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 องค์การจัดการน้ำเสยี 

   คำนำ          
 

องค์การจัดการน้ำเสียเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย         
มีภารกิจในการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการจัดการน้ำเสียภายในเขตพ้ืนที่จัดการน้ำเสีย การให้บริการรับ
บริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่จัดการน้ำเสีย และบริการรับบริหารหรือกิจการต่อเนื่องที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ   

แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั ้งที ่ 2) จัดทำขึ ้นเพื ่อใช้เป็น               
กรอบทิศทางการดำเนินงานในการบริหารจัดการองค์การจัดการน้ำเสีย โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงาน        
ที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมการประชุมทบทวนแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)         
โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าในการวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายในของ
องค์กรที่มีผลกระทบเชื่อมโยงต่อบทบาทและภารกิจขององค์การจัดการน้ำเสียที่ดำเนินงานในปัจจุบัน แผนวิสาหกิจ
องค์การจัดการน้ำเสียฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนวิสาหกิจองค์การ
จัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563 - 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2) ส่วนที่ 3 แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563 - 2565 
(ทบทวนครั้งที่ 2) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร พันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค ์ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร      

    

องค์การจัดการน้ำเสีย 
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บทสรุปผู้บริหาร 
  

แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั ้งที ่ 2) ฉบับนี ้ จัดทำเพื ่อใช้เป็น                
กรอบ ทิศทาง และกลไกในการขับเคลื ่อนการทำงานตามพันธกิจขององค์การจัดการน้ำเสียให้บรรลุผลสำเร็จ               
โดยดำเนินการให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ              
(ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื ่องสิ่งแวดล้อม) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12             
(พ.ศ.2560 - 2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (SDGs) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ปี        
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย               
ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณต่อบทบาทภารกิจที่ดำเนินงาน เพื่อให้องค์กรสามารถ
บรรลุเป้าหมายของแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2) ตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กร สาระสำคัญของแผนวิสาหกิจฯ เป็นการนำเสนอวิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ เป้าประสงค์รวม 
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร สรุปได้ดังนี้  

  
วิสัยทัศน์  

          “บริหารจัดการน้ำเสียชุมชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน ภายในปี 2569”  
          

ค่านิยมองค์กร  
          มุ่งม่ันผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ เชี่ยวชาญในหน้าที่  
 

วัฒนธรรมองค์กร  
          องค์การจัดการน้ำเสีย ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งเน้นให้
บุคลากรขององค์กรเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด  
 

พันธกิจ  
          1) ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศ 
 2) ปรับปรุงฟื้นฟู และบริหารจัดการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศ 
 3) ให้บริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เก่ียวข้องกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ 
 

เป้าประสงค์รวม  
 1) ปริมาณน้ำเสียได้ร ับการบำบัดได้ตามมาตรฐานน้ำทิ ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน รวม 252.00              
ล้านลูกบาศก์เมตร 
               - ปี พ.ศ.2563 จำนวน    82.00    ล้านลูกบาศก์เมตร  
               - ปี พ.ศ.2564 จำนวน    84.00    ล้านลูกบาศก์เมตร 
               - ปี พ.ศ.2565 จำนวน    86.00    ล้านลูกบาศก์เมตร  
 2) น้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 99.00 
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 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ ของแผนวิสาหกิจองค์การ
จัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2) ดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 
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กลยุทธ์ที่ 1.1 ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย 
1. ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 
2. ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 
3. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2.1 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 
1. ประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสีย 

                      2. การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR in Process)  
   กลยุทธ์ที่ 2.2 บูรณาการเครือข่ายในการบริหารจัดการน้ำเสีย 

1. จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมในการบริหารจัดการน้ำเสียกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
2. ฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ     

น้ำเสีย (รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)   
                     3. การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  
            4. การประชุม Online เครือข่ายในการบริหารจัดการน้ำเสีย  
 กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาความรู้ทักษะด้านการจัดการน้ำเสียให้กับบุคลากร 

1. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ อจน. ให้มีความรู้ทักษะด้านการจัดการระบบบำบัด     
น้ำเสีย  
 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความย่ังยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการจัดการน้ำเสียด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาการจัดการน้ำเสียด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
1. นำพลังงานทดแทนมาใช้ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย  
2. การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  
กลยุทธ์ที่ 3.2 บริหารการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้นวัตกรรม 
 1. พัฒนาบุคลากรด้านความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดนวัตกรรมภายในองค์กร  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรสู่ความย่ังยืน  
กลยุทธ์ที่ 4.1 ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ  
1. พัฒนาโครงสร้าง ระบบ การดำเนินงาน และตัวชี้วัดเชิง Enablers 
2. พัฒนาขีดความสามารถใหม่ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ COVID-19 ให้เป็นขีดความสามารถ

ใหม่ที่ยั่งยืนและสามารถรองรับสถานการณ์ในอนาคต 
3. แต่งตั ้งบุคลากรรองเพื ่อทดแทนบุคลากรหลักในกรณีที ่ เก ิดสถานการณ์ฉ ุกเฉิน            

(COVID-19)   
 กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ในองค์กร 

1. พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ (KM) ในองค์กร  
2. พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย  
3. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการองค์กร 

 
 



 แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสยี พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั้งท่ี 2) 
   องค์การจัดการน้ำเสยี 

  

 
หน้า - 6 - 

 
 

องค์การจัดการน้ำเสยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสยี พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั้งท่ี 2) 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

แผนพัฒนาองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ.2563 - 2565 
    

 

 
หน้า - 7 - 

 องค์การจัดการน้ำเสยี 

บทที่ 1  
บทนำ 

  
1.1.  หลักการและเหตุผล 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรน้ำและน้ำเสีย เป็นประเด็นสำคัญที่หลายฝ่ายต่างให้ความสนใจในการดำเนินงาน 
มาตรการ แผนงาน เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้    
ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีแนวทาง        
การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม โดยมีแนวคิดการบริหารจัดการน้ำเสียแบบบูรณาการ ( Integrated Wastewater 
Management) มุ่งเน้นแนวทาง การบริหารจัดการเชิงระบบ มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
การให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาวิกฤติ ด้วยเหตุนี้การดำเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ  จึงเป็นภารกิจ
สำคัญของประเทศท่ีต้องรีบดำเนินการเป็นกรณีเร่งด่วน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพอันเป็น
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมต่อไป  

กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินนโยบายในเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำเสียมาเป็นลำดับ โดยคำนึงถึงการลด             
การปล่อยน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดและการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยได้
กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล (Agenda) มีเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชน
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และได้มอบหมายให้องค์การจัดการ   
น้ำเสียซึ่งโอนย้ายกิจการมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีระบบบำบัด
น้ำเสียรวม และให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อปรับปรุง ฟื้นฟู และบริหารจัดการระบบบำบัด
น้ำเสียชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน  

การจัดทำแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็น      
การทบทวนนโยบาย แผนการดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสีย การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก
ที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์กร กลยุทธ์ในการปรับตัวขององค์กร รองรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบทบาท
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียของประเทศ และเพื่อให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง         
(High Performance Organization : HPO) ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกัน 
สามารถผลักดันแผนวิสาหกิจองค์กรไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นการยกระดับสมรรถนะของ
องค์กรภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ให้มีขีดความสามารถในการบริหารงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการแก้ไขปัญหา               
ของประเทศ  
 

1.2.  ผลิตภัณฑแ์ละบริการ 
องค์การจัดการน้ำเสีย (Wastewater Management Authority : WMA) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัด

กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2538 โดย
มีวัตถุประสงค์คือ “การจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย และ         
การให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการหรือ
กิจการต่อเนื่องท่ีเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ”  
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เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกำหนดเขตพ้ืนที่จัดการน้ำเสียขององค์การ
จัดการน้ำเสียให้ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนภารกิจขององค์กรในการแก้ไขปัญหามลพิษ
ทางน้ำของประเทศ ให้สามารถเข้าดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้           
อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ มีส่วนสำคัญในการเร่งรัดการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสีย
ของประเทศให้ดำเนินไปอย่างมีมาตรฐานมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหา
มลพิษทางน้ำที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตชองประชาชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ              
ได้อย่างทันสถานการณ ์ 

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา องค์การจัดการน้ำเสียตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทองค์กร 
โดยได้ดำเนินการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในการเข้าบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย              
มีวัตถุประสงค์เพื่อ ก่อสร้าง ฟื้นฟู และบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการระบบ
บำบัดน้ำเสียแต่ละแห่ง ควบคู่กับการสร้างความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งดำเนินการถ่ายทอด           
องค์ความรู้เกี ่ยวกับการเดินระบบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียตามหลักวิชาการ ให้กับบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำคู่มือสำหรับการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย จัดทำโครงสร้างอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสีย จัดหา 
Software และ Hardware พร้อมจัดทำฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อจัดวางระบบการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย รวมทั้ง 
ติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการบริหารงาน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และปลูกฝั งจิตสำนึกด้านการจัดการน้ำเสียให้แก่
ประชาชน เพ่ือให้ความร่วมมือในการจ่ายค่าบริการบำบัดน้ำเสีย  
 

1.3.  โครงสร้างองค์กร 
 องค์การจัดการน้ำเสียมีการจัดโครงสร้างการบริหารแบบหน้าที่ (Function Structure) แบ่งตามงานหลักของ
องค์กร โดยโครงสร้างองค์กรแบ่งออกเป็น 3 สายงานหลัก ประกอบด้วย สายงานบริหาร สายงานวิชาการและแผน 
และสายงานปฏิบัติการ ซึ่งแต่ละสายงานจะประกอบไปด้วยฝ่ายต่างๆ ซึ่งกำกับดูแลโดยรองผู้อำนวยการในส่วนงาน
นั้นๆ นอกจากนี้ฝ่ายต่างๆ ดังกล่าว ยังแบ่งย่อยเป็นหน่วยงานระดับกอง แต่ละกองจะขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการฝ่าย           
ตามสายงานบังคับบัญชา โครงสร้างองค์การจัดการน้ำเสีย ในปัจจุบันมีโครงสร้างอัตรากำลังรวม 167 อัตรา 
รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 1-1 
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ภาพที่ 1-1 โครงสร้างองค์การจัดการน้ำเสีย  
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บทที่ 2  
การจัดทำแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนคร้ังที่ 2) 

 
2.1.  กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ (แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย) (Strategic Method: SM)  

 องค์การจัดการน้ำเสียมีการกำหนดกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และจัดให้มีการประชุมเพ่ือทบทวนแผน
วิสาหกิจขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2) โดยกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์             
มีรายละเอียดดังแสดง ในภาพที่ 2-1   
 
ภาพที่ 2-1 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
           ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดกระบวนการ 
 ดำเนินการทบทวนและจัดทำกระบวนการ ขั้นตอน การจัดทำแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย โดยประกอบไป
ด้วย ความครบถ้วนของปัจจัย กระบวนการ ผลผลิต ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ เพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามกระบวนการ             
ที่กำหนด และได้ประสิทธิผลตามที่กำหนด 
 
 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
           2.1 ดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าผ่านเครื่องมือต่างๆในการวางแผนยุทธศาสตร์ ซ่ึงประกอบไป
ด้วยข้อมูลที่สำคัญขององค์กร คือ แผนยุทธศาสตร์วิสาหกิจรายสาขา ข้อมูล SWOT ขององค์กรในอดีต การเปลี่ยนแปลงที่
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สำคัญ สภาพแวดล้อมด้านกฏระเบียบข้อบังคับ ปัจจัยยั่งยืน ความเสี่ยง ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า และความสามารถในการนำ
แผนยุทธศาสตร์ไปดำเนินการให้สำเร็จ เพ่ือนำไปประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กร   
 2.2 ดำเนินการวิเคราะห์ SWOT ขององค์กร โดยใช้เครื ่องมือ 7S Model, PESTEL Analysis แล้วนำมา
จัดลำดับความสำคัญของ SWOT โดยใช้เครื่องมือ IFE Matrix, EFE Matrix และ Strategic Factor Analysis Summary 
(SFAS) และอธิบายถึงข้อมูลประกอบ (Fact Based) ไนแต่ละ S-W-O-T    
 2.3 ดำเนินการวิเคราะห์ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือ 
TOWS Matrix และวิเคราะห์สมรรถนะหลักขององค์กร โดยใช้เครื่องมือ VRIO  
 
 ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
             ดำเนินการวิเคราะห์/พิจารณากำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (Strategic Positioning) โดยนำ
ข้อมูล Business Model และ Scenario Planning มาใช้ร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ทราบถึงทุนทางสังคมที่
องค์กรสามารถใช้ในการดำเนินงานอย่างมีอัตลักษณ์ มีการพัฒนาวิสัยทัศน์ นโยบาย และจุดยืนทางยุทธศาสตร์อย่างมี
เอกลักษณ์ เพ่ือสร้างให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่สังคมและองค์กรได้อย่างยั่งยืน  โดยตำแหน่งหรือจุดยืนทางยุทธศาสตร์ที่ได้ 
สามารถใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานด้านการบริหารกิจการที ่ดีขององค์กรให้มีความเชื ่อมโยงสอดคล้องกัน                  
ในเชิงยุทธศาสตร์ และเป็นข้อมูลในการจัดทำยุทธศาสตร์ของกิจการให้มีความเป็นเอกภาพ รวมทั้งสามารถใช้สื่อสาร
เพ่ือสร้างให้เกิดการรับรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 ดำเนินการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  โดยการนำความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ความได้เปรียบ          
เชิงยุทธศาสตร์ และสมรรถนะหลักขององค์กร มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร  
  
 ขั้นตอนที่ 5 การกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

 การกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กรเป็นการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้เครื่องมือบัตรคะแนน
สมดุล หรือ BSC (Balanced Scorecard) มาวางกรอบให้มีการกำหนดเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ให้มี
ความสมดุลในมุมมองสี่มุมมอง (Balanced) และการวัดผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม (Scorecard) โดยมุ่งตอบสนอง
วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ซึ่งเป็นการแปลงผลจากจุดมุ่งหมาย (Goals) ลงไปสู่ทุกจุดขององค์กร ตาม
มุมมอง 4 ด้านหลัก คือ 

 1. มุมมองด้านการเงิน หรือ ประสิทธิผล 
 2. มุมมองด้านลูกค้า หรือ คุณภาพบริการ 
 3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน หรือ ประสิทธิภาพ (ในการปฏิบัติงาน) 
 4. มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา หรือ การพัฒนาองค์การ 
 จากนั้นจึงกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย และ โครงการ ที่ตอบสนองเป้าประสงค์แต่ละด้าน  

 
 ขั้นตอนที่ 6 การขออนุมัติแผนวิสาหกิจองค์กร 
 ดำเนินการขออนุมัติแผนวิสาหกิจองค์กรขององค์กร ต่อผู้บริหาร คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการองค์การ
จัดการน้ำเสีย ตามลำดับ 
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 ขั้นตอนที่ 7 การสื่อสาร/เผยแพร่แผนวิสาหกิจองค์กร 
            ดำเนินการสื่อสาร/เผยแพร่แผนวิสาหกิจขององค์กร ให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง  
 
          ขั้นตอนที่ 8 การประเมินผลและการปรับปรุง 

  ดำเนินการประเมินผลกระบวนการดำเนินงานและแผนวิสาหกิจขององค์กร เพ่ือนำมาใช้ในการปรับปรุงการ
ดำเนินการและการจัดทำแผนฯ ต่อไป  

 
 2.2.  การตอบสนองต่อกฎหมายและนโยบายภาครัฐ 
 องค์การจัดการน้ำเสียได้จัดให้มีกระบวนการทบทวนแผนวิสาหกิจองค์กร โดยมีวิเคราะห์สภาพองค์กรตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 4) รวมทั้งแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ     
น้ำเสียและสิ ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ                 
(ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื ่องสิ่งแวดล้อม) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12           
(พ.ศ. 2560 - 2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) Water Security 
Index (จ ัดทำโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB)) แผนแม่บทการบริหารจัดการ             
ทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 - 2565) ต่อบทบาทภารกิจขององค์การจัดการน้ำเสียที ่ดำเนินงานเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์หลักในการจัดการน้ำเสียขององค์การจัดการน้ำเสีย รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 2-1 
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ภาพที่ 2-1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกับความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ขององค์การจัดการน้ำเสีย 
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 2.2.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – 2580 เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศใน

ระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดิน มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนำพาประเทศสู่ให้
หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ำ 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม รวมถึงสามารถรับภัยคุกคามและบริหารความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วยวิสัยทัศน์ เป้าหมายของชาติที่ คนไทยทุกคนต้องการ
บรรลุร่วมกันทั้งนโยบายชาติ และมาตรการเฉพาะ ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กร และคนไทยทุกคนต้องมุ่งดำเนินการ
ไปพร้อมๆ กันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุสิ่งที่คนไทยต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน              
ในทุกสาขาของกำลังอำนาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ  สังคม
จิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร  

 วิสัยทัศน์  
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ดังนี้  

1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์การจัดการน้ำเสีย  

 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์การจัดการน้ำเสีย คือ ด้านที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยา กรธรรมชาติ และมีความ
มั่นคงด้านน้ำ รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีสำคัญ    

 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำ
ธรรมชาติทั่วประเทศ โดยฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและการป้องกันตลิ่งและฝายชะลอน้ำ มีการวางแผนการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำบนพื้นฐานของการรักษาสมดุลนิเวศ ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอนุรักณ์และพัฒนา
แม่น้ำ คู คลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระบบเก็บขนและกำจัดกขยะมูลฝอยและ          
สิ่งปฏิกูลของชุมชนให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล สนับสนุนให้มีโครงข่ายการสัญจรทางน้ำที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัด
และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน องค์กรเอกชน เอกชน มีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนั กต่อ
คุณค่าและความสำคัญของแม่น้ำ คู คลอง  
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  2.2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 

  ทรัพยากรน้ำเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญสำหรับการดำรงชีพของมนุษย์ ซึ่งถูกใช้เพ่ือกิจกรรมต่างๆ
ในชีวิตประจำวัน ทั้งเพื่อการบริโภคและอุปโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงเพื่อปรับสมดุลของระบบนิเวศ 
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีความต้องการใช้น้ำเพ่ิมขึ้นในอนาคตจากการขยายตัวของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
โดยขาดการคำนึงถึงศักยภาพของลุ่มน้ำและการใช้น้ำเพื่อการผลิตและอุปโภคอย่างไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ        
ภาคการเกษตร ประกอบกับการบริหารจัดการน้ำทั้งในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะน้ำแล้ง
หรือน้ำท่วม ยังขาดกลไกในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาได้     
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความเสียหายจำนวนมากต่อภาคการผลิตและประชาชน รวมถึงระบบ
นิเวศอย่างกว้างขวาง  
  จากสถานการณ์และเงื ่อนไขการใช้น้ำดังกล่าว ประเทศไทยจึงต้องให้ความสำคัญกับการบริหาร
จัดการน้ำทั้งระบบ รวมทั้งการพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ ดังนั้น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ จึงมุ่ งเน้นการกำหนดเป้าหมายและแนวทาง
พัฒนาระบบจัดการน้ำทั้งระบบ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง เพ่ิมผลิตผล ในเรื่องการจัดการและการใช้น้ำทุกภาคส่วน โดยมี
แนวทางพัฒนาประกอบด้วยแผนย่อย 3 แผน ดังนี้  
  1) การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ  
  2) การเพ่ิมผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ ในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการ
ใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล  
  3) การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ  
  แผนย่อยที่เกี่ยวข้องกับองค์การจัดการน้ำเสีย  
  แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที ่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ              
ที่เก่ียวขอ้งกับองค์การจัดการน้ำเสีย คือ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ 
 
  2.2.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

      การปรับเปลี่ยนของสภาพแวดล้อมของการพัฒนาทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศ 
ในช่วงการพัฒนาที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างมาก การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรเป็น 67 ล้านคน ได้ส่งผลและกดดันต่อการใช้
ทรัพยากรทำให้เสื่อมโทรมและก่อเกิดมลภาวะมากข้ึน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ในขณะเดียวกันการขาดการตระหนักถึงการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในเรื่องของน้ำเสีย ซึ่งปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น 
นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่มีความต่อเนื่อง ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่
มีการบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น การดำเนินการในรูปแบบเดิมเพ่ือแก้ไขปัญหาจึงไม่อาจดำเนินการแก้ปัญหาได้
อย่างประสบผลได้ จึงจำเป็นต้องมีการปฏิรูปการดำเนินการในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดการรักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์
อย่างสูงสุด นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนที่สมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 รัฐบาลปัจจุบันได้แสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญกับการปฏิรูป โดยได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศขึ้นต่อเนื่องจากการมีสภาปฏิรูปประเทศ และสภา สปช. ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา เพื่อทำ
หน้าที่ในการปฏิรูปประเทศเพื่อเกิดความสมดุลในด้านต่างๆ รวมทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
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คณะกรรมการปฏิรูปประเทศชุดปัจจุบัน ได้แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2560 ทำหน้าที่ยกร่าง      
แผนปฏิรูปประเทศในช่วงเวลา 90 วัน สำหรับการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ได้
ดำเนินการยกร่างแผนการปฏิรูปฯ โดยพิจารณาตามข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2560 และให้ความสำคัญกับ
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือขับเคลื่อนประเทศอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งน้อมนำศาสตร์ของพระราชามาเป็น
หลักในการจัดทำแผนปฏิรูปด้วย 

 ประเด็นปฏิรูปด้านที่เกี่ยวข้องกับองค์การจัดการน้ำเสีย มีประเด็นปฏิรูป ดังนี้  
            กิจกรรมปฏิรูปที ่ 4 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษ        
มาบตาพุด 
 
 2.2.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณโ์ลก
ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น เป็น 5 ปีแรกของการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่           
การปฏิบัติ โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
โดยได้กำหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในระยะ 20 ปี พร้อมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางหลักที ่จะ
ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายระยะยาวของประเทศที่ได้กำหนดไว้ โดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นเครื่องมือกลไกสำคัญ
ที่สุดที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่การปฏิบัติในลำดับแรกที่ขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้ใน
ที่สุด ทั้งนี้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดเป้าหมายที่จะต้องบรรลุใน 5 ปีแรกอย่างชัดเจน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ที่กำหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีจำนวน 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่า    
ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นการยาก
ในการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนในแผนพัฒนาระยะยาว  เพราะยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาจำเป็นต้องมีการกำหนดและปรับปรุงให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและปั จจัยแวดล้อมในช่วงเวลา
นั้นๆ จึงจะสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุดังกล่าวยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นการกำหนดกรอบ           
ที่เป็นประเด็นหลักของการพัฒนาประเทศที่ครอบคลุมมิติต่างๆ ซึ่งสะท้อนในเรื่องการพัฒนาฐานการผลิตและบริการ 
การพัฒนากลุ่มเป้าหมาย และการพัฒนาในเรื่องกลไกและกฎระเบียบ รวมทั้งการพัฒนาทุนมนุษย์ ภายใต้การกำหนด
และการยึดหลักการสำคัญของการพัฒนา ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ และประกอบกับอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์และ
กลไกสนับสนุนให้การดำเนินยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านให้สัมฤทธิ์ผล ประกอบด้วย  

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
5)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  
6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมา      

ภิบาลในสังคมไทย  
7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
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8) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 ยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การจัดการน้ำเสีย 
 ยุทธศาสตร์ที่เกี ่ยวข้องกับองค์การจัดการน้ำเสีย คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เป้าหมายที่เก่ียวข้อง คือ เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ 
และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ  
 

 2.2.5  เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน (Sustainable Development 

Goals : SDGs) โดยในปัจจุบ ันประกอบด้วย  เป้าหมาย 17 (Goals) 169 เป้าประสงค์ (Targets) 231 ตัวชี ้วัด 
(Indicators)  ประกอบด้วย เป้าหมายที่  1 ยุติความยากจน เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย เป้าหมายที่ 3 สุขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ ครอบคลุม เท่าเทียม เป้าหมายที่ 5 คสามเสมอภาคระหว่างเพศ 
เป้าหมายที่ 6 การจัดการน้ำและสุขาภิบาล เป้าหมายที่ 7 พลังงานสมัยใหม่ท่ีทุกคนเข้าถึงได้ เป้าหมายที่ 8 การเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสร้างงานที่มีคุณค่า เป้าหมายที่ 9 โครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 10          
ลดความไม่เสมอภาค เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์ปลอดภัยและยั่งยืน เป้าหมายที่ 12 การผลิตและบริโภค
ที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ทะเลและมหาสมุทรอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู ส่งเสริมระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 
สังคมสงบสุข ยุติธรรม และมีความรับผิดชอบ เป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื ่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน โดยเน้นให้
ความสำคัญกับการปรับสมดุล 3 มิติหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติสิ่งแวดล้อม 
รวมกับอีก 2 มิติ คือ มิติสันติภาพและสถาบัน และมิติเรื่องหุ้นส่วนการพัฒนา รวมเป็น 5 มิติ  โดยแบ่งแยกเป้าหมาย
ตามมิติต่างๆ ได้ดังนี้  
 1) มิติสังคม ซึ่งครอบคุลมเป้าหมายที่ 1 2 3 4 และ 5 
 2) มิติเศรษฐกิจ ซึ่งครอบคลุมเป้าหมายที่ 7 8 9 10 และ 11 
 3) มิติสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมเป้าหมายที่ 6 12 13 14 และ 15 

 4) มิติสันติภาพและสถาบัน ซึ่งครอบคลุมเป้าหมายที่ 16 
 5) มิติหุ้นส่วนการพัฒนา ซึ่งครอบคลุมเป้าหมายที่ 17 
 เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับกับองค์การจัดการน้ำเสีย 
         เป้าหมายที่ 6 การจัดการน้ำและสุขาภิบาล เป้าประสงค์ที่ 6.3 ยกระดับคุณภาพน้ำ โดยลดมลพิษ 

ขจัดการทิ้งขยะ และลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน้ำเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง  และ
เพ่ิมการนำกลับมาใช้ใหม่ทั่วโลกภายในปี 2573 
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 2.2.6  Water Security Index 
 Water Security Index หรือ ดัชนีความมั่นคงด้านน้ำ ที่พัฒนาโดย ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian 
Development Bank : ADB) ได้ถูกนำมาใช้เป็นแนวทางในการประเมินสถานะความมั่นคงของน้ำในระดับประเทศ       
ในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพ่ือสะท้อนความั่นคงด้านน้ำ  
 Asian Water Development Outlook : AWDO ได้เสนอดัชนีความมั ่นคงด้านน้ำ 5 ดัชนีหลัก 
สำหรับการบริการน้ำใน 5 มิติหลัก สำหรับใช้ในการประเมินความม่ันคงด้านน้ำของชาติ (National Water Security) 
ดังนี้ 
 1) Key Dimension 1 : Household Water Security 
 2) Key Dimension 2 : Economic Water Security 
 3) Key Dimension 3 : Urban Water Security 
 4) Key Dimension 4 : Environmental Water Security 
 5) Key Dimension 5 : Resilience to Water-Related Disasters 

 ดัชนีที่เกี่ยวข้องกับกับองค์การจัดการน้ำเสีย 
         1) Key Dimension 3 : Urban Water Security 
 2) Key Dimension 4 : Environmental Water Security 
 
 2.2.7  แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ ได้จัดทำ
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ ่งคณะรัฐมนตรีได้ม ีมติเมื ่อว ันที่                   
18 มิถุนายน 2562 เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 6 ด้าน ดังนี้  
 1) การจัดการน้ำอุปโภคและบริโภค  
 2) การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต  
 3) การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย  
 4) การจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ  
 5) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้น้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน  
 6) การบริหารจัดการ 
 ด้านที่เกี่ยวข้องกับองค์การจัดการน้ำเสีย 
 ด้านที่เกี่ยวข้องกับองค์การจัดการน้ำเสียโดยตรง คือ ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ำ กำหนดเป้าหมายไว้ ดังนี้ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ
ชุมชน การนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ป้องกันและลดการเกิดน้ำเสียจากต้นทาง การควบคุมปริมาณการไหล
ของนำเพื่อรักษาระบบนิเวศ พร้อมทั้งฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความสำคัญในทุกมิติ เพื่อการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูและใช้ประโยชน์ทั่วประเทศ 
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 2.2.8  แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564  
 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 
มีมติรับทราบการขยายระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564 ที่จะสิ้นสุดในปี 2564 ไปอีก           
1 ปี โดยจะสิ้นสุดในปี 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาของการบังคับใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  
 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้รายงานการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564  เสนอ คนร. ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่  16 เมษายน 2564 โดยในปี 
2565 รัฐวิสาหกิจยังคงต้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจทั้ง 5 ด้านของแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจฯ และ      
เพิ่มเติมยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) คือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 มิติ ได้แก่ 
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเว ียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green 
Economy) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
            ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์การจัดการน้ำเสีย  
 ยุทธศาสตร์ที่เกี ่ยวข้องกับองค์การจัดการน้ำเสีย คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจแบบ         
องค์รวม (BCG Model) (พัฒนาเศรษฐกิจใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy))  
 
 2.2.9  แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2563 – 2565) 
 มีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ดังนี้ 
  1) การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 
  2) การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  3) การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
  4) การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต 
  5) การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล 
            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์การจัดการน้ำเสีย  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์การจัดการน้ำเสีย คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต กลยุทธ์ที่ 4.3 สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 
 
 2.2.10 นโยบายรัฐบาล  

            นโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบันที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วยนโยบาย
หลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง  

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสีย 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสีย มีดังนี้ 

          1) นโยบายหลักด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
    1.1) เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง - ปฏิรูปโครงสร้างรายได้ภาครัฐ เร่งปรับ

โครงสร้างการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ ทั้งในส่วนของรายได้ภาษีและรายได้จากทรัพย์สินของรัฐ ผ่านการขยายฐานภาษี                
การปรับปรุงอัตราภาษี การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึง
ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั ้งหน่วยงานจัดเก็บภาษีกึ ่งอิสระ การทบทวนค่ าลดหย่อนภาษีที่ไม่จำเป็นและ              
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ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ การปราบปรามผู้หลบเลี่ยงภาษี และการพัฒนาภาษีประเภทใหม่ๆ ให้      
สอดรับกับเทคโนโลยีและการค้าในยุคดิจิทัล รวมถึงการเร่งบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ 
เพื่อให้ระบบการจัดเก็บรายได้ภาคเอกชนมีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รักษา
ความสมดุลและความยั่งยืนทางการคลัง  

 1.2) พัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน – แก้ปัญหาระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย 
โดยพัฒนาระบบระบายน้ำ ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้สามารถระบายน้ำออกจาก
พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะหรือของเหลือใช้ลงในท่อระบายน้ำ แม่น้ำ และ
ทะเล รวมทั้งพัฒนาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียในเขตเมือง โดยใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายในการบริหาร
จัดการน้ำเสีย  

 1.3) พัฒนาโครงสร้างพื ้นทฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม – เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งเน้นการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นปัจจัยนำไปสู่การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่มีมูลค่าสูงและสามารถนำไปใช้ได้จริง และใช้วัตถุดิบจากภายในประเทศให้มากที่สุด 

 1.4) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ – พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ            
ยุคใหม่ อาทิ เสรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy) เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจวัฒนธรรม พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง       
เพื่อสนับสนุนให้ผู ้ประกอบการยุคใหม่ สามารถพัฒนาแอปพลิคัชัน นวัติกรรม สินค้าและบริการที่หลากหลาย               
ตอบสนองต่อความต้องการของผู ้บริโภคและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที ่เปลี ่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และ            
สร้างคุณค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์และก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมให้กับเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม 
 2) นโยบายหลักด้านที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ ่งแวดล้อมเพื ่อสร้าง                
การเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชน และทะเล โดยเชื่อมโยงกับแผนบริหาร
จัดการน้ำ 20 ปีของประเทศ เพิ่มผลิตผลในการจัดการและการใช้น้ำทุกภาคส่วน จัดให้มีน้ำสะอาดใช้ทุกครัวเรือนใน
ชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน้ำชุมชนที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริม ฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์ พื้นที่ต้น้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่พักน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ แอ่งน้ำบาดาล การระบายน้ำชายฝั่ง เพิ่มผลิตภาพของ      
น้ำทั้งระบบ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมระดับสากล ดูแลภัยพิบัติจากน้ำ พัฒนาการจัดการน้ำ              
เชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างระบบจัดสรรน้ำที่เป็นธรรม รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ำในชุมชนตามแนวพระราชดำริ  

 3) นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและ
ฝ่ายราชการประจำ โดยเร่งรัดการดำเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมายเมื่อพบผู้กระทำผิด
อย่างเคร่งครัด นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวัง การทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด และ
เร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เมื่อพบผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ภาครัฐปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ          
เฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 4) นโยบายเร่งด่วนที่ 11 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ตั้งแต่การป้องกัน       
ก่อนเกิดภัย การให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยจัดระบบติดตามสถานการณ์         
อย่างต่อเนื่องและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดและ
ทันท่วงที รวมทั้งพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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2.2.11 นโยบายประเทศไทย 4.0 
  เป็นนโยบายในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่
การเป็นประเทศที่มั ่นคง มั ่งคั ่ง และยั ่งยืน โดยการปรับเปลี ่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู ่ Value – Based 
Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มี 3 ประการในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์เป็นนวัตกรรม 
2) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเป็นภาคบริหารมากข้ึน 
3) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศภาคอุตสาหกรรมเป็นเทคโนโลยีความคิด สร้างสรรค์และ

นวัตกรรม 
 

2.3.  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (Key Changes)  
 2.3.1 นโยบายรัฐบาลด้านการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน  
         มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เห็นชอบการกำหนดเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย

เพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทยขององค์การจัดการน้ำเสีย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนภารกิจขององค์กร          
ในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำของประเทศ ให้สามารถเข้าดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ  
 
           2.3.2 นโยบายกระทรวงมหาดไทยด้านการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน 
           1) กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายของ
รัฐบาล และได้มอบหมายให้องค์การจัดการน้ำเสียจัดทำแผนการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2461 – 2580) และแผนบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 105 แห่ง เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ำเสียในพื้นท่ีที่มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสุขอนามัยของประชาชน 
รวมทั้งการสร้างความร่วมมือให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเรื่องการจัดการน้ำเสีย และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมใน
การลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะต่อไป 
 2) กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนให้มีการการบูรณาการร่วมกันระหว่างการประปาส่วนภูมิภาค        
การประปานครหลวง และองค์การจัดการน้ำเสีย ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการน้ำ  ประกอบกับเป็น
หน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทย โดยองค์การจัดการน้ำเสียขอความร่วมมือการประปานครหลวง และการประปา
ส่วนภูมิภาคในการดำเนินการศึกษาทบทวนแนวทางการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการประปาและน้ำเสีย  โดยรวมถึง
การรวมการจัดเก็บค่าน้ำประปา และค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียในบิลเดียวกัน ทั ้งนี ้ เพื ่อตอบสนองนโยบาย                 
การบูรณาการการทำงานการบริหารจัดการทั้งน้ำประปาและน้ำเสียอย่างเป็นระบบ และเพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิด
ขึ้นกับประชาชน  
 3) กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนให้มีการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private 
Partnership : PPP) ซึ่งเป็นรูปแบบการดำเนินงานที่ภาครัฐให้เอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการในการ
บริการสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการดำเนินงานและบริการ โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่า
กับต้นทุนมากกว่าภาครัฐจะเป็นเจ้าของหรือดำเนินการโดยภาครัฐเอง ทั้งนี้ การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน สามารถก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ที ่เกี ่ยวข้องโดยโครงการจะได้รับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่จาก
ภาคเอกชน รวมทั้งมีการประหยัดต้นทุนของโครงการ ขณะที่ภาคเอกชนเองจะได้มีช่องทางในการดำเนินธุรกิจได้มาก
ขึ้น นอกจากนี้ภาคประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการบริการที่มีประสิทธิภาพด้วยราคาที่เหมาะสม 
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         4) กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินนโยบายในเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยคำนึงถึงการลดการปล่อย
น้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดและการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยได้กำหนดให้      
การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล (Agenda) มีเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0820.3/ว1499 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 

            4.1) กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนในพื้นที่ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการจัดการน้ำเสียว่ามีปัญหาน้ำเสียในพื้นที่หรือไม่ และมีแผนงานหรือการดำเนินการแก้ไข
ปัญหาอย่างไร โดยให้ปรึกษาหรือทำข้อตกลงร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสียในพ้ืนที่ 

            4.2) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนในพ้ืนที่ หากพบว่ามีปัญหาในการ
บริหารงานหรือเดินระบบ และไม่มีความพร้อมในด้านงบประมาณ บุคลากร หรือความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานงานกับองค์การจัดการน้ำเสียเพ่ือทำข้อตกลงร่วม ให้เข้ามาดำเนินการซ่อมแซม 
พร้อมทั้งบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียตามเงื่อนไขของข้อตกลงร่วมกัน  

 
2.3.3 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
        จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ที ่มี

แนวโน้มจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานขององค์การจัดการน้ำเสียในภาพรวม ดังนั้น 
องค์การจัดการน้ำเสียจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส COVID-19 
รวมทั้งออกมาตรการให้พนักงานปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work from Home) โดยได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 
พ.ศ.2563 ครอบคลุมทั้งการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงานใหญ่ และสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขา รวมทั้งคู่มือ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
 

2.3.4 การพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
   ในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีบทบาทอย่างมากในการพัฒนา

องค์กร ซึ่งทำให้องค์การจัดการน้ำเสียต้องมีการปรับตัวให้ทัน โดยเฉพาะการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการระบบ
บำบัดน้ำเสียของสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาจำนวนกว่า 50 แห่ง โดยการรวบรวมข้อมูล การรายงานผล การบริหาร
จัดการ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ดังนั้น
องค์การจัดการน้ำเสียจึงได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียของประเทศไทยขึ้น เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  

 ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียของประเทศไทย สามารถดำเนินการรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
แล้วนำมาแสดงผลของปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยได้
แบบ real time รวมถึงมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอัตโนมัติ การใช้กล้อง CCTV การใช้โดรนสำรวจสภาพพื้นที่       
ซึ่งสามารถส่งข้อมูลกลับมายังศูนย์ฯ ทำให้การรวบรวมข้อมูลมีความรวดเร็ว เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้พนักงานมีความตื่นตัวในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
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 2.3.5 สถานการณ์คุณภาพน้ำของประเทศไทย  
จากข้อมูลการสำรวจคุณภาพน้ำของกรมควบคุมมลพิษปี พ.ศ. 2562 (ที่มา : รายงานสถานการณ์

มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2562) พบว่าคุณภาพน้ำ 59 แม่น้ำสายหลัก และ 6 แหล่งน้ำนิ่ง อยู่ในเกณฑ์ดีมาก       
ร้อยละ 2 เกณฑ์ดี ร้อยละ 32 เกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 48 และเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 18 แหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
คือ แม่น้ำตาปีตอนบน คุณภาพน้ำผิวดินในแต่ละภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ           
ภาคตะวันออก มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมลงจากปี พ.ศ. 2561 โดยภาคกลางมีแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมากกว่า
ภาคอื่น เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานประเภทแหล่งน้ำผิวดินที่กำหนด มีเพียง 9 แหล่ง (ร้อยละ 15) ที่เป็นไปตาม
มาตรฐาน ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553 - 2562) คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี และ         
ไม่มีแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก โดย 5 อันดับแรกของแหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำดีที่สุดในปี พ.ศ. 2562 ได้แก่ 
ตาปีตอนบน กก แควน้อย ลี้ เพชรบุรีตอนบน และ 5 อันดับแรกของแหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม ได้แก่                        
ลำตะคองตอนล่าง เจ้าพระยาตอนล่าง ท่าจีนตอนล่าง พังราดตอนบน ระยองตอนล่าง 
   

 2.3.6  น้ำเสียชุมชนในประเทศไทย   
 น้ำเสียในประเทศไทย สามารถแบ่งประเภทตามแหล่งกำเนิดได้ 3 ประเภท คือ (1) น้ำเสียชุมชน (2) 
น้ำเสียอุตสาหกรรม และ (3) น้ำเสียเกษตรกรรม ทั้งนี้ ปริมาณน้ำเสียชุมชนที่เกิดขึ้นทั่วประเทศมีประมาณ 9.50        
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยมีปริมาณน้ำเสีย 4.60 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 48 ของปริมาณ       
น้ำเสียชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งหมด ที่ผ่านการบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียที่ติดตั้งตามกฎหมายควบคุมอาคาร แหล่งรองรับ
น้ำสามารถฟื้นฟูได้เองตามกระบวนการธรรมชาติและยังไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งน้ำ และมีปริมาณน้ำเสีย 
3.20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 34 จะถูกบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนรวมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 105 แห่ง และยังคงเหลือปริมาณน้ำเสีย 1.70 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็น       
ร้อยละ 18 ของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งหมด ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำต่างๆ  
 จากปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ในขณะที่อำนาจใน          
การจัดการน้ำเสียยังกระจัดกระจายอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงาน จึงเป็นเหตุผลในการจัดตั้ง
องค์การจัดการน้ำเสีย แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา องค์การจัดการน้ำเสีย ยังไม่มีโอกาสได้ดำเนินงานหลักตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เนื่องจากปัญหาการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจังหวัดสมุทรปราการ และปัญหาการบริหาร
จัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ  
 
 2.3.7  ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนในประเทศไทย 

 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลลงทุนก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนจนถึง
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) เป็นเงินประมาณ 80,000 ล้านบาท จากระบบบำบัดน้ำเสียรวมทั้งหมด ณ ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 
105 แห่ง รองรับปริมาณน้ำเสียได้ 3.22 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ดำเนินงานโดยกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 แห่ง 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 97 แห่ง โดยมีองค์การจัดการน้ำเสียเข้าดำเนินงานบริหารจัดการ 27 แห่ง 
จากทั้งหมด 97 แห่ง  

 ระบบบำบัดน้ำเสียที่จัดสร้างแยกตามขนาด (ที่มา : นโยบายและพื้นที่เป้าหมายการจัดการน้ำเสีย
ชุมชน (พ.ศ.2553 – 2584)) เป็นระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ (มากกว่า 50,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) 12 แห่ง ระบบ
บำบัดน้ำเสียขนาดกลาง (10,000 – 50,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) 47 แห่ง และระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก (ไม่เกิน 
10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) 46 แห่ง ส่วนใหญ่ร้อยละ 45 เป็นระบบบ่อปรับเสถียร  (Stabilization Pond; SP) 
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รองลงมาร้อยละ 19 เป็นคลองวนเวียน (Oxidation Ditch; OD) ร้อยละ 18 เป็นระบบแอ็กทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated 
Sludge; AS) ร้อยละ 16 เป็นระบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon; AL) ที่เหลือร้อยละ 2 เป็นระบบบึงประดิษฐ์ 
(Constructed Wetland; CW) และระบบแผ่นหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor; RBC) รายละเอียด      
ดังแสดงในตารางที่ 2-1 และ 2-2  

 ทั้งนี้ ปัจจุบันองค์การจัดการน้ำเสียได้ดำเนินงานบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 แห่ง จากทั้งหมด 97 แห่ง ไม่นับรวมกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 แห่ง และระบบ
บำบัดน้ำเสียคลองด่าน จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง โดยระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 27 แห่ง ที่บริหารจัดการโดยองค์การ
จัดการน้ำเสียดำเนินงานอยู่มีความสามารถบำบัดน้ำเสียรวม เท่ากับ 558,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รายละเอียด             
ดังแสดงในภาพที่ 2-2 และตารางที่ 2-3  
 
ตารางท่ี 2 – 1 จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนแยกตามขนาด  

ลำดับ ขนาดของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน (แห่ง) 
1 ขนาดใหญ่ (มากกว่า 50,000 ลบ.ม.ต่อวัน) 12 
2 ขนาดกลาง (10,000 - 50,000 ลบ.ม.ต่อวัน) 47 
3 ขนาดเล็ก (ไม่เกิน 10,000 ลบ.ม.ต่อวัน) 46 

รวม 105 
 
ตารางท่ี 2 – 2 ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนในประเทศไทย  

ลำดับ ชนิดระบบ จำนวน (แห่ง) 
1 บ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond ; SP) 46 
2 สระเติมอากาศ (Aerated Lagoon ; AL) 18 
3 คลองวนเวียน (Oxidation Ditch ; OD) 38 
4 บึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland ; CW) 2 
5 แผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor ; RBC) 1 

รวม 105 
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ภาพที่ 2-2 แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย 105 แห่งทั่วประเทศ และพื้นที่ของระบบบำบัดน้ำเสียท่ี 
อจน. เข้าดำเนินการ   
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ตารางท่ี 2 – 3 จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ลำดับ รายการ 
จำนวน 
(แห่ง) 

ความสามารถ 
ในการบำบัดน้ำเสีย 

(ลบ.ม. ต่อวัน) 

งบประมาณก่อสร้าง 
(ล้านบาท) 

1 กรุงเทพมหานคร (กทม.) 8 1,112,000 24,603 
2 คลองด่าน จ.สมุทรปราการ 1 525,000 22,950 
3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 69 1,025,600 22,152 
4 องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) 27 558,400 10,190 

รวม 105 3,221,000 79,895 
 

 2.3.8  ปัญหาการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย  
 ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาทำให้ไม่สามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

เกิดจากสาเหตุ 4 ประการ ดังนี้  
                  1) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการเดินระบบและควบคุมดูแลรักษา โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่จะมีปัญหาขาดบุคลากรที่ทำหน้าที่โดยตรงในการดูแลและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย นอกจากนี้ 
บุคลากรที่มารับหน้าที่มักจะไม่มีความรู้และทักษะด้านการจัดการน้ำเสียและควบคุมดำเนินงานระบบฯ ที่มากเพียงพอ 
 2) ขาดความชัดเจนในด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายหรือข้อบังคับด้านการจัดเก็บ
ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ที่ควรเป็นนโยบายที่ชัดเจนจากส่วนกลาง  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตาม
หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย  
 3) ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และข้อเท็จจริงแก่ชุมชนและประชาชน รวมทั้งการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและร่วมตัดสินใจดำเนินการจัดการน้ำเสีย ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมดำเนินการทั้งภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน  
 4) ขาดงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากไม่มีความ
พร้อมในด้านการบริหารจัดการ ทำให้ท้องถิ่นละเลยไม่ดำเนินงานระบบอย่างจริงจัง  
 

 2.3.9  การจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย  
    กรมควบคุมมลพิษได้ออกประกาศกรมควบคุมมพิษ เรื่อง แนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการบำบัด     

น้ำเสียชุมชน เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2563 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
โดยได้กำหนดแนวทาง ไว้ดังนี้  

 การกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียควรกำหนดเพ่ือให้มีรายรับเพียงพอกับ และครอบคลุมต้นทุน
การบำบัดน้ำเสีย (รายรับต่อปีต้องเท่ากับหรือมากกว่าต้นทุนการบำบัดน้ำเสียเฉลี่ย) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเรียกเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียแบบ User 
Charge ที่เรียกเก็บตามปริมาณน้ำใช้ สามารถทำได้สะดวก บริหารจัดการได้ง่ายมีประสิทธิภาพ และเกิดความเป็น
ธรรมในสังคม ตามหลัก “ผู้ใดก่อมลพิษ ผู้นั้นต้องจ่าย” โดยการจัดเก็บตามปริมาณน้ำใช้ (จากการใช้น้ำประปา) เป็น
วิธีที่ทำได้สะดวกที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตที่มีบริการระบบประปา เนื่องจากสามารถปรับปริมาณน้ำใช้ให้เป็น        
น้ำเสียได้ โดยใช้ตัวคูณซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน เช่น ปริมาณน้ำเสียคิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ เป็นต้น  
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 ในประเด็นของการนำปริมาณความสกปรกของน้ำเสียที่ระบายจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียแต่ละประเภท
มาใช้กำหนดอัตราค่าบริการด้วยนั้น จะเกิดความยุ่งยากในทางปฏิบัติ เนื่ องจากจะต้องมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง
จากแหล่งกำเนิดแต่ละประเภท ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดประเด็นปัญหาโต้แย้งในการระบายปริมาณความสกปรกที่                
ไม่เท่ากัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรกำหนดลักษณะของน้ำเสียที่จะอนุญาตให้ปล่อยลงสู่ท่อรวบรวมน้ำเสีย          
ได้ไว้ด้วย    

 การกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสีย สามารถกำหนดได้ทั้งแบบ “อัตราคงที่ (Flat Rate)” หรือ
แบบ “อัตราไม่คงที่ในแบบก้าวหน้า (Progressive rate)” ตามปริมาณการใช้น้ำ สำหรับผู้รับบริการสามารถกำหนด
ตามกลุ่มประเภทผู้ใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาค หรือตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดก็ได้ เพื่อความ
สะดวกในการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย  

 ช่วงค่าของอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียที่แนะนำ : กรมควบคุมมลพิษเสนอช่วงค่าสูงสุดและต่ำสุด 
เพื่อเป็นกรอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปประยุกต์ใช้ ซึ ่งสอดคล้องกับค่าบริการของต่างประเทศ และ                     
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2-4  

 
ตารางท่ี 2 – 4 ช่วงค่าของอัตราค่าบริการที่แนะนำ  

ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสียและแหล่งกำเนิด ช่วงค่าบริการฯ ที่แนะนำ 
(บาท/ลบ.ม.) 

ระบบบ่อปรับเสถียร 
(Stabilization Pond : SP) 

ธุรกิจ 2.50 – 7.00 
ที่อยู่อาศัย 2.00 – 5.00 

ระบบสระเติมอากาศ 
(Aerated Lagoon : AL) 

ธุรกิจ 3.00 – 9.00 
ที่อยู่อาศัย 2.50 – 6.00 

ระบบแบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์ 
(Activated Sludge : AS) 

ธุรกิจ 4.00 – 11.50 
ที่อยู่อาศัย 3.00 – 8.00 

หมายเหตุ:  1. ที่อยู่อาศัย หมายถึง สถานที่ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการพักอาศัย โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ 
             2. ธุรกิจ หมายถึง สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม และ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้นๆ จะได้ใช้อาคารอยู่อาศัยด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมถึงสถานที่ราชการและอาคาร              
ที่ทำการ 
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2.4.  ปัจจัยความยั่งยืน  
 องค์การจัดการน้ำเสียมีปัจจัยความยั่งยืนในระยะยาว ดังนี้  
 1. การมีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำเสียในประเทศไทย  
 2. ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการน้ำเสีย  
 3. การมีเครือข่ายและพันธมิตรเพ่ือขยายขอบเขตการดำเนินงานอย่างบูรณาการ  
 4. การรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการน้ำเสียในประเทศไทย  
 5. การมีนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการพัฒนาและจัดการน้ำเสีย  
 

2.5.  ความเสี่ยง 
 องค์การจัดการน้ำเสียได้มีการพิจารณาถึงความเสี ่ยงที ่อาจมีผลทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ โดยมีการนำสถานะความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนครั้งที่ 1) มาพิจารณาเป็นปัจจัย
นำเข้าเพื่อประกอบการจัดทำแผนฯ ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ทบทวนครั้งที่ 1) ได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 และ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี ่ยงและควบคุมภายใน มีมติรับทราบในคราวประชุมครั ้งที่ 1/2564 เมื ่อวันที่               
18 พฤษภาคม 2564 และคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย มีมติรับทราบในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 
24 มิถุนายน 2564 สรุปปัจจัยเสี่ยงไดด้ังแสดงในตารางที่ 2-5 และ 2-6 
 
ตารางท่ี 2 – 5 ประเภทและปัจจัยเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนครั้งที่ 1)  

ประเภท ปัจจัยเสี่ยง 
Strategic Risk: S 1. การฟ้ืนฟูและการจัดให้มีการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียขององค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (จำนวน 22 พ้ืนที่)  

2. ความสำเร็จในการนำ Green Technology ใช้ในการบริหารระบบ
บำบัดน้ำเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
Operational Risk: O 3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

Financial Risk: F 4. รายได้ที่ได้จากการบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
 

Compliance Risk: C 5. การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการองค์การจัดการ      
น้ำเสียประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 



 แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสยี พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั้งท่ี 2) 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

แผนพัฒนาองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ.2563 - 2565 
   

 

 
หน้า - 29 - 

 องค์การจัดการน้ำเสยี 

ตารางท่ี 2 – 6 ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนครั้งที่ 1) 

ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง 
RF1 การฟื้นฟูและการจัดให้มีการบริหารจัดการ
ระบบบำบัดน้ำเสียขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย (จำนวน 22 พ้ืนที่) 
 
 

RC1.1 ขาดอำนาจบังคับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ 
ความร่วมมือ  
RC1.2 ขาดการวิเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที ่เป็น
เป้าหมายอย่างเป็นระบบ 
RC1.3 ขาดอัตรากำลังในการติดต่อประสานงานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
RC1.4 ไม่สามารถสำรวจพื้นที่ เจรจาและชี้แจงต่อสภา อปท. 
ได้ เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 

RF2 ค ว า ม ส ำ เ ร ็ จ ใ น ก า ร น ำ  Green 
Technology ใช้ในการบริหารระบบบำบัด      
น้ำเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

RC2.1 ไม่ม ีพื ้นที ่ เหมาะสมในการติดตั ้งอุปกรณ์พลังงาน
ทดแทน 
RC2.2 ไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์พลังงานทดแทน ได้ครบตาม
จำนวนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
RC2.3 ไม่สามารถสรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลต่อ 
ผอ.อจน. ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
RC2.4 งบประมาณในการติดตั ้งอุปกรณ์พลังงานทดแทน           
ไม่เพียงพอ  

RF3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อปริมาณ     
น ้ำเส ียเข ้าระบบบำบ ัดน้ำเส ีย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม ่ เป ็นไปตาม
เป้าหมาย  

RC3.1 ไม่มีหน่วยงานควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนกลางผิดปกติ  
RC3.2 การจัดเก็บข้อสรุปมูลค่าใช้จ่ายภูมิภาคอาจล่าช้า  
RC3.3 ค่าใช้จ่ายผันแปรผิดปกติ (อุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ) 
RC3.4 น้ำเสียเข้าระบบน้อยกว่าที่คาดการณ์ 

RF4 รายได ้ท ี ่ ได ้จากการบร ิหารจ ัดการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 
 

RC4.1 ขาดการแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เพื ่อตั้ง
งบประมาณล่วงหน้า  
RC4.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับ
ค่าใช้จ่ายที่องค์การจัดการน้ำเสียเรียกเก็บ 
RC4.3 ขาดความต่อเนื่องในการติดตามเร่งรัดงาน เช่น การ
ติดตามหนี้ การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน เป็นต้น 

RF5 การเบ ิกจ ่ายงบลงทุนไม่เป ็นไปตาม
แผนปฏ ิบ ัต ิการองค ์การจ ัดการน ้ำเสีย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

RC5.1 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ 
RC5.2 การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 
RC5.3 คู่สัญญาดำเนินการตามสัญญาล่าช้า 
RC5.4 ไม่ได้รับอนุมัติการปรับแผนการเบิกจ่ายฯ จาก สศช. 
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2.6.  ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า 
 องค์การจัดการน้ำเสียได้กำหนดปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Value Driver) ที่จะผลักดันให้องค์กรบรรลุตาม         
พันธกิจ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ คุณภาพการบำบัด ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน งบประมาณและ
รายได้ ซึ่งเป็นปัจจัยทางด้านการเงิน โดยมีรายละเอียดของปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 2-3   
 
ภาพที่ 2-3 ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าขององค์กร  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Value
ประเทศไทยมีการบริหาร
จัดการน้ าเสียท่ีได้คุณภาพ

และเพียงพอ 

คุณภาพการบ าบัด

งบประมาณและรายได้

ค่าบ าบัดน้ าเสีย

ค่าก่อสร้าง

ค่าบริหารจัดการ

ค่าออกแบบ

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

จ านวนลูกค้า

ค่าจ้างบริหารจัดการ

จ านวนผลิตภัณฑ์

ยอดขาย

ราคาต่อหน่วย

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ความครอบคลุมของระบบท่อ

คุณภาพของท่อ

จ านวนบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์

จ านวนบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์

จ านวนระบบบ าบัดน้ าเสีย

จ านวนพื้นที่ ชุมชน

คุณภาพของระบบบ าบัด

รายได้การบริหารจัดการ

งบลงทุน

งบด าเนินการ

ระยะเวลาในการบ าบัด

ความสามารถของระบบบ าบัด

ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา

รายได้จากผลิตภัณฑ์

ปริมาณน้ าเสียน าเข้า

คุณภาพน้ าที่ได้รับ
บ าบัด

ปริมาณน้ าที่ได้รับ
การบ าบัด

จ านวนประชากรที่
ได้รับประโยชน์

งบประมาณ

รายได้เพิ่มเติม

จ านวนบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ปริมาณน้ าที่น ากลับมาใช้ใหม่

ยอดขาย

ราคาต่อหน่วย
รายได้การขายน้ า

จ านวนลูกค้า

ค่าจ้างให้ค าปร กษา
รายได้การให้ค าปร กษา
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2.7.  ความสามารถในการนำแผนไปดำเนนิการให้สำเร็จ  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การจัดการน้ำเสียได้ดำเนินการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนำไปปฏิบัติ โดยการ
แปลงแผนพัฒนาองค์การจัดการน้ำเส ีย พ.ศ. 2563 – 2565 (แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเส ีย) เป็น                    
แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วงเงินที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร) ซึ่งแผน           
ทั้ง 2 เล่ม ได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 หลังจากนั้น
องค์การจัดการน้ำเสียได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 
รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2-7 มีดังนี ้ 
 
ตารางที่ 2-7 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 

ประเภทงบประมาณ จำนวนเงิน (ล้านบาท) 
1. งบลงทุน 312.8800 
2. งบเงินอุดหนุน 83.3717 
3. งบรายจ่ายอื่น 37.6600 

รวมทั้งสิ้น 433.9117 
 
 องค์การจัดการน้ำเสียได้ดำเนินการขอปรับปรุงเป้าหมายการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี 
พ.ศ. 2563 ต่อสำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จำนวน 2 ครั้ง โดยสรุปจากวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุน 
312.8800 ล้านบาท เหลือวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุน 69.9481 ล้านบาท รายละเอียดแสดงในตารางที ่2-8 มีดังนี ้
 
ตารางที่ 2-8 การปรับงบลงทุนปี พ.ศ. 2563  

รายละเอียดงบประมาณ 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

(กันเหลื่อมปี) 
รวม 

1. งบลงทุน ปี พ.ศ. 2563 312.8800 111.1158 423.9958 
2. การปรับงบลงทุนครั้งที่ 1 184.6340 111.1158 295.7498 
3. การปรับงบลงทุนครั้งที่ 2 69.9481 111.1158 181.0639 

 
 องค์การจัดการน้ำเสียได้ดำเนินการติดตามผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผู้บริหารกำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ โดย          
ผลของการดำเนินการ สรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 2-9  
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ตารางที่ 2-9 ผลการดำเนินงานและการใชจ่ายเงิน ประจำปี พ.ศ. 2563 

ประเภทงบประมาณ 
จำนวน 
รวม 

(โครงการ) 

วงเงิน 
เบิกจ่าย 

(ล้านบาท) 

ผลการ
เบิกจ่าย 

(ล้านบาท) 
%เบิกจ่าย 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
1. งบลงทุน 6 69.9481 73.0568 104.44% 
2. งบเงินอุดหนุน 1 83.4717 83.4717 100.00% 
3. งบรายจ่ายอื่น 3 37.6600 37.6596 100.00% 

รวม 10 191.0798 194.1881 101.63% 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
1. งบลงทุน 5 111.1158 111.1158 100.00% 

รวม 5 111.1158 111.1158 100.00% 
รวมทั้งสิ้น 15 302.1955 305.3039 101.03% 

 
 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินขององค์การจัดการน้ำเสียประจำปี  พ.ศ. 2563 จากโครงการ
ทั้งหมด 15 โครงการ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผนทั้ง 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00  โดย
ปัญหาอุปสรรคสำคัญในการดำเนินงานที่ทำให้องค์การจัดการน้ำเสียต้องขอปรับเป้าหมายการดำเนินงานและการ
เบิกจ่ายงบลงทุน มีดังนี ้
 1) สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 2) การส่งมอบพื้นท่ีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความล่าช้า 
   3) การปรับลดวงเงินดำเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
   4) มีการลงทุนที ่ไม ่สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในปีงบประมาณ เนื ่องจากองค์ประกอบของ
คณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียไม่ครบถ้วน 
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บทที่ 3 
แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนคร้ังที่ 2) 

แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2) จัดทำเพื่อใช้เป็นกรอบ ทิศทาง 
และกลไกในการขับเคลื่อนการทำงานตามพันธกิจขององค์การจัดการน้ำเสียให้บรรลุผลสำเร็จ  โดยดำเนินการให้มี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2560 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่องสิ่งแวดล้อม) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) เป้าหมาย         
การพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน (SDGs) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)                     
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 - 2564 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณต่อบทบาทภารกิจที ่ดำเนินงาน เพื ่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายของ             
แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2) ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยองค์การ
จัดการน้ำเสียได้จัดให้มีการทบทวนแผนวิสาหกิจขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2)         
สาระสำคัญของแผนวิสาหกิจฯ เป็นการนำเสนอวิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ เป้าประสงค์รวม ยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร สรุปได้ดังนี้  
 

3.1.  ทศิทางองค์กร (วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนาธรรม พันธกิจ เป้าประสงค์รวม) 
 

3.1.3 วิสัยทัศน์ 
                    “บริหารจัดการน้ำเสียชุมชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน ภายในปี 2569” 

 
3.1.2 ค่านิยมองค์กร  

           มุ่งม่ันผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ เชี่ยวชาญในหน้าที่ 
 

3.1.3 วัฒนธรรมองค์กร  
                   องค์การจัดการน้ำเสีย ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้ง
เน้นให้บุคลากรขององค์กรเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด 
 

3.1.4  พันธกิจ  
                     1) ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศ 
           2) ปรับปรุงฟื้นฟู และบริหารจัดการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศ 
           3) ให้บริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เก่ียวข้องกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ 
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3.1.5 เป้าประสงค์รวม  
                    1) ปริมาณน้ำเสียได้รับการบำบัดได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน รวม 252.00              
ล้านลูกบาศก์เมตร 
                      - ปี พ.ศ.2563 จำนวน    82.00    ล้านลูกบาศก์เมตร  
                      - ปี พ.ศ.2564 จำนวน    84.00    ล้านลูกบาศก์เมตร 
                      - ปี พ.ศ.2565 จำนวน    86.00    ล้านลูกบาศก์เมตร  
           2) น้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่กำหนด               
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.00 
 

3.2.  การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)  
   องค์การจัดการน้ำเสียได้ดำเนินการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ใช้เครื ่องมือ                 
7S Model, PESTEL Analysis รายละเอียดดังนี้  
 

        3.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis)  
        การวิเคราะห์เพื่อค้นหาสมรรถนะและศักยภาพขององค์กร เป็นการระบุจุดแข็ง (Strengths) และ
จุดอ่อน (Weaknesses) ขององค์การจัดการน้ำเสีย โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S 
Model ของ McKinsey และอาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ แผนต่างๆ รายงานผลการประเมินองค์กร      
เป็นต้น ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้  

o Structure (โครงสร้าง) องค์การจัดการน้ำเสีย มีโครงสร้างการทำงาน หรือโครงสร้างการจัด
องค์การในระดับต่างๆ เหมาะสมดีหรือไม่  

o Strategy (กลยุทธ์) องค์การจัดการน้ำเสีย มีการกำหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนด          
ทิศทางการปฏิบัติงานไว้หรือไม่  

o System (ระบบ) ระบบการทำงานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง  
o Skill (ความชำนาญ) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือชำนาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการ

ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรือไม่  
o Staff (บุคลากร) บุคลากรขององค์การจัดการน้ำเสีย มีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจำนวน

เพียงพอหรือไม่  
o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่  
o Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์การมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ทำให้องค์การ

เข้มแข็งหรืออ่อนแอ 
 

            3.2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 
        การวิเคราะห์องค์การสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์กร เพ่ือนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุ
สถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ขององค์การจัดการน้ำเสีย โดยอาศัยกรอบการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ PESTEL Analysis ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ ได้ดังนี้ 

o P-Political เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง และนโยบายทางการเมืองที่มีผลกระทบกับ
องค์การจัดการน้ำเสีย  
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o E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อองค์การจัดการ    
น้ำเสีย 

o S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อองค์การจัดการน้ำเสีย 
o T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับองค์การ

จัดการน้ำเสีย 
o E-Environment เป็นการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อองค์การจัดการ  

น้ำเสีย 
o L-Law เป็นการวิเคราะห์ด้านกฎหมายที่มีผลต่อองค์การจัดการน้ำเสีย 

 
       3.2.3 สรุปประเด็นปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน 
        จากการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก จะได้ผล 4 ด้าน แบ่งออกเป็น
สภาพแวดล้อมทั้งภายในสองด้าน ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) สภาพแวดล้อมทั้งภายนอก
สองด้าน ได้แก่ โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ซึ ่งสามารถนำมากำหนดประเด็นปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสีย สรุปประเด็นปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน ดังนี้  

 1) ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ประกอบด้วย 5 ประเด็น ดังนี้  
ตารางท่ี 3-1 สรุปประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) 
ลำดับ ประเด็นจุดแข็ง 7–S Model 

1 S1 เป็นองค์กรภาครัฐที่มีประสบการณ์และนวัตกรรมด้านการจัดการน้ำเสียชุมชนเป็น
ระยะเวลามากกว่า 20 ปี 

Skill 

2 S2 มีเครือข่ายความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ในการดำเนินงานและช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของ อจน. กระจายครอบคลุมทั่วประเทศ  

Structure 

3 S3 มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูงในด้านการบริหารและจัดการน้ำเสียของประเทศ
ไทย 

Skill 

4 S4 มีนวัตกรรมการบำบัดรูปแบบใหม่ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละ
พ้ืนที ่

Style 

5 S5 มีการฟื้นฟู พัฒนา และบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ให้กับ อปท. อย่างต่อเนื่อง
ทุกปี  

Strategy 

              
   2) ประเด็นจุดอ่อน (Weakness : W) ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้ 
ตารางท่ี 3-2 สรุปประเด็นจุดอ่อน (Weakness : W)  
ลำดับ ประเด็นจุดอ่อน 7–S Model 

1 W1 การจัดการโครงสร้างการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากร ยังไม่สมดุลกับภาระงาน Staff 
2 W2 การบูรณาการข้อมูลองค์ความรู้ยังไม่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร System 
3 W3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียไม่สอดคล้องกับผลตอบแทนท่ี

ได้รับ 
System 

4 W4 ความร่วมมือในการดำเนินงานภายในองค์กรยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ Shared Value 
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 3) ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) ประกอบด้วย 6 ประเด็น ดังนี้ 
ตารางท่ี 3-3 สรุปประเด็นโอกาส (Opportunities : O) 
ลำดับ ประเด็นโอกาส PESTEL Analysis 

1 O1 รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายและให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ        
น้ำเสียของประเทศไทย  

Political 

2 O2 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนยังไม่เพียงพอกับปริมาณน้ำเสียที่เกิดข้ึน  Environment 
3 O3 เทคโนโลยีสมัยใหม่มีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และในหลายประเทศมี

การพัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ  
Technology 

4 O4 ลูกค้า ประชาชน และ อปท. มีความพึงพอใจค่อนข้างมากต่อการดำเนินงานและ
การให้บริการของ อจน.  

Social 

5 O5 ปัญหาภัยแล้งมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ทำให้มีการศึกษาความเหมาะสมในการที่
จะใช้น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์  

Environment 

6 O6 การพัฒนาเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ ทำให้ความต้องการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้น Economics 
 
                  4) ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้ 
ตารางท่ี 3-4 สรุปประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T)  
ลำดับ ประเด็นภัยคุกคาม PESTEL Analysis 

1 T1 ขาดการกวดขันและตรวจสอบการใช้กฎหมายในเรื่องการจัดการน้ำเสียก่อนปล่อย
ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ 

Law 

2 T2 ประชาชนยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย Social 
3 T3 อปท. มีอำนาจในการดำเนินงานด้านสาธารณูปโภคในพื้นที่ Political 
4 T4 ท่อรวบรวมน้ำเสียยังไม่ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ Social 

 
            3.2.4 การจัดลำดับความสำคัญของ SWOT  
         จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสีย ทั้งที่เป็นจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ในทุกประเด็น นำมาให้คะแนนและน้ำหนักความสำคัญ มีหลักการดังนี้ 
             1) เกณฑ์การให้คะแนน  
                         ใช้เครื่องมือ IFE Matrix, EFE Matrix ในการให้คะแนน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
ตารางท่ี 3-5 เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
(Internal Environment Analysis) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
(External Environment Analysis) 

4 จุดแข็งหลัก โอกาสหลัก 
3 จุดแข็งรอง โอกาสรอง 
2 จุดอ่อนหลัก ภัยคุกคามหลัก 
1 จุดอ่อนรอง ภัยคุกคามรอง 
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  2) เกณฑ์การให้น้ำหนัก  
       ได้จากผลสำรวจความเห็นของผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร โดยใช้เครื่องมือ Strategic 
Factor Analsis Summary (SFAS)   
 
  ผลจากการจัดประชุม ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การจัดการน้ำเสียได้ร่วมกันให้คะแนนและ
น้ำหนัก มีผลการประเมินดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3-6 การจัดลำดับความสำคัญของสภาพแวดล้อมภายใน 
รายการ X 

(คะแนน) 
Y 

(น้ำหนัก) 
XY 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (Strengths : S)    
S1 เป็นองค์กรภาครัฐที่มีประสบการณ์และนวัตกรรมด้านการจัดการ
น้ำเสียชุมชนเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี 

4 0.15 0.60 

S2 มีเครือข่ายความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ในการดำเนินงานและ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ อจน. กระจายครอบคลุมทั่วประเทศ 

4 0.14 0.57 
 

S3 มีบุคลากรที ่มีความเชี ่ยวชาญสูงในด้านการบริหารและจัดการ      
น้ำเสียของประเทศไทย 

4 0.12 0.47 

S4 มีนวัตกรรมการบำบัดรูปแบบใหม่ ซึ ่งสามารถนำมาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที ่

3 0.08 0.25 

S5 มีการฟื้นฟู พัฒนา และบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ให้กับ 
อปท. อย่างต่อเนื่องทุกปี 

3 0.10 0.29 

จุดอ่อน (Weakness : W)    
W1 การจ ัดการโครงสร ้างการบร ิหารงาน การพัฒนาบุคลากร               
ยังไม่สมดุลกับภาระงาน 

2 0.12 0.24 

W2 การบูรณาการข้อมูลองค์ความรู้ยังไม่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 2 0.10 0.21 
W3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียไม่สอดคล้องกับ
ผลตอบแทนที่ได้รับ 

1 0.06 0.06 

W4 ความร่วมมือในการดำเนินงานภายในองค์กรยังมีประสิทธิภาพ      
ไม่เพียงพอ 

1 0.12 0.12 

  1.00 2.82 
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ตารางท่ี 3-7 การจัดลำดับความสำคัญของสภาพแวดล้อมภายนอก 
รายการ X 

(คะแนน) 
Y 

(น้ำหนัก) 
XY 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (Opportunities : O)    
O1 รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายและให้ความสำคัญในการ
บริหารจัดการน้ำเสียของประเทศไทย 

4 0.15 0.61 

O2 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนยังไม่เพียงพอกับปริมาณน้ำเสียที่เกิดข้ึน 4 0.15 0.61 
O3 เทคโนโลยีสมัยใหม่มีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และใน
หลายประเทศมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ำเสียอยา่ง
มีประสิทธิภาพ  

3 0.06 0.17 

O4 ลูกค้า ประชาชน และ อปท. มีความพึงพอใจค่อนข้างมากต่อการ
ดำเนินงานและการให้บริการของ อจน. 

3 0.08 0.23 

O5 ปัญหาภัยแล้งมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ทำให้มีการศึกษาความ
เหมาะสมในการที่จะใช้น้ำทิ้งท่ีผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ 

3 0.07 0.21 

O6 การพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ทำให้ความต้องการใช้น้ำเพ่ิม
มากขึ้น 

3 0.06 0.19 

ภัยคุกคาม (Threats : T)    
T1 อปท. มีอำนาจในการดำเนินงานด้านสาธารณูปโภคในพื้นที่ 2 0.15 0.30 
T2 ขาดการกวดขันและตรวจสอบการใช้กฎหมายในเรื่องการจัดการ
น้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ 

2 0.14 0.29 

T3 ประชาชนยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย 1 0.08 0.08 
T4 ท่อรวบรวมน้ำเสียยังไม่ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ 1 0.06 0.06 
  1.00 2.74 
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            3.2.5 ผลการวิเคราะห์ SWOT 
         ผลจากการสำรวจความเห็นของผู้บริหารและบุคลากรขององค์การจัดการน้ำเสีย สามารถสรุป SWOT 
ขององค์กร ไดด้ังแสดงในตารางที่ 3-8 
 
ตารางท่ี 3-8 สรุป SWOT ขององค์กร 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 

S1 เป็นองค์กรภาครัฐที่มีประสบการณ์และนวัตกรรมด้าน
การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี 
S2 มีเครือข่ายความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ในการ
ดำเน ินงานและช่วยเหลือการปฏิบ ัต ิงานของ อจน . 
กระจายครอบคลุมทั่วประเทศ 
 

W1 การจัดการโครงสร้างการบริหารงาน การพัฒนา
บุคลากร ยังไม่สมดุลกับภาระงาน 
W2 การบูรณาการข้อมูลองค์ความรู้ยังไม่ครอบคลุม
ทั่วทั้งองค์กร 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunities : O) ภัยคุกคาม (Threats : T) 

O1 ร ัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ม ีนโยบายและให้
ความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำเสียของประเทศไทย 
O2 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนยังไม่เพียงพอกับปริมาณ     
น้ำเสียที่เกิดขึ้น  

T1 อ ป ท . ม ี อ ำ น า จ ใ น ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น ด ้ า น
สาธารณูปโภคในพื้นที ่
T2 ขาดการกวดขันและตรวจสอบการใช้กฎหมายใน
เร ื ่องการจ ัดการน้ำเส ียก ่อนปล่อยลงส ู ่แหล ่งน้ำ
สาธารณะ 
 

 
 3.2.6  การวิเคราะห์ Fact based ของ SWOT 
               จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพขององค์การจัดการน้ำเสีย เพื่อระบุจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และภัยคุกคาม เพื่อเป็นหนึ่งในปัจจัยนำเข้าในการจัดทำแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563 – 
2565 (ทบทวนครั้งที่ 2) สามารถวิเคราะห์ Fact based ของแต่ละ S-W-O-T ดังแสดงในตารางที่ 3-9 
 
ตารางท่ี 3-9 การวิเคราะห์ Fact based ของ SWOT 
 
      

Description Fact based 

S1 เป็นองค์กรภาครัฐที่มีประสบการณ์และ
นวัตกรรมด้านการจัดการน้ำเสียชุมชนเป็น
ระยะเวลามากกว่า 20 ปี 
 
 

1. องค ์การจ ัดการน ้ำเส ีย (อจน.) เป ็นร ัฐว ิสาหก ิจส ังกัด
กระทรวงมหาดไทย ตาม พรฎ. จัดตั้ง อจน. พ.ศ. 2538  มีอำนาจ
หน้าที่จัดให้มีและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดเดียวกัน ส่งผลให้
การดำเนินงานระหว่าง อจน. และ อปท. เกิดความเชื ่อมโยง

จดุแข็ง (Strengths) 
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บูรณาการงานอย่างรวดเร็วในแนวทางเดียวกัน  โดย อจน. มี
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสียมากกว่า 20 ปี จึงสามารถ
บริหารจัดการน้ำเส ียได ้อย่างมีประส ิทธ ิภาพและต่อเน ื ่อง 
ประกอบกับเป็นหน่วยงานที่ถ่ายทอดความรู้ เทคนิคด้านการ
บำร ุงร ักษาระบบบำบัดน้ำเส ียให ้ก ับท้องถ ิ ่นได้  ซึ ่งผลการ
ดำเนินงานของ อจน. ณ สิ ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการ
ปรับปรุงฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้กับ อปท. 
ในระยะยาว 15 ปี รวมทั้งสิ้น 27 แห่ง และก่อสร้างและบริหาร
จัดการระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก รวมทั้งสิ้น 27 แห่ง 
2. อจน. ได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก ที่มีขนาด
และความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นระบบบำบัด    
น้ำเสียใต้ดินประเภทแบบเลี ้ยงตะกอนชนิดตัวกลางยึดเกาะ 
(Activated Sludge/Fixed film) ทำให้พ ื ้นที่ด ้านบนยังคงใช้
ประโยชน์ได้หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ เช ่น สนามฟุตซอล 
สวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบัน 
อปท. หลายแห่งไม่มีที ่ดินสำหรับก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย 
ดังนั้นระบบบำบัดเสียชนิดใต้ดินดังกล่าวจึงสามารถแก้ไขปัญหา
ที่ดินสำหรับการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลการดำเนินงานของ 
อจน. ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีระบบบำบัดน้ำเสียใตด้ิน
รวม 20 แห่ง ใช้ประโยชน์พื้นที่ด้านบนเป็นสวนสาธารณะ 11 
แห่ง ลานออกกำลังกาย 6 แห่ง สนามฟุตซอล 1 แห่ง สนามไดร์ฟ
กอล์ฟ 1 แห่ง และลานเอนกประสงค์ 1 แห่ง 

S2 มีเคร ือข ่ายความร ่วมมือจากหลาย
หน่วยงาน ในการดำเนินงานและช่วยเหลือ
การปฏ ิบ ั ต ิ ง านของ  อจน . กระจาย
ครอบคลุมทั่วประเทศ 
 

1. การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำเสียของ อจน. ที่ผ่าน
มาได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั ้งหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งจากองค์กร
ระหว่างประเทศในด้านการสร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการ
บริหารจัดการน้ำเสียให้กับ อจน. เช่น โครงการความช่วยเหลือ
ด้านเทคนิคการบำบัดน้ำเสียให้แก่ท้องถิ่นในประเทศไทย ภายใต้
โครงการความร่วมมือขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของญี่ปุ ่น JICA ระหว่าง Bureau of Public Sewerage Work, 
Saitama Prefectural Government ของประเทศญี่ปุ่น (ปี พ.ศ. 
2558 - 2561) โครงการความร่วมมือกับสหพันธ์สาธารณรัฐ
เ ย อ ร ม ั น น ี  ( Deutsche Gesellschaft fur Internationale 
Zusammenarbeit : GIZ GmbH) ในการลดผลกระทบสภาวะ
การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากระบบน้ำและน้ำเสีย           
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(ปี พ.ศ. 2559 - 2561) และโครงการความร่วมมือกับสาธารณรัฐ
เกาหลี ภายใต้โครงการ Wastewater Management Master 
Plan in Eastern Region of Thailand ในการจัดทำแผนแม่บท
ด้านการจัดการน้ำเสียในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย        
(ปี พ.ศ. 2559 - 2560)  
2. อจน. ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ อปท. ได้มาก
ขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2563 เนื่องจากสามารถบริหารจัดการ
น้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่ง
สรุปจำนวน MOU ตามลำดับได้ดังนี้ ในปี พ.ศ. 2559 จำนวน 12 
แห่ง ในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 4 แห่ง ในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 13 
แห่ง ในปี พ.ศ. 2562 จำนวน 13 แห่ง และในปี พ.ศ. 2563 
จำนวน 37 แห่ง 
3. อจน. ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วม (MOA) กับ อปท. ได้มากขึ้น
ในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2563 เนื่องจากสามารถบริหารจัดการ     
น้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่ง
สรุปจำนวน MOA ตามลำดับได้ดังนี้ ในปี พ.ศ. 2559 จำนวน 5 
แห่ง ในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 6 แห่ง ในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 12 
แห่ง ในปี พ.ศ. 2562 จำนวน 14 แห่ง และในปี พ.ศ. 2563 
จำนวน 18 แห่ง  
4. กปน. และ อจน. ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการบูรณา
การการบริหารจัดการน้ำประปาและน้ำเสียอย่างยั่งยืน เพื่อสร้าง
แนวทางการให้บริการน้ำประปาและน้ำเสีย แก่ประชาชนที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564  
5. อจน. และ บร ิษ ัท  จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาค
ตะวันออก จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ 
(MOU) เรื่อง การร่วมศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเสียและ
การนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) รวมถึงศึกษาทบทวนโครงสร้างค่าบริการ ค่าธรรมเนียม
และค่าบริหารจัดการ และพัฒนารูปแบบการจัดเก็บที่เหมาะสม 
เมือ่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 
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Description Fact based 

W1 การจัดการโครงสร้างการบริหารงาน 
การพัฒนาบุคลากร ยังไม่สมดุลกับภาระงาน 
 

1. โครงสร้างการบริหารงานของ อจน. แบ่งเป็น 3 สายงาน 
ประกอบด้วย สายงานบริหาร สายงานพัฒนาองค์กร สายงาน
ปฏิบัติการ โดยกรอบอัตรากำลังในปัจจุบัน จำนวน 167 อัตรา ยัง
ไม่เพียงพอต่อภารกิจงานด้านการบริหารจัดการน้ำเสียที่มีเพิ่มขึ้น
ทุกปี ประกอบกับ อจน. ต้องมีการพัฒนาบุคคลากรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาช่วยปฏิบัติงานให้มากขึ้น 
2. มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 
เห็นชอบการกำหนดเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียเพิ่มเติมให้ครอบคลุม
ทุกจังหวัดของประเทศไทยขององค์การจัดการน้ำเสีย ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนภารกิจขององค์กรในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำของ
ประเทศ ให้สามารถเข้าดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม           
ทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ  
3. จากข้อมูลในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563) 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ประเทศไทยมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งสิ้น 7,850 แห่ง แต่องค์การจัดการ        
น้ำเสียมีกรอบอัตรากำลังในปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 167 อัตรา  

W2 การบูรณาการข้อมูลองค์ความรู้ยังไม่
ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 
 

1. ตามเกณฑ์การดำเน ินงานระบบประเมินผลใหม่ (State 
Enterprise Assessment Model : SE-AM) ม ี ก ำ ห น ด ใ ห้
หน่วยงานมีกระบวนการจัดการความรู้ที ่เป็นระบบ อย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่ง อจน. ยังขาดการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร 
และองค์ความรู้ที่มีอยู่ยังไม่มีการเชื่อมโยงให้เป็นระบบ และยัง        
ไม่มีการนำความรู้มาถ่ายทอดให้กับส่วนงานอื่นๆ ให้รับทราบ 
ดังนั ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อจน. จึงเริ ่มจัดให้เกิด
กระบวนการจัดการความรู้ที่มีขั้นตอน เป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดย
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างทุกท่าน ที่มุ่งเน้นให้ 
อจน. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่นวัตกรรมที่สามารถสร้างมลูค่า 
ภาพลักษณ์ในการเป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการน้ำเสียของ
ประเทศไทย  
2. จากข้อมูลโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังขององค์การจัดการ
น้ำเสียในปัจจุบัน ยังขาดพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์
ด้านการบริหารจัดการองค์กรโดยตรง เช่น ด้านลูกค้าและผู้มีส่วน

จดุอ่อน (Weakness) 
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ได้ส่วนเสีย ด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม เป็นต้น 
เนื ่องจากไม่มีผู ้บริหารและพนักงานที่จบวุฒิการศึกษาด้านนี้
โดยตรง  

 
 
 

Description Fact based 

O1 รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย มีนโยบาย
และให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ      
น้ำเสียของประเทศไทย 
 

1. กระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้
มอบนโยบายด้านการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำให้กับ อจน. 
รวมทั้งให้ความสำคัญกับปัญหาสิ ่งแวดล้อมทางน้ำของแต่ละ
จังหวัดเป็นอย่างมาก โดยเห็นว่าทุกจังหวัดต้องมีการบริหาร
จัดการน้ำเสีย ซึ่งได้มีหนังสือให้ทุกจังหวัดประสานการดำเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการน้ำเสียกับ อจน. โดยตรง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0820.3/ว1499 ลงวันที่ 12 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้  
1) กรณีที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย
ชุมชนในพื้นที ่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นตรวจสอบการ
จัดการน้ำเสียว่ามีปัญหาน้ำเสียในพื้นท่ีหรือไม่ และมีแผนงานหรือ
การดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร โดยให้ปรึกษาหรือทำข้อตกลง
ร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสียในพื้นท่ี  
2) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนใน
พื้นที่ หากพบว่ามีปัญหาในการบริหารงานหรือเดินระบบ และ        
ไม่มีความพร้อมในด้านงบประมาณ บุคลากร หรือความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารจัดการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานงาน
กับองค์การจัดการน้ำเสียเพ่ือทำข้อตกลงร่วม ให้เข้ามาดำเนินการ
ซ่อมแซม พร้อมทั้งบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียตามเงื่อนไข
ของข้อตกลงร่วมกัน  
2. มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 
เห็นชอบการกำหนดเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียเพิ่มเติมให้ครอบคลุม
ทุกจังหวัดของประเทศไทยขององค์การจัดการน้ำเสีย ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนภารกิจขององค์กรในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำของ
ประเทศ ให้สามารถเข้าดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม           
ทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ  

โอกาส (Opportunities) 
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Description Fact based 

O2 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนยังไม่เพียงพอ
กับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 
 

จากการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำแม่น้ำสายหลักและ
แหล่งน้ำนิ่งสำคัญทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2560 พบว่า แหล่งน้ำที่มี
คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี มีเพียงร้อยละ 28 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
ร้อยละ 55 และอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 17 โดยปริมาณ
น้ำเสียชุมชนที่เกิดขึ้นทั่วประเทศมีประมาณ 9.5 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อวัน โดยมีปริมาณน้ำเสียอีก 4.60 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน ที ่บำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียชนิดติดกับที ่ (On Site – 
Treatment) ที่อยู่ตามบ้านพักอาศัย อาคารต่างๆ และบางส่วน
แหล่งรองรับน้ำสามารถฟื ้นฟูและบำบัดได้ตามกระบวนการ
ธรรมชาติ (Self-Purification) ซึ่งยังไม่สงผลกระทบต่อคุณภาพ
น้ำ หรือคิดเป็นร้อยละ 48 ของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่เกิดขึ้น    
ทั่วประเทศ ในส่วนของปริมาณน้ำเสีย 4.90 ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ที่จะส่งผลกระทบต่อแหล่งรองรับ
น้ำต่างๆ ให้มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมและพอใช้ ซึ่ง
ปริมาณน้ำเสียในส่วนนี้ จะต้องได้รับการบำบัดโดยระบบบำบัด       
น้ำเสียชุมชนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ ซึ่งในปัจจุบันมีระบบบำบัด
น้ำเสียชุมชนทั่วประเทศจำนวน 105 แห่ง ซึ่ งสามารถรองรับ
ปริมาณน้ำเสียได้รวม 3.20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ดังนั้น ยังคง
มีปริมาณน้ำเส ียที ่ต ้องบำบัดให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำอีก
ประมาณ 1.70 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 18 
ของปริมาณน้ำเสียที่เกิดข้ึน  

 
 
 

Description Fact based 

T1 อปท. มีอำนาจในการดำเนินงานด้าน
สาธารณูปโภคในพื้นที ่
 

1. เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 ให้
อำนาจและหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการ
จัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวมของตนเอง ซึ่งปัจจุบันมี 
อปท. บางพื้นที่เท่านั้นที่ให้ อจน. เข้าบริหารจัดการระบบบำบัด
น้ำเสียและจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียได้  
2. จากการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำแม่น้ำสายหลัก
และแหล่งน้ำนิ่งสำคัญทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2562 พบว่า แหล่งน้ำ
ที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีเพียงร้อยละ 2 เกณฑ์ดี มีเพียง
ร้อยละ 32 อยู ่ในเกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 48 และอยู ่ในเกณฑ์          
เสื่อมโทรม ร้อยละ 18   

ภยัคกุคาม (Threats) 
(Opportunities) 
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Description Fact based 

T2 ขาดการกวดขันและตรวจสอบการใช้
กฎหมายในเรื ่องการจัดการน้ำเสียก่อน
ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ 
 

พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี 2535 กำหนดให้มี
การกำกับ บังคับใช้เกี่ยวกับการกำหนดค่าปรับ สําหรับผู้ที่ไม่ส่ง
น้ำเสียหรือของเสียไปบําบัดที่ระบบบําบัดรวม หรือ ลักลอบทิ้ง 
หร ือไม ่ช ําระค่าบริการบําบ ัด และค่าปร ับสําหร ับเจ้าของ
แหล่งกําเนิดมลพิษที่มีระบบบําบัดแต่ลักลอบปล่อยทิ้งลงสู่ระบบ
บําบัดรวม หรือไม่ใช้ระบบบําบัดที่มีอยู่ แต่ยังไม่สามารถบังคบัใช้
ในพ้ืนที่ได้อย่างเต็มที่และจริงจัง 

 
3.3. สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency: CC) 

หลังจากได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอกให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
แล้วก็จะนำข้อมูลทั ้งหมดมาวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ ในการกำหนด สมรรถนะหลักขององค์กร (Core 
Competency: CC)  

      สืบเนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยสำคัญขององค์การจัดการน้ำเสีย ประกอบด้วย SWOT ภารกิจ 
และความคิดเห็นของผู้บริหาร เป็นต้น สามารถระบุสมรรถนะหลักขององค์การจัดการน้ำเสีย โดยอาศัยตัวแบบจัดทำ
ยุทธศาสตร์ VRIO (Value – Rareness – Imitation – Organization) ในการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 3-10  
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ตารางท่ี 3-10 การวิเคราะห์สมรรถนะหลักขององค์กร  

VRIO 
Framework 

คุณค่าของทรัพยากร 
ที่มี ทำให้องค์กร 
ได้เปรียบคู่แข่ง 

คู่แข่งไม่สามารถ 
หาทรัพยากร 

เช่นเดียวกับองค์กรได้ 

คู่แข่งไม่สามารถ 
ลอกเลียนทรัพยากร 

ขององค์กรได้ 

องค์กรสามารถ 
นำทรัพยากรดังกล่าว 

มาใช้ประโยชน์ได ้

V - Value R – Rarity I - Inimitable O - Organized 

สมรรถนะหลักในปัจจุบัน 
มีความสามารถในการบริหารจัดการ 

น้ำเสียอยา่งมีประสิทธิภาพ ✓ - - - 

มีความสามารถทางการเงิน 
ที่สามารถนำไปสู่การดำเนินงานบริหาร

จัดการน้ำเสียชุมชน 
✓ - ✓ - 

การรายงานผล มีความรวดเร็ว 
ถูกต้อง และแม่นยำ ✓ - - - 

มีการสร้างและรักษาเครือข่ายในการบรหิาร
จัดการน้ำเสียชุมชน ✓ ✓ - ✓ 

มีนวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
✓ ✓ ✓ ✓ 

มีการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชมุชน
อย่างครบวงจร ✓ ✓ ✓ ✓ 

 นอกจากนี้สามารถวิเคราะห์สมรรถนะหลักขององค์กรในปัจจุบันที่จำเป็น โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์
สมรรถนะหลัก แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต่ำ ปานกลาง และสูง ภายใต้หัวข้อด้านการสร้างมูลค่า มีความซับซ้อน 
โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3-11 
 

ตารางท่ี 3-11 เกณฑ์การวิเคราะห์สมรรถนะหลักขององค์กรที่จำเป็น  

หัวข้อ ระดับต่ำ ระดับปานกลาง ระดับสูง 
สร้างมูลค่า 

 
สามารถสร้างรายได้ให้กับ

องค์กรในกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

สามารถสร้างรายได้ให้กับ
องค์กรในกลุ่มลูกค้าใหม่ ทั้ง

ในปัจจุบันและอนาคต 

สามารถสร้างรายได้ให้กับ
องค์กรในกลุ่มลูกค้าใหม่ 

ตลาดใหม่ และอุตสาหกรรม
ใหม่ ทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต รวมถึงสามารถสร้าง 
Brand ให้เป็นที่ยอมรับและ

รู้จักในทุกกลุ่มลูกค้า 

มีความ
ซับซ้อน 

 

คู่แข่งไม่มีทักษะ
ความสามารถดังกล่าว 

หากมีการลอกเลียนแบบ
จำเป็นต้องใช้เวลา 

มากกว่า 3 ปี 

คู่แข่งไม่มีทักษะ
ความสามารถดังกล่าว 

หากมีการลอกเลียนแบบ 
จำเป็นต้องใช้เวลา 

มากกว่า 5 ปี 

คู่แข่งไม่มีทักษะ
ความสามารถดังกล่าว 

หากมีการลอกเลียนแบบ 
จำเป็นต้องใช้เวลา 

มากกว่า 10 ปี 
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 ทั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า สมรรถนะหลักขององค์การจัดการน้ำเสียในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ระดับสูงทั้ง      
2 หัวข้อ จากเกณฑ์การวิเคราะห์สมรรถนะหลักขององค์กรที่จำเป็น โดยเปรียบเทียบกับบริษัทเอกชนภายในประเทศที่
ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียซึ่งถือเป็นคู่เทียบขององค์การจัดการน้ำเสีย สามารถสรุปสมรรถนะหลักของ
องค์กรที่จำเป็น โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3-12 
 
ตารางท่ี 3-12 ผลสรุปสมรรถนะหลักขององค์กรที่จำเป็น 

สมรรถนะหลักขององค์กร สร้างมูลค่า มีความซับซ้อน 
CC1 : มีนวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่เป็นมิตร     
ต่อสิ่งแวดล้อมและตอบสนองต่อความต้องการของ               
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ระดับสูง ระดับสูง 

CC2 : มีการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน         
อย่างครบวงจร 

ระดับสูง ระดับสูง 

 
3.4. ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantages: SA) 

            SWOT ขององค์กร สามารถนำมาวิเคราะหแ์ละสรุปความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
 
ตารางท่ี 3-13 ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 

ลำดับที่ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 

SA1 

 
 

 
ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนในประเทศไทยยังไม่เพียงพอกับปริมาณน้ำเสียที่เกิดข้ึน อจน. ซึ่งมีภารกิจ

ด้านการจัดการน้ำเสียโดยตรง และสามารถดำเนินการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียได้ทั่วประเทศ 

SA2 

 
 
 

มีนวัตกรรมด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน และมีเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์     
ด้านการจัดการน้ำเสีย ในการเสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถ

ดำเนินการพัฒนาการจัดการน้ำเสียด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
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3.5. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenges: SC) 
           SWOT ขององค์กร สามารถนำมาวิเคราะหแ์ละสรุปความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร ได้ดังนี ้ 
 
ตารางท่ี 3-14 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

ลำดับที่ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 

SC1 

 
 

 
อจน. มีโครงสร้างการบริหารงานและการพัฒนาบุคลากรที่ยังไม่สมดุลกับภาระงาน  

และมีการบูรณาการข้อมูลองค์ความรู้ที่ยังไม่ครอบคลุม รวมทั้ง อปท. มีอำนาจในการดำเนินงาน 
ด้านสาธารณูปโภคในพื้นที่ อีกท้ังภาครัฐขาดการกวดขันและตรวจสอบการใช้กฎหมาย 

ในเรื่องการจัดการน้ำเสีย อจน. จึงควรเร่งพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืน 

SC2 

 
 
 

อปท. มีอำนาจในการดำเนินงานด้านสาธารณูปโภคในพื้นที่ แต่ยังขาดการกวดขันและตรวจสอบ 
การใช้กฎหมายในเรื่องการจัดการน้ำเสีย รวมทั้งการบูรณาการข้อมูลองค์ความรู้ยังไม่ครอบคลุม  

ดังนั้น อจน. จึงควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ 
  
  3.6.  ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning: SP)  
 ตำแหน่งยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายในระยะยาวของ
องค์กร โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยตำแหน่งยุทธศาสตร์ในแต่ละระยะจะ
แสดงให้เห็นถึงขอบเขตหรือตำแหน่งเป้าหมายที่องค์การจัดการน้ำเสียต้องการไปให้ถึงผ่านการดำเนินงานตามพันธกิจ
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ในขั้นตอนการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์นั้น ได้ใช้ข้อมูลบริบทแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน 
และภายนอก เป็นปัจจัยนำเข้าในการวิเคราะห์หาความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage) ความ          
ท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenges) และสมรรถนะหลักที่จำเป็น (Core Competencies) และนำไปสู่
การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  1) ระยะสั้น – พัฒนาฐานราก  
 2) ระยะกลาง – เพ่ิมมูลค่า  
 3) ระยะยาว – พัฒนาสู่ความยั่งยืน  
 ทั้งนี้ ในการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดขององค์การจัดการน้ำเสียจากตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic 
Positioning) ประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่  
 1) มิติที่ 1 – ภาพลักษณ์องค์กร (Brand Awareness)  
 2) มิติที่ 2 – ผลิตภัณฑ์และบริการ (Product & Service)  
 3) มิติที่ 3 – การบริหารจัดการองค์กร (Organization & HC Management)  
            รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3-15  
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ตารางที่ 3-15 แสดงตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning: SP) ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
 

 ระยะสั้น (ภายในปี 2565) ระยะกลาง (ภายในปี 2570) ระยะยาว (ภายในปี 2580) 

บริหารจัดการน้ำเสียชุมชน
ด้วยนวัตกรรม 

เป็นผู้นำในการบริหารจัดการ
น้ำเสียชุมชนในระดับอาเซียน 

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศและ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 

พัฒนาฐานราก เพ่ิมมูลค่า พัฒนาสู่ความยั่งยืน 
มิติที่ 1 

ภาพลักษณ์องค์กร 
(Brand Awareness) 

• สร้างและสื่อสารแบรนด์ WMA ให้เปน็
ที่รู้จักในวงกวา้ง เป็นผู้ให้ความชว่ยเหลอื
สังคม ควบคู่ไปกับการดูแลรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
• สร้างเครือข่ายและพันธมิตรเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานด้าน
ต่างๆ อยา่งครบถ้วน 

• มีภาพลักษณ์เป็น Social Enterprise 
ที่มีการบริการที่ดีต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม 
• เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นนวัตกรรมที่
ทันสมัยและน่าเช่ือถอื 

• เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับตาม
หลักมาตรฐานสากล 

มิติที่ 2 
ผลิตภัณฑ์และ

บริการ 
(Product & 

Service) 

• ปรับปรุง พัฒนาการออกแบบและ
ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
ชุมชนอย่างมีประสิทธภิาพ 
• พัฒนาชอ่งทางสื่อสาร เพื่อให้ง่ายต่อ
การเข้าถึงสำหรับประชาชนและผู้มีสว่น
ได้เสีย 

• พัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์
ต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ 
• เพิ่มช่องทางสื่อสารและการบริการ
ทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการ 
• บริหารจัดการและลดผลกระทบที่
ส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กร 

• มีการให้บริการในระบบดจิิทัลแบบ
ครบวงจร 
• การบริการมีความรวดเร็วและไม่มี
ข้อบกพร่อง 
• มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกป ี

มิติที่ 3 
การบริหาร 

จัดการองค์กร 
(Organization & 

HC Management) 
 

• พัฒนาทกัษะบุคลากร สามารถ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการทำงาน เพือ่
ยกระดับและเพิ่มประสิทธภิาพการ
ทำงาน 
• พัฒนาสว่นงานโดยการสถาปัตยกรรม
องค์กรมาใช้ 
• พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล 
• ทบทวน ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ให้ครอบคลุมทั้ง 8 ด้าน (8 Enablers) 
เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามระบบ
ประเมินผลใหม่ (SE-AM) 

• พัฒนาและนำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดิจิทัลมาปรับปรุงการทำงาน
เพื่อให้เกิดประสิทธภิาพ 
• พัฒนา เสริมสร้างทักษะและความรู้
ให้กับบุคลากรทุกสว่นงาน เพือ่ให้
รองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

• มีระบบการบริหารจัดการภายใน
องค์กรที่เชื่อมโยงกันอยา่งบูรณาการ
และเป็นระบบ 
• มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมี
ความสามารถหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองต่อเป้าหมายองค์กรได้อย่าง
ตรงจุด 
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  3.7. Intelligent Risk   
ตารางที่ 3-16 แสดง Intelligent Risk ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  

ระยะสั้น (ภายในปี พ.ศ. 2565) ระยะกลาง (ภายในปี พ.ศ. 2570) ระยะยาว (ภายในปี พ.ศ. 2580) 
บริหารจัดการน้ำเสียชุมชนด้วยนวัตกรรม เป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนในระดับอาเซียน เป็นองค์กรที่เป็นเลิศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

1. ขาดการพัฒนาต่อยอด WFH สู่โมเดลการทำงานนอกท่ีตั้งท้ังใน
กระบวนการหลัก กระบวนการรอง และกระบวนการสนับสนุน และ 
ใช้แทรกเป็นกิจกรรมในแผน BCP สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ 

1. ขาดการพัฒนา WFH ในลักษณะข้ามองค์กร (งานให้บริการ)  
 

1. ขาดการพัฒนาระบบ Billing ร่วมกับหน่วยงานสาขาสาธารณูปโภคอื่น 
(One Bill for All) 
 

2. ขาดการพัฒนาระบบดิจิทัลเชื่อมโยงการติดต่อระหว่างหน่วยงานรัฐต่อ
รัฐ เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลอย่างครบวงจร (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) 

2. ขาดการพัฒนาระบบ e-Service ระบบ Tele Service เพื่อ       
การบริการอย่างต่อเนื่อง (รูปแบบ 24x7) 

2. ขาดการพัฒนาโมเดล (G2B G2S และ G2C) การจัดการน้ำเสียรูปแบบ
ใหม่  

3. ไม่มีการนำชุมชนและประชาชนท่ีพร้อมจ่ายมาร่วมจ่ายค่าบำบัดน้ำเสีย 3. ขาดการพัฒนาระบบ Billing ร่วมกับหน่วยงานสาขา
สาธารณูปโภคอื่น ซ่ึงจะทำให้ต้นทุนการดำเนินการลดลง 

3. ขาดการหมุนเวียนพนักงานส่วนกลางปฏิบัติงานลักษณะ Project 
Based ในสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้น  

4. ขาดการพัฒนาระบบ Billing ร่วมกับหน่วยงานสาขาสาธารณูปโภคอื่น 4. ขาดกิจกรรมท่ีดำเนินการร่วมกัน เพื่อบังคับใช้กฎหมายร่วมกัน 4. ขาดการศึกษาโมเดล Social Enterprise ในการบริหาร ECO System 
และ Circular Economy อย่างครบวงจรร่วมกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ  

5. ไม่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายด้านการบริหารจัดการน้ำเสียอย่าง
บูรณาการ 

5. ขาดความสามารถในการรายงานผลความยั่งยืนตามกรอบ GRI ได้
อย่างครบถ้วน 

5. ขาดการพัฒนารูปแบบการกำกับสัญญาท่ีเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ
ภายนอก ท้ังการกำกับด้านกายภาพและผ่านระบบ Remote หรือระบบ
ภาพถ่ายดาวเทียม 

6. ขาดการรวบรวมการเชื่อมโยง Area Based และ Project Based ของ
พนักงาน  

6. ขาดการกำหนดผลปฏิบัติงานท่ีเชื่อมโยงระหว่าง Area Based 
และ Project Based ของพนักงาน เพื่อสร้างการเรียนรู้งาน 
Project Based 

6. ขาดการจัดทำ Social Accounting และ SROI 
 

7. ขาดการสรุปผลการเปล่ียนแปลง จากผลของ New Model จาก
หน่วยงานภายนอกท่ีกระทบต่อการให้บริการ เพ่ือนำมาสรุปเป็นบทเรียน
และใช้ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการบริการรูปแบบใหม่ 

7. ขาดการถอดบทเรียนการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมในการสร้าง 
New Model เพื่อพัฒนาการให้บริการในรูปแบบใหม่ (ใช้เป็น 
Value) 

7. ขาดการแปลงตัวชี้วัดตามรายงาน GRI มาเป็น KPI ขององค์กร และ
ตัวชี้วัดของหุ้นส่วนทางธุรกิจ 
 

8. ไม่สามารถพัฒนาโมเดลใหม่ๆ เพื่อใช้หารายได้ทดแทนอื่น 8. ขาดการพัฒนารูปแบบการกำกับสัญญาท่ีเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ
ภายนอก ท้ังการกำกับด้านกายภาพ และผ่านระบบ Remote หรือ
ระบบภาพถ่ายดาวเทียม 

8. ขาดการพัฒนาระบบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ รวมถึงระบบ
ฝากขายและระบบแลกเปลี่ยน 

9. ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัดน้ำเสียในระดับครัวเรือน เพื่อ
นำออกจำหน่าย 

9. ขาดการจัดทำ Social Accounting และ SROI 
 

 9. ขาดการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้รับบริการท่ีสอดคล้องกับ     
New Model 
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3.8. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective: SO)  
      องค์การจัดการน้ำเสียได้นำผลการวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantages: SA) 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenges: SC) และสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency: CC) 
มาวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategic Objective: SO) 
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3-17  
 

ตารางท่ี 3-17 การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
องค์ประกอบ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 
 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 1 :  
การเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 
 
 
 

 
 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 2 :  
ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 
 
 
 

 
3.9.  ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic Formulation)  

           ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์การจัดการน้ำเสีย ได้มีการกำหนดโดยใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard 
(BSC) เป็นกรอบที่ช่วยให้องค์กรแปลงวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ไปสู่เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ขององค์กร ผ่านการขับเคลื่อนทั้งพฤติกรรมและผลงานที่ครอบคลุมประเด็น/มุมมองด้านต่างๆ ที่ครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน 
คือ  

1. มุมมองด้านการเงิน หรือ ประสิทธิผล 
  2. มุมมองด้านลูกค้า หรือ คุณภาพบริการ 
  3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน หรือ ประสิทธิภาพ (ในการปฏิบัติงาน) 
  4. มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา หรือ การพัฒนาองค์การ 

            หลังจากได้กำหนดประเด็น/มุมมองด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์กร จึง
ได้นำวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ มากำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี ้ว ัด ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ และจัดทำแผนที่
ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) โดยแบ่งประเด็นที่เชื่อมโยงกัน 4 ด้าน ดังนี้ 
 1. ประสิทธิผล (ปัจจัยที่นำไปสู่สิ่งที่สังคมชุมชนพึงมีพึงได้) 
 2. คุณภาพบริการ (ปัจจัยที่นำไปสู่ความคุ้มค่าที่คาดหวัง) 
 3. ประสิทธิภาพ (ปัจจัยที่นำไปสูความมีระบบ ระเบียบ มาตรฐานภายในองค์กรที่พึงมี) 
 4. การพัฒนาองค์การ (ปัจจัยของนวัตกรรม ความรู้ ทักษะ เทคโนโลยีที่บุคลากรและองค์กรพึงมี) 
 

SA1 SC2 

CC1 

SA2 SC1 

CC1 

CC2 

CC2 
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 สรุปรายละเอียดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ 
ของแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2) ได้ดังนี้  

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 
  เป้าประสงค์  

1. แหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมและพอใช้ จะมีคุณภาพน้ำระดับดี  
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการน้ำเสีย  

                     3. บูรณาการกับเครือข่ายในการบริหารจัดการน้ำเสีย  
4. บุคลากรขององค์กรมีทักษะในการดำเนินงาน  

  ตัวช้ีวัด  
 1. ปริมาณน้ำเสียทีไ่ด้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 
                         - ปี 2563  จำนวน 82.00 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
                         - ปี 2564  จำนวน 84.00 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
                           - ปี 2565  จำนวน 86.00 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
 2. จำนวนโครงการที่มีการศึกษาการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
    - ปี 2563    จำนวน - โครงการ 
                         - ปี 2564    จำนวน - โครงการ 
                           - ปี 2565    จำนวน 1 โครงการ 

 3. ร้อยละของความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 - ปี 2563    ร้อยละ 80 
                         - ปี 2564    ร้อยละ 85 
                           - ปี 2565     ร้อยละ 90 
 4. จำนวนบันทึกข้อตกลงร่วมในการบริหารจัดการน้ำเสีย 
                          - ปี 2563    จำนวน 18 พ้ืนที ่
                         - ปี 2564    จำนวน 20 พ้ืนที่ 
                           - ปี 2565    จำนวน 10 พ้ืนที ่
                    5. ร้อยละของผู้เข้ารับการเผยแพร่ความรู้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ 

    - ปี 2563    ร้อยละ 100 
    - ปี 2564    ร้อยละ 100 
    - ปี 2565    ร้อยละ 100 

                    6. ร้อยละของบุคลากรขององค์กรที่เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ 
    - ปี 2563    ร้อยละ  - 
    - ปี 2564    ร้อยละ  - 
    - ปี 2565    ร้อยละ 80 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย 
กลยุทธ์ที่ 1.1 ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย 
ตัวช้ีวัด 

             1. ปริมาณน้ำเสียได้รับการบำบัดตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 
                                  - ปี 2563  จำนวน 82.00 ล้านลูกบาศก์เมตร 
                                    - ปี 2564  จำนวน 84.00 ล้านลูกบาศก์เมตร 
                         - ปี 2565  จำนวน 86.00 ล้านลูกบาศก์เมตร  
              2. จำนวนโครงการที่มีการศึกษาการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
               - ปี 2563    จำนวน - โครงการ 
                                 - ปี 2564     จำนวน - โครงการ 
                                    - ปี 2565   จำนวน 1 โครงการ 
                 แผนงาน/โครงการภายใต้กลยุทธ์ 

1. ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย (ฝ่ายวิศวกรรม) 
2. ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย (ฝ่ายวิศวกรรม) 
3. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (ฝ่ายพัฒนาองค์กร) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2.1 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 
ตัวช้ีวัด 

                     1. ร้อยละของความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ปี 2563    ร้อยละ 80 

                                    - ปี 2564   ร้อยละ 85 
                                       - ปี 2565   ร้อยละ 90 

แผนงาน/โครงการภายใต้กลยุทธ์ 
1. ประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสีย (สำนักผู้อำนวยการ) 

                      2. การแสดงความร ับผ ิดชอบต่อส ังคมและส ิ ่งแวดล้อม (CSR in Process) (สำนัก
ผู้อำนวยการ) 
 
   กลยุทธ์ที่ 2.2 บูรณาการเครือข่ายในการบริหารจัดการน้ำเสีย 

ตัวช้ีวัด  
                                         1. จำนวนบันทึกข้อตกลงร่วมในการบริหารจัดการน้ำเสีย 
                                    - ปี 2563   จำนวน 18 พ้ืนที ่
                                   - ปี 2564   จำนวน 20 พ้ืนที่ 
                                      - ปี 2565   จำนวน 10 พ้ืนที่ 
  2. ร้อยละของผู้เข้ารับการเผยแพร่ความรู้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ 

               - ปี 2563    ร้อยละ 100 
               - ปี 2564    ร้อยละ 100 
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               - ปี 2565    ร้อยละ 100 
แผนงาน/โครงการภายใต้กลยุทธ์ 
1. จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมในการบริหารจัดการน้ำเสียกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

(ฝ่ายวิศวกรรม)  
2. ฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ     

น้ำเสีย (รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (สำนักผู้อำนวยการ)  
                     3. การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียให้แก่กลุ่มเป้าหมาย (สำนักผู้อำนวยการ) 
            4. การอบรมสัมมนาเครือข่ายในการบริหารจัดการน้ำเสีย (สำนักผู้อำนวยการ) 
 

 กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาความรู้ทักษะด้านการจัดการน้ำเสียให้กับบุคลากร 
ตัวช้ีวัด 

                               1. ร้อยละของบุคลากรขององค์กรที่เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ 
               - ปี 2563    ร้อยละ  - 
               - ปี 2564    ร้อยละ  - 
               - ปี 2565    ร้อยละ 80  

แผนงาน/โครงการภายใต้กลยุทธ์ 
 1. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ อจน. ให้มีความรู้ทักษะด้านการจัดการระบบบำบัด     

น้ำเสีย (ฝ่ายวิศวกรรม)  
 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความย่ังยืน  
เป้าประสงค์  

                     1. มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการน้ำเสียที่สนับสนุนการดำเนินงาน 
                     2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีขององค์กร 
                     3. มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
                     4. มีการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร 
                     5. มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน 
  ตัวช้ีวัด 

1. จำนวนการติดตั้งพลังงานทดแทนต่อปี  
                          - ปี 2563    จำนวน 2 แห่ง  
                          - ปี 2564    จำนวน 2 แห่ง  
                            - ปี 2565    จำนวน 2 แห่ง  
                     2. ปริมาณการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  
                                 - ปี 2563 จำนวน 269,468 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
 - ปี 2564 จำนวน 275,797 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
 - ปี 2565 จำนวน 275,797 ลูกบาศก์เมตรต่อปี  

3. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์กร  
     - ปี 2563    ร้อยละ  -  
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     - ปี 2564    ร้อยละ 50  
     - ปี 2565    ร้อยละ 60  
4. คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม)  
     - ปี 2563    3.5 คะแนน  
     - ปี 2564    3.6 คะแนน  
     - ปี 2565    3.7 คะแนน  
5. จำนวนแผนงานที่รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 - ปี 2563 -    แผนงาน 
 - ปี 2564  -   แผนงาน 
 - ปี 2565 1   แผนงาน 
6. จำนวนแผนงาน 
 - ปี 2563 -    แผนงาน 
 - ปี 2564  -   แผนงาน 
 - ปี 2565 1   แผนงาน 
7. จำนวนเครื่องมือที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้  

                          - ปี 2563    -    เครื่องมือ 
                          - ปี 2564    3    เครื่องมือ  
                          - ปี 2565    5    เครื่องมือ 

8. ร้อยละของการสรุปรายงานผลและติดตามสถานการณ์น้ำเสียผ่านระบบสารสนเทศภายใน          
ศูนย์ติดตามฯ   

     - ปี 2563    ร้อยละ  - 
     - ปี 2564    ร้อยละ 80  
     - ปี 2565    ร้อยละ 90  
9. มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  

                          - ปี 2563    -    ระบบ  
                          - ปี 2564    -    ระบบ  
                          - ปี 2565    1   ระบบ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการจัดการน้ำเสียด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาการจัดการน้ำเสียด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ตัวช้ีวัด  

 1. จำนวนการติดตั้งพลังงานทดแทนต่อปี 
  - ปี 2563 จำนวน 2 แห่ง 
  - ปี 2564 จำนวน 2 แห่ง 
  - ปี 2565 จำนวน 2 แห่ง  
 2. ปริมาณการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
                                  - ปี 2563 จำนวน 269,468 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 



 แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสยี พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั้งท่ี 2) 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

แผนพัฒนาองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ.2563 - 2565 
   

 

 
หน้า - 57 - 

 องค์การจัดการน้ำเสยี 

  - ปี 2564 จำนวน 275,797 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
  - ปี 2565 จำนวน 275,797 ลูกบาศก์เมตรต่อปี  

แผนงาน/โครงการภายใต้กลยุทธ์  
1. นำพลังงานทดแทนมาใช้ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย  (ฝ่ายจัดการน้ำเสีย1 

และฝ่ายจัดการน้ำเสีย2)  
2. การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (ฝ่ายจัดการน้ำเสีย1 และฝ่าย

จัดการน้ำเสีย2)  
 
กลยุทธ์ที่ 3.2 บริหารการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้นวัตกรรม 
ตัวช้ีวัด 

          1. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์กร 
               - ปี 2563    ร้อยละ  -  
               - ปี 2564    ร้อยละ 50  
               - ปี 2565    ร้อยละ 60  

แผนงาน/โครงการภายใต้กลยุทธ์ 
1. พัฒนาบุคลากรด้านความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดนวัตกรรมภายในองค์กร 

(คณะทำงานด้านนวัตกรรม)  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรสู่ความย่ังยืน 
กลยุทธ์ที่ 4.1 ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ  
ตัวช้ีวัด 

          1. คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม)  
              - ปี 2563    3.5 คะแนน  
              - ปี 2564    3.6 คะแนน  
              - ปี 2565    3.7 คะแนน  
          2. จำนวนแผนงานที่รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
         - ปี 2563     -    แผนงาน 
         - ปี 2564     - แผนงาน 
         - ปี 2565     1 แผนงาน  
          3. จำนวนแผนงาน 
         - ปี 2563     -    แผนงาน 
         - ปี 2564     - แผนงาน 
         - ปี 2565     1 แผนงาน 

แผนงาน/โครงการภายใต้กลยุทธ์ 
1. พัฒนาโครงสร้าง ระบบ การดำเนินงาน และตัวชี้วัดเชิง Enablers (ฝ่ายพัฒนาองค์กร) 
2. พัฒนาขีดความสามารถใหม่ที่เกิดในสถานการณ์ COVID-19 ให้เป็นขีดความสามารถใหม่

ที่ยั่งยืนและสามารถรองรับสถานการณ์ในอนาคต (ฝ่ายพัฒนาองค์กร)  



 แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสยี พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั้งท่ี 2) 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

แผนพัฒนาองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ.2563 - 2565 
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3. แต่งตั ้งบุคลากรรองเพื ่อทดแทนบุคลากรหลักในกรณีที ่ เก ิดสถานการณ์ฉ ุกเฉิน           
(COVID-19) (ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายพัฒนาองค์กร) 
 
 กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ในองค์กร 

ตัวช้ีวัด  
          1. จำนวนเครื่องมือที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้  

                                    - ปี 2563    -     เครื่องมือ  
                                    - ปี 2564    3    เครื่องมือ  
                                    - ปี 2565    5    เครื่องมือ  

          2. ร้อยละของการสรุปรายงานผลและติดตามสถานการณ์น้ำเสียผ่านระบบสารสนเทศ
ภายในศูนย์ติดตามฯ  

               - ปี 2563    ร้อยละ  -  
               - ปี 2564    ร้อยละ 80  
               - ปี 2565    ร้อยละ 90  
          3. มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  

                                   - ปี 2563     -    ระบบ  
                                   - ปี 2564     -    ระบบ  
                                   - ปี 2565     1   ระบบ  

แผนงาน/โครงการภายใต้กลยุทธ์ 
1. พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ (KM) ในองค์กร (คณะทำงานด้านการจัดการความรู้  

และฝ่ายอำนวยการ) 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย 

(ฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายพัฒนาองค์กร) 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการองค์กร (ฝ่ายพัฒนาองค์กร) 
 

 
 
 



 แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสยี พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั้งท่ี 2) 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

แผนพัฒนาองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ.2563 - 2565 
 

 

องค์การจัดการน้ำเสยี  
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 

มิต ิ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

ประสิทธิผล แหล่งน้ำที่มีคุณภาพ
น้ำเส่ือมโทรมและ
พอใช้ จะมีคุณภาพ
น้ำระดับดี  

ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้
คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบ
บำบัดน้ำเสียชุมชน  

ล้าน ลบ.ม. 
ต่อปี  

82  84  86  1. ก่อสร้างและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
บำบัดน้ำเสีย  
 

1.1 ก่อสร้างและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบำบัด
น้ำเสีย 
  

1) ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบ
บำบัดน้ำเสีย 

ฝวศ. 

2) ฟื้นฟูและบรหิารจัดการระบบ
บำบัดน้ำเสีย 

ฝวศ. 

จำนวนโครงการที่มกีารศึกษาการ
ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

โครงการ - - 1 3) การร่วมลงทุนระหวา่งรัฐและ
เอกชน 

ฝพอ. 

คุณภาพบริการ 
  

ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจต่อการบริหาร
จัดการน้ำเสีย  

ร้อยละของความพึงพอใจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ร้อยละ  80  85  90 
  

2. ประชาสัมพันธแ์ละ
สร้างการรับรู้  
 

2.1 การประชาสัมพันธ์   
เชิงรุก และส่งเสริม
ภาพลักษณ์องค์กร  

1) ประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสีย สผอ. 
2) การแสดงความรับผิดชอบตอ่
สังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR in 
Process)  

สผอ. 

ประสิทธิภาพ บูรณาการกับ
เครือข่ายในการ
บริหารจัดการนำ้เสีย  

จำนวนบันทกึข้อตกลงร่วมในการ
บริหารจัดการนำ้เสีย 

พื้นที่ 18 20 10 2.2 บูรณาการเครือข่ายใน
การบริหารจัดการน้ำเสีย 
 
  

1) จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมใน   
การบริหารจัดการน้ำเสียกับ อปท.  

ฝวศ. 

ร้อยละของผู้เข้ารับการเผยแพร่
ความรู้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการ
ทดสอบ 
 

ร้อยละ 100 100 100 
 

2) ฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบ
บำบัดน้ำเสียใหก้ับกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการน้ำเสีย (รวม อปท.)  

สผอ. 
 

3) การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ    
การจัดการน้ำเสียให้แก่กลุ่ม 
เป้าหมาย  

สผอ. 
 

4) การอบรมสัมมนาเครือข่ายในการ
บริหารจัดการนำ้เสีย 

สผอ. 
 

การพัฒนา
องค์การ 

บุคลากรขององค์กร 
มีทักษะใน         
การดำเนินงาน 

ร้อยละของบุคลากรขององค์กรที่
เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการทดสอบ 

ร้อยละ - - 80 2.3 พัฒนาความรู้ทักษะ
ด้านการจัดการน้ำเสีย
ให้กับบุคลากร 

2) ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ 
อจน. ให้มีความรู้ทกัษะด้าน 
การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 

ฝวศ. 
 

 



 แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสยี พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั้งท่ี 2) 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

แผนพัฒนาองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ.2563 - 2565 
 

 

องค์การจัดการน้ำเสยี  
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความย่ังยืน 

มิต ิ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

ประสิทธิผล 
  

มีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการจัดการ
น้ำเสียที่สนับสนุน
การดำเนินงาน  

จำนวนการติดตั้งพลังงานทดแทน 
ต่อปี  

แห่ง 
  

2 
  

2 
  

2 
  

3. พัฒนาการ
จัดการน้ำเสียดว้ย
การประยกุต์ใช้
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
 

3.1 พัฒนาการจัดการ
น้ำเสียด้วยการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลย ี

1) นำพลังงานทดแทนมาใช้ในการ
บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 

ฝจส.1 และ  
ฝจส.2 

ปริมาณการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด
แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

ลบ.ม. 
ต่อปี 

269,468 275,797 275,797 2) การนำนำ้เสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  

ฝจส.1 และ  
ฝจส.2 

คุณภาพบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีขององค์กร 

ร้อยละของการมีส่วนร่วมของ         
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสร้างสรรค์
นวัตกรรมองค์กร 

ร้อยละ  - 50 60  3.2 บริหารการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียโดยใช้นวัตกรรม  

1) พัฒนาบุคลากรด้านความคิด
สร้างสรรค์ในการต่อยอดนวัตกรรม
ภายในองค์กร  

คณะทำงานฯ 
 

ประสิทธิภาพ  มีการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ  

คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม)  คะแนน  3.5 3.6 3.7 4. พัฒนาองค์กร       
สู่ความยั่งยืน 

4.1 ผลักดันให้องค์กร
มุ่งสู่การเป็นองค์กร     
ชั้นนำ  

1 )  พ ัฒนา โครงสร ้ า ง  ระบบ การ
ดำเนินงาน และตัวชี้วัดเชิง Enablers 

ฝพอ. 

จำนวนแผนงานที่รองรับสถานการณ์
ฉุกเฉิน  

แผนงาน - - 1 2) พัฒนาขีดความสามารถใหม่ที่เกิดใน
สถานการณ ์  COVID-19 ให ้ เป ็นขี ด
ความสามารถใหม่ที่ยั ่งยืนและสามารถ
รองรับสถานการณ์ในอนาคต 

ฝพอ. 

จำนวนแผนงาน  แผนงาน - - 1 3) แต่งต้ังบุคลากรรองเพื่อทดแทน
บุคลากรหลักในกรณีที่เกิดสถานการณ์
ฉุกเฉิน (COVID-19) 

ฝอก. และ 
ฝพอ. 

การพัฒนา
องค์การ 

มีการถ่ายทอดความรู้
ภายในองค์กร 

จำนวนเครื่องมือที่ได้รับการถ่ายทอด
ความรู ้

เครื่องมือ - 3 5 4.2 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการความรู้
ในองค์กร  

1) พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ 
(KM) ในองค์กร  

คณะทำงานฯ
และ ฝอก. 

มีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสนับสนุน 
การดำเนินงาน 

ร้อยละของการสรุปรายงานผลและ
ติดตามสถานการณ์น้ำเสียผา่นระบบ
สารสนเทศภายในศูนย์ติดตามฯ 

ร้อยละ  - 80 90 2) พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์
ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสีย
ประเทศไทย 

ฝวศ. และ 
ฝพอ. 

 
มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ระบบ - - 1 3) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ

บริหารจัดการองค์กร  
ฝพอ. 
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