟ้ืนฟูคุณภาพน ้าของประเทศ
ไทย โดยก้าหนดเป้าหมายการด้าเนินงานไว้ 4 แนวทาง คือ  
 1. การพัฒนาองค์กร และสมรรถนะของบุคลากร 
 2. การก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็ก 
 3. การปรับปรุงฟ้ืนฟูระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
 4. การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย  
 ทั งนี  องค์การจัดการน ้าเสียได้จัดเตรียมแผนงาน และโครงการเพ่ือรองรับแนวทางดังกล่าว ดังนี   
           1. การพัฒนาองค์กร และสมรรถนะของบุคลากร โดยได้จัดระบบบริหารจัดการองค์กร การฝึกอบรม
บุคลากรให้สมบูรณ์ครบถ้วนในทุกด้าน เพ่ือให้การด้าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลและแผนงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั งช่วยสนับสนุนและเอื อประโยชน์ต่อการด้าเนินงานขององค์กร ดังนี      
                1.1 ฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการน ้าเสีย  
                1.2 การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน ้าเสียให้แก่กลุ่มบุคคลทั่วไป 
                1.3 การน้าพลังงานทดแทนมาใช้ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย  
    1.4 พัฒนาบุคลากรด้านความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดนวัตกรรมภายในองค์กร   
                1.5 การส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                1.6 พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทุนมนุษย์  
      1.7 พัฒนาแผนวิสาหกิจองค์กร    
                1.8 การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร 
      1.9 พัฒนาแผนการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                1.10 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
                1.11 พัฒนาระบบสารสนเทศส้าหรับศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น ้าเสียประเทศไทย  
                1.12 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศจัดเก็บรายได้ 
    1.13 พัฒนาการบริหารนวัตกรรมองค์กร 
   2. การก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็ก ให้เป็นศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้า โดยองค์การจัดการน ้า
เสียออกแบบใหพื้ นที่ใต้ดินใช้เป็นระบบบ้าบัดน า้เสีย และปรับภูมิทัศนท์ด้านบนเป็นพื นที่สีเขียว เพ่ือความเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับของประชาชน และให้ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
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   3. การปรับปรุงฟ้ืนฟูระบบบ้าบัดน ้าเสีย ซึ่งปัจจุบันมีการก่อสร้างไว้แล้ว จ้านวน 105 แห่ง ให้สามารถ
กลับมาท้างานได้เต็มความสามารถ  
             4. การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย โดยเป็นการเข้าบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก่อสร้างไว้แล้ว จ้านวนรวม 59 แห่ง เพ่ือให้ระบบบ้าบัดน ้าเสียสามารถเดินระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   ทั งนี  ในการด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสียในแต่ละพื นที่ จะด้าเนินการทั งด้านเทคนิคการบ้าบัด
น ้าเสีย และการสร้างจิตส้านึก ให้ความรู้ความเข้าใจเร่ืองการจัดการน ้าเสียแก่ประชาชน เยาวชน รวมถึงการวาง
แนวทางการจัดเก็บค่าบ้าบัดน ้าเสีย นอกจากนี  องค์การจัดการน ้าเสียให้ความส้าคัญอย่างมากคือการน้าน ้าเสียที่
ผ่านการบ้าบัดแล้ว กลับมาใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการจัดการน ้าเสีย และส่งเสริมให้เป็นแหลง่เรียนรู้ของ
ชุมชน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล มีการพัฒนาไปสู่ระบบดิจิตอล “ไทยแลนด์ 4.0” โดยได้มีการจัดตั ง
ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น ้าเสียประเทศไทย บริเวณที่ตั งส้านักงาน อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั น 24 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ส้าหรับก้ากับดูแลงานด้านการบริหารจัดการระบบบัดน า้
เสีย เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาคุณภาพน ้าเกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาศักยภาพในการให้บริหารและบริหารจัดการงาน
ด้านน ้าเสียให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    
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ธรรมาภิบาลขององค์การจัดการน ้าเสีย 
องค์การจัดการน ้าเสียได้ให้ความส้าคัญกับหลักการและแนวทางการก้ากับดูแลกิจการที่ดี 

มาโดยตลอด ตามหลักการและแนวทางการก้ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 และแนวทางปฏิบัติของ
ส้ านั ก ง านคณะกรรมการน โยบาย รัฐวิ ส าหกิ จ (สคร. )  กระทรว งการคลั ง  ซึ่ ง เ ป็นปั จจัยส้ าคัญ  
ในการสร้างความยั่งยืนและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การก้ากับ  
การติดตาม การควบคุม และการดูแลผู้ที่ได้รับมอบหมายอ้านาจหน้าที่ให้ไปท้าหน้าที่ทางการบริหารเพ่ือให้
ทรัพยากรขององค์กรได้น้าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย ทั งนี  เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม  
  องค์การจัดการน ้าเสีย ได้ตระหนักถึงความส้าคัญของกลไกภายใต้หลักการก้ากับดูแลที่ดี (Good 
Corporate Governance) เป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีการแต่งตั งคณะท้างานส่งเสริมธรรมาภิบาล เพ่ือท้าหน้าที่ ในการ
ก้ ากับดู แ ล  ติ ดตามการด้ า เ นิน ง านขององค์ก ารจัดการน ้ า เ สี ย ใ ห้ เ ป็น ไปตามหลักธ รรมาภิบาล  
มีการก้าหนดนโยบายการก้ากับดูแลกิจการที่ดีและการน้าองค์กรขององค์การจัดการน ้าเสียขึ น เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับหลักการและแนวทางการก้ากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ.2562 และแนวทางปฏิบัติของส้านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่ก้าหนดในหมวด บทบาทของ
ภาครัฐ  สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความยั่งยืนและ
นวัตกรรม การเปิดเผยข้อมูล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จรรยาบรรณ และหมวดการติดตามผล
การด้าเนินงาน โดยวางหลักส้าคัญส้าหรับการก้ากับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นมาตรฐานสากล ทั งนี  เพ่ือเป็นการน้า
นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการน้านโยบายการก้ากับดูแลกิจการที่ดีและการน้าองค์กรขององค์การจัดการน ้า
เสีย ไปใช้ในการด้าเนินการอย่างเป็นระบบ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน องค์การจัดการน ้าเสียได้จัดท้าแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันการทุจริต ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ น เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการด้าเนินงานที่ก้าหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่เป้าหมายตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ได้วางไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความตระหนกัรู้ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรทีมี่
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งเป็นพื นฐานส้าคัญในการสร้างองค์กรให้เติบโตอย่ าง
ยั่งยืน ซึ่งมีองค์ประกอบแผนงานหลัก 2 ด้าน คือ  

1) ด้านการก้ากับและส่งเสริม   
2) ด้านการป้องกันการทุจริต โครงการ/กิจกรรม รวมทั งสิ น 15 โครงการ/กิจกรรม สามารถด้าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก้าหนด คิดเป็นร้อยละ 100 เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและการป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธภิาพ 
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   กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทางก ากับดูแลที่ดี  
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การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขององค์การจัดการน ้าเสีย 
 

องค์การจัดการน ้าเสียตระหนักถึงความส้าคัญในการปฏิบัติงานตามหลักการก้ากับดูแลที่ดี 
(Corporate Governance) ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและมุ่งเน้นให้พนักงานปฏิบัติ ง าน                      
โดยยึ ดหลั กการปฏิบัติ ง านด้ วยความถูกต้ อง  รอบคอบ มุ่ งประโยชน์ส่ วนรวม โดย ได้ ก้ าหนดให้                                
มีการควบคุมดูแลและป้องกันเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) ซึ่งเป็นจรรยาบรรณ
ส้าคัญที่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานองค์การจัดการน ้าเสียต้องยึดถอืและปฏิบตัิโดยเคร่งครัด เพ่ือใหเ้ปน็
ที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  
  คณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย ได้แต่งตั งคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบไปดว้ย
ผู้แทนจากคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสียที่มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับการแต่งตั ง เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นกับคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย กรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ นใน
องค์กร  
  องค์การจัดการน ้าเสีย ก้าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานหลีกเลี่ยงการกระท้าใด ๆ  ที่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ขององค์การจัดการน ้ าเสีย โดยได้ก้าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติการรายง านความขัดแย้ ง  
ทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือและปฏิบัติตาม ซึ่งก้าหนดให้ทุกคน
ต้องรับรองรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจ้าทุกปี รวมทั งก้าหนดให้ส้านักตรวจสอบภายใน
รับผิดชอบในการสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงานด้วย  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความขัดแยง้ทางผลประโยชน์
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สอดคลัองกับประกาศคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย เร่ือง 
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล พนักงานและลูกจ้างองคก์าร
จัดการน ้าเสีย ได้มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามคู่มือการรายงานความขัดแยง้ทางผลประโยชน์
ขององค์การจัดการน ้าเสีย ประกอบค้าสั่งองค์การจัดการน ้าเสีย เร่ืองหลักเกณฑ์วิธปีฏบิัติเกีย่วกบัการรายงาน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ปรากฎว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่พบกรณีมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เกิดขึ นในองค์กรแต่อย่างใด 
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การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

องค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) ตระหนักถึงความส้าคัญของการบริหารความเสี่ยงมาโดยตลอด  
จึงได้มีการแต่งตั งคณะท้างานด้าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินผลกระบวนการปฏิบัติง านและ  
การจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การจัดการน ้าเสีย เ พ่ือก้ากับดูแล ส่งเสริม 
สนับสนุนและติดตามการด้าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร และที่ส้าคัญคือการ
ผนวกการบริหารความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน บูรณาการและเชื่อมโย งการด้าเนินงาน 
ให้มีความครอบคลุมทั่วทั งองค์กรอย่างเปน็ระบบ เพ่ือสนับสนุนให้การด้าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์กร น้าหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) รวมถึงแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
Enterprise Risk Management (COSO-ERM) มาก้าหนดเป็นกรอบการบริหารความเสี่ยงและประยุกตใ์ช้กบัการ
บริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร ตลอดจนปลูกฝังให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร เพ่ิมมูลค่าและความ
เ ชื่ อ ม่ั น ต่ อ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย ทุ ก ก ลุ่ ม  ซึ่ ง เ ป็ น ส้ า สั ญ ที่ ช่ ว ย ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ อ ง ค์ ก ร เ ติ บ โ ต 
อย่างยั่งยืน 

นอกจากนี  อจน. ยังได้ก้าหนดกระบวนการและแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน ้าเสียประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ .  2564 ซึ่ ง มีก ารติ ดตามผลการด้า เนินงานตามแผ นบริหารความเสี่ยงเป็นประจ้า 
ทุกไตรมาส โดยมีการรายงานผลการด้าเนินงานฯ ต่อคณะท้างานฯ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน และคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย อีกทั งสนันสนุนให้เกิดการสร้างความตระหนัก 
บรรย ากาศ และวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ ยงที่ดี  ( Risk Culture)  ซึ่ ง ไ ด้ ด้า เนินการตามแผนงาน 
อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน การจัดกิจกรรมโครงการประกวด  
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ภายใต้ชื่อ “RM & IC AWARDS 2021” ซึ่งได้จัดขึ นเป็นปีที่ 2 รวมทั ง
การสื่อสารความ รู้และกิ จกรรมต่างๆ ผ่ านทางช่องทางที่หลากหลาย มีความเหมาะสมกับบุคล ากร  
แต่ละระดับ เช่น เว็บไซต์กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไลน์ อีเมล เป็นต้น เพ่ือให้ข้อมูลสามารถเข้าถงึ
กลุ่มพนักงานได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อจน. ได้มีการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ และมีการติดตาม ทบทวน
ความเสี่ ย งส้ าคัญขององค์ก รให้ สอด คล้อ งกับ สถานก า ร ณ์และปั จ จัยที่ อ า จส่ ง ผลก ร ะท บ ต่ อ  
การด้าเนินงานขององค์กร โดยสามารถสรุปสาระส้าคัญ ดังนี  
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ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

 อจน. มุ่งม่ันปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบ้าบัดน ้าเสียอย่างต่อเนื่อง เ พ่ือสร้างความเชื่อม่ัน 
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ตลอดจนผลักดันให้มีการด้าเนินงาน  
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้มีการน้าพลังงานทดแทน (Green Technology) เข้ามามีส่วนช่วยในการ
บริหารจัดการระบบบ้าบั ดน ้าเสีย และสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัดให้เกิดประโยชน์สู ง สุ ด  
โดยในปี 2564 อจน. ด้าเนินโครงการ แผนงาน และมาตรการด้าเนินงานบริหารความเสี่ยงในด้านกลยุทธ์  
ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บนพื นฐานของการก้ากับดูแลกิจการที่ดี  

ความเส่ียงด้านการด้าเนินงาน (Operational Risk) 

 อจน. ให้ความส้าคัญกับการด้าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี วัดขององค์ก รทุกด้ าน  
ซึ่งหนึ่งในตัวชี วัดขององค์กรที่ส้าคัญ คือ ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย  
โดย อจน. ได้ก้าหนดเป็นปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรซึ่งต้องมีการติดตาม ก้ากับดูแลการด้าเนินงาน รวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการด้ า เ นิน ง านควบคู่ ไ ปกับสถานการณ์ป ริมาณน ้ า เ สี ยที่ เ ข้ าระบบบ้ าบั ดน ้ า เ สี ย ในภาพรวม  
เ พ่ือให้ได้ผลการด้าเนินงานเป็นไปตามแผนงาน โดยน้าผลที่ได้จากการติดตามการด้าเนินงานมาวิเคราะห์  
และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ น  

ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 

 อจน. ก้าหนดมาตรการบริหารจัดการด้านรายได้ที่ได้จากการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน เพ่ือ
ให้ผลการด้าเนินงานในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด ตลอดจนสร้างความม่ันคงและความยั่ งยืนให้กับ
องค์กร โดย อจน. มีการแบ่งประเภทตามรูปแบบของการจ่ายเงินสมทบของ อปท. เพ่ือให้ง่ายต่อการบริหาร
จั ด ก า ร  ร ว ม ถึ ง ก าร ติ ด ตา มเ ร่ง รัด กา ร จ่า ย เ งิ น สมท บกา ร บ ริ หา รจั ด กา รร ะ บบบ้ าบั ดน ้ า เ สี ย  
อย่างเป็นขั นตอนและมีประสิทธภาพ 

ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับครอบคลุมความเสี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ภายนอกและภายใน เช่น กฎหมาย นโยบายรัฐบาล การทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่ง อจน. มีคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะอนุกรรมการก้ากับการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบ เพ่ือให้เกิดการก้ากับดูแลและบริหารจัดการ
อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ  ต ล อ ด จ น ติ ด ต า ม ก า ร ด้ า เ นิ น ง า น ต า ม บ ท บ า ท ห น้ า ที่ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ  
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี 
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ซึ่ง อจน. ได้มีการติดตามการด้าเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบลงทุนให้สามารถด้าเนินงานได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย อจน. จึง ได้ก้าหนดแผนบริหารความเสี่ยงการเบิกจ่ายงบลงทุน 
และติดตามผลการด้าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยจากการด้าเนินงานการเบิกจ่าย  
งบลงทุนของ อจน. มีการก้าหนดแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนอย่างชัดเจน อีกทั งยังเร่งรัดติดตามความก้าวหน้าของ
ผลการด้ าเ นินงานของโครงการต่ างๆ โดย เ ชิญผู้ที่ เกี่ยวข้อ งมาประชุม ร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ 
การเบิ ก จ่าย งบลงทุน เป็น ไปตามแผนงาน และท้ าใ ห้ ได้ รับทราบข้อ เท็ จจริง และปัญหาอุปสรรค 
ที่เกิดขึ น ซึ่งจะช่วยให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นได้ อย่างทันกาล  

การควบคุมภายในขององค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ 2564 

องค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) ให้ความส้าคัญต่อการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการด้าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กร ซึ่งการด้าเนินงานด้านการควบคุมภายในของ อจน. เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส้าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
ประกอบกับระบบการประเมินผลการด้าเนินง านรัฐวิสาหกิ จใหม่ ประจ้าปี 2563 (State Enterprise 
Assessment Model : SE-AM) ที่อ้างถึงมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission: COSO 2013 - Internal Control โดยมาตรฐานการควบคุมภายในที่ อจน. 
น้ามาปรับใช้กับการด้าเนินงานขององค์กรมี 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม 
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศ
และการสื่อสาร องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการติดตามผล มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจว่าการควบคุมภายใน
ที่มีความเพียงพอเหมาะสม ช่วยให้การด้าเนินงาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ก้าหนด 
รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด เสียหาย หรือโอกาสเกิดการทุจริต รายงานทาง
การเงินและมิใช่ทางการเงินมีความถกูต้อง รวมทั งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงาน  

อจน. จึงได้ก้าหนดให้การด้าเนินการควบคุมภายในเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร โดยถือเป็นส่วน
หนึ่ ง ของการปฏิบั ติ ง านของฝ่ ายบ ริหาร และผู้ ปฏิบั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั ง หมด โดยกองบ ริหาร  
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายพัฒนาองค์กร ในฐานะหน่วยงานที่ก้ากับดูแลเร่ืองการควบคุมภายใน  
ได้ด้าเนินการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) อย่างน้อยปีละสองครั ง 
และด้ า เ นินการทบทวนน โยบายการควบคุมภาย ใน ใ ห้ มีคว ามครอบคลุม เ ท่ าทันต่ อสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภาย ใน  
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และคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย เ พ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด้าเนินงาน สนับสนุนให้ภารกิจ 
การด้าเนินงานในความรับผิดชอบสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก้าหนด รวมทั งรายงานการควบคุมภายใน
ประจ้าปีของ อจน. ต่อกระทรวงมาดไทย และมีส้านักตรวจสอบภายในเป็นผู้ส อบทานประเ มินผล  
การควบคุมภายในขององค์กรอย่างเป็นอิสระ สอบทาน และให้ค้าแนะน้า ปรึกษาในการพัฒนาและปรับป รุง
กระบวนการ เพ่ือให้ม่ันใจว่า อจน. มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ผลการประเมินการควบคุมภายในภาพรวมประจ้าปี 2564 ของ อจน. สามารถสรุปได้ว่า  
ระบบการบริหารจัดการการควบคุมภายใน มีความเพียงพอ เหมาะสม และด้าเนินการอย่างเป็นระบบ 
ในทุกองค์ประกอบ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่ค้นพบจากการประเมินผลการควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแกไ้ข
อย่างเหมาะสมและทันกาล สามารถสร้างความม่ันใจในระดับสมเหตุสมผลว่าการด้าเนินงานขององค์กรจะบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก้าหนด 
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รายงานผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ องค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบ ขององค์การจัดการน ้าเสีย ได้รับการแต่งตั งจากคณะกรรมการ     
องค์การจัดการน ้าเสีย ตามค้าสั่งคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย ที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2564 
ประกอบด้วย 

1. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี   เป็นประธานกรรมการ 

2. นายมงคล   วัลยะเสวี  เป็นกรรมการ 

3. นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร  เป็นกรรมการ 

โดยให้ผู้อ้านวยการส้านักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ 

ในปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 6 ครั ง คือ 

1. ครั งที่ 1/2564 เม่ือวันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564 

          2. ครั งที่ 2/2564 เม่ือวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

3. ครั งที่ 3/2564 เม่ือวันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2564 

4. ครั งที่ 4/2564 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2564 

5. ครั งที่ 5/2564 เม่ือพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2564 

6. ครั งที่ 6/2564 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คู่มือการปฎิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การจัดการ     
น ้าเสีย ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิส าหกิจ 
พ.ศ.2555 คู่มือการปฎิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555 หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์   การปฎิบัติการตรวจสอบภายในส้าหรับหน่วยงานของ รัฐ 
พ.ศ.2561 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 หลักการและแนวทางการก้ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 และ
คู่มือการประเมินผลการด้าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment 
Model: SE-AM)  โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ  
เพ่ือประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบให้ความส้าคัญกับการบริหารความ
เสี่ยง การก้ากับดูแลกิจการที่ดี และระบบการควบคุมภายใน รวมทั งการป้องกันการทุจริต เพ่ือให้องค์การจัดการ
น ้าเสียด้าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายด้วยความโปร่งใสในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมร่วมกัน 
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6 ครั ง ซึ่งมีการประชุมร่วมกับผู้แทนส้านักงานการตรวจเงินแผน่ดิน ส้านักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 17 
และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนได้น้าเสนอรายงานผลการด้าเนินงานต่อคณะกรรมการการองค์การจัดการน ้าเสีย 
สรุปสาระส้าคัญได้ดังนี  

1. การประชุมหารือกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมหารือเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนส้านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ส้านักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่  17 เกี่ยวกับขอบเขตและแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี เพ่ือให้เกิดการประสานงานที่ดี และลดความซ ้าซ้ อนของการ
ปฏิบัติงาน 

ประกอบกับการประชุมหารือเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูง ขององค์การ
จัดการน ้าเสียทุกสายงาน รวมทั งการก้ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน  
การบริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายงานทางการเงินขององค์การจัดการน ้าเสียได้จัดท้าขึ น
ตามหลักการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วน และ
น่าเชื่อถือได้ รวมทั งพิจารณาผลการสอบทานความถูกต้องของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน การบัญชี โดย
ครอบคลุมถึงการป้องกันดูแลทรัพย์สิน หรือเพียงพอที่จะป้องกันการร่ัวไหล สูญหายของทรัพย์สินต่างๆ เพ่ือให้
ทราบว่าได้มีการด้าเนินการเป็นไปตามข้อบังคับขององค์การจัดการน ้าเสีย  

2. การสอบทานรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้สอบทานรายงานทางการเงินทั งรายเดือน  รายไตรมาสและ
ประจ้าปี วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด้าเนินงานร่วมกับฝ่ายบริหาร  ผู้สอบบัญชี และส้ านั ก
ตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ม่ันใจว่าการจัดท้ารายงานทางการเงินขององค์การจัดการน ้าเสียจัดท้ าขึ นอย่ าง
ถูกต้องและทันเวลา เป็นไปตามข้อก้าหนดของกฎหมาย หลักการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ 

3. การสอบทานการก้ากับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  สอบทานการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหารและ
พนักงานองค์การจัดการน ้าเสีย เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีการก้ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม้่าเสมอ โดยเน้นการส ร้าง
ความตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานและการป้องกันการทุจริต  การติดตามความก้ าวหน้ า
การด้าเนินงาน รับทราบการด้าเนินงานตามหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การ จัดการน ้าเสี ย  กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการเปลี่ยนแปลง  รวมทั งสอบถามและมีข้อเสนอแนะให้ส้านักตรวจสอบภายใน
ด้าเนินการ 
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4. การสอบทานการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้สอบทานการด้าเนินการบริหารความเสี่ยง  เ พ่ือให้ม่ันใจว่า
กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามหลักการที่เป็นมาตรฐานสากล  ครอบคลุม ปัจจัยเสี่ยงส้าคัญทั ง
ภายในและภายนอก มีแผนงานและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมห รือลด
ผลกระทบที่อาจมีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การด้าเนินงานขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั ง
พิจารณาสอบทานประสิทธิภาพความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม้่าเสมอ  และการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์การจัดการน ้าเสีย 

5. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานและติดตามก้ากับดูแลการด้าเนินงานขององค์การจัดการ
น ้าเสียให้มีความเพียงพอ มีประสิทธิผล และเป็นไปตามมาตรฐานของระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้ความเชื่อม่ัน
อย่างสมเหตุสมผลว่ามีการบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั งมีการวางระบบการ
ควบคุมภายในและกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมของฝ่ายบริหารและส้านักตรวจสอบภายใน ตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส้าหรับหน่วยง านของ
รัฐ พ.ศ. 2561 หลักการและแนวทางการก้ากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวปฏิบัติ และ
มาตรฐาน COSO 2013 

6. การสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และรายงานการติดตามผล
การด้าเนินการตามข้อเสนอแนะของส้านักตรวจสอบภายใน ในประเด็นที่มีนัยส้าคัญ เพ่ือก่อให้เกิดการก้ากับ
ดูแลกิจการที่ดี และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้เ ร่ิมต้นสอบ
ทานการด้าเนินงาน Enabler ขององค์การจัดการน ้าเสียตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่ (SE-AM) เป็น
ครั งแรก 

7. การก้ากับดูแลและพัฒนางานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานให้ส้านักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ด้าเนินงาน
ด้วยความเที่ยงตรง ผู้ตรวจสอบภายในไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในงานที่ตรวจสอบ พิจารณาการ
รายงานความเป็นอิสระของผู้อ้านวยการส้านักตรวจสอบภายใน และความเที่ยงธรรมของส้านักตรวจสอบ
ภายใน พัฒนางานตรวจสอบภายในไปสู่มาตรฐานสากล รวมทั งสนับสนุนการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
เพ่ิมประสิทธิผลในงานตรวจสอบ ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในให้ได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบสากล  และ
ได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวเนื่องและเทคโน โลยี
สารสนเทศ 
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8. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  ปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ  คู่มือของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และทบทวนให้มีความสอดคล้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และคู่มือที่
เกี่ยวข้อง รวมทั งมีการประเมินตนเองรายบุคคลประจ้าปี  2564 และจัดท้าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์
ต่อการด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสีย ซึ่งน้าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติง านและระบบ
การติดตามป้องกัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด้าเนินงาน รวมทั งสร้างมูลค่ าเพ่ิมให้กั บ
องค์การจัดการน ้าเสีย 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า ในปี 2564 องค์การจัดการน ้าเสียได้จัดท้ารายง าน
ทางการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระส้าคัญตามหลักการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมี
ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการก้ากับดูแลกิจการที่
ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบ 

การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ฝ่ายบริหารมีการติดตามก้ากับดูแลการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก้าหนดที่เกี่ยวขอ้ง โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส้าคัญในการปฎิบัติหนา้ที่และผล
การตรวจสอบภายในโดยรวมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมปฎิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิส ระจากคณะ
กรรมการบริหารและผู้บริหารองค์การจัดการน ้าเสีย รวมทั งได้รับข้อมูลและความร่วมมือด้วยดี จากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง โดยให้ค้าแนะน้าแก่ฝ่ายบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอย่างตรงไปตรงมาเพ่ือมุ่งเน้นประโยชน์ของ
องค์การจัดการน ้าเสียเป็นส้าคัญ 

 

 

(นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินขององค์การจัดการน ้าเสีย ส้าหรับปีสิ นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 

(ก่อน สตง.รับรองรายงานงบการเงินฯ) 

องค์การจัดการน ้าเสีย งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

              หน่วย : บาท   
      หมายเหตุ   30 กันยายน 2564   30 กันยายน 2563   

สินทรัพย์             
สินทรัพย์หมุนเวียน             

  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด   4.1   

           
82,341,093.28    

         
62,789,000.50    

  เงินลงทุนชั่วคราว 4.2   
           
74,141,837.80    

         
74,141,837.80    

  ลูกหนี เงินขาดบัญชี/ละเมิด 4.3   
                                  
-      

               
587,736.72    

  ลูกหนี กรมสรรพากร     
           
12,272,662.37    

                                
-      

  วัสดุคงเหลือ – สุทธิ     
                                  
-      

           
1,728,534.29    

  รายได้ค้างรับ 4.4   
           
45,217,788.01    

         
40,785,625.46    

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4.5   
           
67,532,666.81    

         
24,583,877.34    

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน     
         
281,506,048.27    

       
204,616,612.11    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             

  เงินประกันการใช้สินทรัพย์     
             
1,415,235.00    

           
1,412,235.00    

  อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 4.6   861,702,322.09   
       
579,534,475.63    

  สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ     40,332,833.84   -   
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  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ 4.7   
           
17,256,810.26    

         
17,147,871.77    

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น     
                 
742,500.00    

               
857,718.24    

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
         
921,449,701.19    

       
598,952,300.64    

รวมสินทรัพย์     
     

1,202,955,749.46    
       

803,568,912.75    

                  
                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี            
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องค์การจัดการน ้าเสีย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

              หน่วย : บาท   

      
หมาย
เหตุ   30 กันยายน 2564   

30 กันยายน 
2563   

หนี สินและส่วนของเจ้าของ             
หนี สินหมุนเวียน             

  เจ้าหนี ใบส้าคัญจ่าย     
           
32,432,647.63    

         
26,015,995.72    

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     
           
41,501,432.00    

         
44,399,642.12    

  เงินค ้าประกัน     
           
66,235,776.90    

         
10,846,064.54    

  ประมาณการหนี สินระยะสั น 4.8   
                                  
-      

               
121,521.18    

  ส่วนของหนี สินตามสัญญาเช่า             

    ที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี     
           
13,052,369.60    

                                
-      

  หนี สินหมุนเวียนอื่น     
             
3,063,535.56    

           
3,075,212.07    

  รวมหนี สินหมุนเวียน     
         
156,285,761.69    

         
84,458,435.63    

หนี สินไม่หมุนเวียน             

  เจ้าหนี เงินประกันตัวพนักงาน     
                   
51,500.00    

                 
39,500.00    

  หนี สินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วน             

    ที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี     
           
28,395,254.53        

  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 4.9   
           
26,950,390.20    

         
34,486,443.20    
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  รายได้รอการรับรู้ 4.10            897,899,840.90    
       
610,628,735.71    

  รวมหนี สินไม่หมุนเวียน     
         
953,296,985.63    

       
645,154,678.91    

รวมหนี สิน          1,109,582,747.32    
       

729,613,114.54    

ส่วนของเจ้าของ             

  ก้าไรสะสม     
           
93,373,002.14    

         
73,955,798.21    

  รวมส่วนเจ้าของ     
           

93,373,002.14    
         

73,955,798.21    

รวมหนี สินและส่วนของเจ้าของ          1,202,955,749.46    
       

803,568,912.75    
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี  

 

 

           (นายชีระ  วงศบูรณะ)     (นายวิสิษฐ์  อริยะเวสตระกูล) 

     ผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสีย        รองผู้อ้านวยการบริหาร 
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องค์การจัดการน ้าเสีย 
งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส้าหรับปีสิ นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 

      หน่วย : บาท 

   

หมาย
เหตุ  2564   2563 

รายได้       

 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  4.10 
         

266,788,106.59   

           
239,354,454.72  

 รายได้จากการด้าเนินงาน   

           
59,911,007.66   

             
83,723,455.62  

 รายได้ดอกเบี ย   

                 
826,464.14   

                
1,356,345.41  

 

ก้าไรจากการจ้าหน่าย
สินทรัพย์   

                                  
-     

                        
4,681.93  

 รายได้อื่น   

                 
797,273.12   

                
3,824,712.85  

รวมรายได้   

         
328,322,851.51   

           
328,263,650.53  

ค่าใช้จ่าย      

 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน  4.12 
           
83,306,195.92   

             
92,136,476.45  

 ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการด้าเนนิงาน 4.13 
              
3,126,331.50   

                
6,030,759.94  

 

ค่าใช้จ่ายโครงการบ้าบัดน ้า
เสีย  4.14 

         
234,125,933.90   

           
231,440,925.06  

 ต้นทุนทางการเงิน   

                 
833,295.07   

                                    
-    

รวมค่าใช้จ่าย    
         

321,391,756.39   

           
329,608,161.45  

ก้าไร(ขาดทุน)ส้าหรับงวด   

              
6,931,095.12   

              
(1,344,510.92) 
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ก้าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น      

 

ก้าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย 

              
9,730,422.00   

              
(3,758,850.00) 

ก้าไรเบ็ดเสร็จรวมส้าหรับงวด   

           
16,661,517.12   

              
(5,103,360.92) 

  

##########
#     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี  
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องค์การจัดการน ้าเสีย 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ 
ส้าหรับปีสิ นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 

      หน่วย : บาท 

       
      ก้าไรสะสม 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562    

 
109,861,529.33  

เงินขาดบัญชี    

       
692,184.25  

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส้าหรับปี    

   
(36,603,915.37) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563    

   
73,949,798.21  

       

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563    

   
73,949,798.21  

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง       
         
2,755,686.81  

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง       
       
76,705,485.02  

ก้าไรเบ็ดเสร็จรวมส้าหรับงวด       
       

16,661,517.12  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564       
   

93,367,002.14  
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี  
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องค์การจัดการน ้าเสีย 
งบกระแสเงินสด 

ส้าหรับปีสิ นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 

      หน่วย : บาท 

    2564   2563 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด้าเนินงาน     

 ก้าไร (ขาดทุน) ส้าหรับปี  

         
6,931,095.12   

     
(36,603,915.37) 

 รายการปรับกระทบก้าไร (ขาดทุน) ส้าหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิ   
   จากกิจกรรมด้าเนินงาน     

  เงินขาดบัญชี  

                                 
-   

                
698,184.25  

  ค่าเสื่อมราคา  

     
115,049,590.84   

      
97,492,306.27  

  ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้  

       
13,115,795.22                        -    

  ค่าตัดจ้าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

         
5,650,854.18   

       
4,842,059.26  

  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  

         
2,273,479.00   

       
2,934,804.00  

  ก้าไรจากการจ้าหน่ายสินทรัพย์  

                        
-   

            
(3,914.76) 

  ดอกเบี ยรับ  

          
(729,164.32)  

       
(1,337,362.09) 

  ดอกเบี ยจ่าย  

           
438,643.40   

                       
-  

  รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  

     
(266,788,106.59)  

    
(227,208,119.08) 

 ก้าไรจากการด้าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์   
   และหนี สินด้าเนินงาน  (124,057,813.15)  (159,185,957.52) 

 การเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพย์ดา้เนินงาน (เพ่ิมขึ น) ลดลง    
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  ลูกหนี การค้าและลูกหนี อื่น           587,736.72   

         
(587,736.72) 

  ลูกหนี กรมสรรพากร  

      
(12,272,662.37)  

       
4,360,461.44  

  วัสดุคงเหลือ  

         
1,728,534.29   

          
106,807.21  

  รายได้ค้างรับ  

        
(4,479,530.11)  

          
705,919.95  

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  

      
(42,948,789.47)  

       
(5,251,108.81) 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  

           
112,218.24   

                       
-  

 การเปลี่ยนแปลงในหนี สินด้าเนนิงาน เพ่ิมขึ น (ลดลง)    

  เจ้าหนี ใบส้าคัญจ่าย  

         
6,416,651.91   

      
10,252,379.04  

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  

        
(1,224,413.31)  

      
37,057,004.14  

  เงินค ้าประกัน  

       
55,389,712.36   

       
(6,617,403.27) 

  ประมาณการหนี สินระยะสั น  

          
(121,521.18)  

          
121,521.18  

  หนี สินหมุนเวียนอื่น  

            
(11,676.51)  

          
302,761.37  

  เจ้าหนี เงินประกันตัวพนักงาน  

            
12,000.00   

              
(500.00) 

 เงินสดได้มาจากกิจกรรมด้าเนินงาน  

     
(120,869,552.58)  

    
(118,735,851.99) 

  จ่ายผลประโยชน์พนักงาน  

                        
-   

         
(994,836.20) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด้าเนินงาน  

    
(120,869,552.58)  

      
(119,730,688.19) 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี  
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องค์การจัดการน ้าเสีย 
งบกระแสเงินสด 

ส้าหรับปีสิ นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 

      หน่วย : บาท 

    2563   2562 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      

  เงินสดจ่ายซื อสินทรัพย์  

     
(397,217,437.30)  

    
(162,036,655.56) 

  เงินสดจ่ายซื อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (5,759,792.67)  (9,769,953.04) 

  เงินสดรับจากการจ้าหน่ายสินทรัพย์                        -     

             
3,917.76  

  เงินสดรับจากเงินลงทนุชั่วคราว                        -                          -    

  รับดอกเบี ยจากเงินลงทนุ  

           
776,531.88          1,385,519.10  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (402,200,698.09)  (170,417,171.74) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

  
เงินสดรับจากรัฐบาล       

553,980,101.78  
     

309,258,367.76  

  จ่ายช้าระหนี สินตามสัญญาเช่า-สุทธ ิ       

     จากส่วนที่ถึงก้าหนดชา้ระภายในหนึง่ปี  (10,919,114.93)                       -    

  ดอกเบี ยหนี สินตามสัญญาเชา่-สุทธ ิ       

     จากส่วนที่ถึงก้าหนดชา้ระภายในหนึง่ปี  (438,643.40)                       -    

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 
     
542,622,343.45  

 
    

309,258,367.76  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ น (ลดลง) สุทธิ 
      

19,552,092.78   19,110,507.83 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  

      
62,789,000.50   

     
43,678,492.67  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ นปี  

      
82,341,093.28   

     
62,789,000.50  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี  
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