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 องค์การจัดการน ้าเสยี 

   ค ำน ำ        
 

องค์การจัดการน ้าเสียเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั งขึ นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั งองค์การจัดการน ้าเสีย         
มีภารกิจในการจัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมส้าหรับการจัดการน ้าเสียภายในเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย การให้บริการรับ
บริหารหรือจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งในและนอกเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย และบริการรับบริหารหรือกิจการต่อเนื่องที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการน ้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ  

แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) จัดท้าขึ นเพ่ือใช้เป็น               
กรอบทิศทางการด้าเนินงานในการบริหารจัดการองค์การจัดการน ้าเสีย โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงาน        
ที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมการประชุมทบทวนแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1)         
โดยได้ด้าเนินการวิเคราะห์ปัจจัยน้าเข้าในการวางแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายในของ
องค์กรที่มีผลกระทบเชื่อมโยงต่อบทบาทและภารกิจขององค์การจัดการน ้าเสียที่ด้าเนินงานในปัจจุบัน แผนวิสาหกิจ
องค์การจัดการน ้าเสียฉบับนี  ประกอบด้วยเนื อหาส้าคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน้า ส่วนที่ 2 การจัดท้าแผนวิสาหกิจองค์การ
จัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 - 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) ส่วนที่ 3 แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 - 2565 
(ทบทวนครั งที่ 1) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร พันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค ์ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร 

   

องค์การจัดการน ้าเสีย 

พฤศจิกายน 2563 
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 องค์การจัดการน ้าเสยี 

บทสรุปผู้บริหำร 
  

แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) ฉบับนี  จัดท้าเพ่ือใช้เป็น                
กรอบ ทิศทาง และกลไกในการขับเคลื่อนการท้างานตามพันธกิจขององค์การจัดการน ้าเสียให้บรรลุผลส้าเร็จ               
โดยด้าเนินการให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ              
(ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องสิ่งแวดล้อม) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12             
(พ.ศ.2560 - 2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ระยะ 20 ปี        
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยปี         
(พ.ศ. 2561 - 2565) และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณต่อบทบาทภารกิจที่ด้าเนินงาน เพ่ือให้องค์กรสามารถ
บรรลุเป้าหมายของแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) ตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กร สาระส้าคัญของแผนวิสาหกิจฯ เป็นการน้าเสนอวิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ เป้าประสงค์รวม 
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร สรุปได้ดังนี   

  
วิสัยทัศน์  

          “บริหารจัดการน ้าเสียชุมชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน ภายในปี 2569”  
          

ค่ำนิยมองค์กร  
          มุ่งม่ันผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ เชี่ยวชาญในหน้าที่  
 

วัฒนธรรมองค์กร  
          องค์การจัดการน ้าเสีย ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั งเน้นให้
บุคลากรขององค์กรเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด  
 

พันธกิจ  
          1) ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชนทั่วประเทศ 
 2) ปรับปรุงฟื้นฟู และบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชนทั่วประเทศ 
 3) ให้บริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เก่ียวข้องกับการจัดการน ้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ 
 

เป้ำประสงค์รวม  
 1) ปริมาณน ้าเสียได้รับการบ้าบัดได้ตามมาตรฐานน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน รวม 252.00              
ล้านลูกบาศก์เมตร 
               - ปี พ.ศ.2563 จ้านวน    82.00    ล้านลูกบาศก์เมตร  
               - ปี พ.ศ.2564 จ้านวน    84.00    ล้านลูกบาศก์เมตร 
               - ปี พ.ศ.2565 จ้านวน    86.00    ล้านลูกบาศก์เมตร  
 2) น ้าเสียหลังการบ้าบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนที่ก้าหนด ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 99.00 
 
 
 



 แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสยี พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งท่ี 1) 
   องค์การจัดการน ้าเสยี 

 

 
หน้า - 4 - 

 องค์การจัดการน ้าเสยี 

 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และแผนงำน/โครงกำร ของแผนวิสำหกิจองค์กำร
จัดกำรน  ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) ดังนี  
 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรน  ำเสียชุมชนทั่วประเทศ  
   ยุทธศำสตร์ที่ 1 ก่อสร้ำงและเพิ่มประสิทธิภำพระบบบ ำบัดน  ำเสีย 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ก่อสร้ำงและเพิ่มประสิทธิภำพระบบบ ำบัดน  ำเสีย 
1. ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
2. ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ประชำสัมพันธ์และสร้ำงกำรรับรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2.1 ประชำสัมพันธ์เชิงรุก และส่งเสริมภำพลักษณ์องค์กร 
1. ประชาสัมพันธ์การจัดการน ้าเสีย 

                      2. การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR in Process) ขององค์กร 
   กลยุทธ์ที่ 2.2 บูรณำกำรเครือข่ำยในกำรบริหำรจัดกำรน  ำเสีย 

1. จัดท้าบันทึกข้อตกลงร่วมในการบริหารจัดการน ้าเสียกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
2. ฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ     

น ้าเสีย (รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)   
                     3. การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน ้าเสียให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  
            4. การอบรมสัมมนาเครือข่ายในการบริหารจัดการน ้าเสีย  
 กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนำควำมรู้ทักษะด้ำนกำรจัดกำรน  ำเสียให้กับบุคลำกร 

1. ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรของ อจน. ให้มีความรู้ทักษะด้านการจัดการระบบบ้าบัด     
น ้าเสีย  
 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่  2 ส่งเสริมกำรใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรพัฒนำ
กระบวนกำรจัดกำรน  ำเสีย  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำกำรจัดกำรน  ำเสียด้วยกำรประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนำกำรจัดกำรน  ำเสียด้วยกำรประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
1. น้าพลังงานทดแทนมาใช้ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย  
2. การน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  
กลยุทธ์ที่ 3.2 บริหำรกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้นวัตกรรม 
 1. พัฒนาบุคลากรด้านความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดนวัตกรรมภายในองค์กร  
 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำองค์กรสู่ควำมย่ังยืน 
กลยุทธ์ที่ 4.1 ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรชั นน ำ  
1. ส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามทุจริต   
2. พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทุนมนุษย์   
3. พัฒนาแผนวิสาหกิจองค์กร   
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4. การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร  
5. พัฒนาแผนการบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
6. จัดท้าแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า  

 กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร 
1. พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ (KM) ในองค์กร  
2. พัฒนาระบบสารสนเทศส้าหรับศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น ้าเสียประเทศไทย  
3. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารการตรวจสอบภายใน   
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บทที่ 1  
บทน ำ 

  
1.1.  หลักกำรและเหตุผล 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและน ้าเสีย เป็นประเด็นส้าคัญที่หลายฝ่ายต่างให้ความสนใจในการด้าเนินงาน 
มาตรการ แผนงาน เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีแนวทาง        
การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวคิดการบริหารจัดการน ้าเสียแบบบูรณาการ ( Integrated Wastewater 
Management) มุ่งเน้นแนวทาง การบริหารจัดการเชิงระบบ มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ รวมทั ง
การให้ความส้าคัญในการแก้ไขปัญหาวิกฤติ ด้วยเหตุนี การด้าเนินการเพ่ือการแก้ไขปัญหาคุณภาพน ้า จึงเป็นภารกิจ
ส้าคัญของประเทศที่ต้องรีบด้าเนินการเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพอันเป็น
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมต่อไป  

กระทรวงมหาดไทยได้ด้าเนินนโยบายในเรื่องการแก้ไขปัญหาน ้าเสียมาเป็นล้าดับ โดยค้านึงถึงการลด             
การปล่อยน ้าทิ งจากแหล่งก้าเนิดและการควบคุมคุณภาพน ้าทิ งจากแหล่งก้าเนิดให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยได้
ก้าหนดให้การจัดการน ้าเสียชุมชนเป็นภารกิจส้าคัญตามนโยบายรัฐบาล (Agenda) มีเป้าหมายบ้าบัดน ้าเสียจากชุมชน
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน ้าทิ งชุมชนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ และได้มอบหมายให้องค์การจัดการ   
น ้าเสียซึ่งโอนย้ายกิจการมาอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีอ้านาจหน้าที่ในการจัดให้มีระบบบ้าบัด
น ้าเสียรวม และให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย เพ่ือปรับปรุง ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการระบบบ้าบัด
น ้าเสียชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน  

การจัดท้าแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็น      
การทบทวนนโยบาย แผนการด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสีย การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทั งภายในและภายนอก
ที่มีผลต่อการด้าเนินงานขององค์กร กลยุทธ์ในการปรับตัวขององค์กร รองรับการด้าเนินงานให้สอดคล้องกับบทบาท
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการแก้ไขปัญหาน ้าเสียของประเทศ และเพ่ือให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง         
(High Performance Organization : HPO) ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการด้าเนินงานซึ่งกันและกัน 
สามารถผลักดันแผนวิสาหกิจองค์กรไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั งยังเป็นการยกระดับสมรรถนะของ
องค์กรภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ให้มีขีดความสามารถในการบริหารงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการแก้ไขปัญหา               
ของประเทศ  
 

1.2.  ผลิตภัณฑแ์ละบริกำร 
องค์การจัดการน ้าเสีย (Wastewater Management Authority : WMA) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัด

กระทรวงมหาดไทย จัดตั งขึ นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั งองค์การจัดการน ้าเสีย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2538 โดย
มีวัตถุประสงค์คือ “กำรจัดให้มีระบบบ ำบัดน  ำเสียรวมส ำหรับกำรบ ำบัดน  ำเสียในเขตพื นที่จัดกำรน  ำเสีย และ         
กำรให้บริกำรรับบริหำรหรือจัดกำรระบบบ ำบัดน  ำเสียทั งในและนอกเขตพื นที่จัดกำรน  ำเสีย รวมทั งบริกำรหรือ
กิจกำรต่อเนื่องท่ีเกี่ยวกับกำรจัดกำรน  ำเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพในเชิงเศรษฐกิจ”  

เมื่อวันที ่22 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการก้าหนดเขตพื นที่จัดการน ้าเสียขององค์การ
จัดการน ้าเสียให้ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนภารกิจขององค์กรในการแก้ไขปัญหามลพิษ
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ทางน ้าของประเทศ ให้สามารถเข้าด้าเนินการบริหารจัดการน ้าเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้           
อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื นที่ทั่วประเทศ มีส่วนส้าคัญในการเร่งรัดการพัฒนาระบบบริหารจัดการน ้าเสีย
ของประเทศให้ด้าเนินไปอย่างมีมาตรฐานมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหา
มลพิษทางน ้าที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตชองประชาชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ              
ได้อย่างทันสถานการณ ์ 

ตลอดระยะเวลาการด้าเนินงานที่ผ่านมา องค์การจัดการน ้าเสียตระหนักถึงความส้าคัญและบทบาทองค์กร 
โดยได้ด้าเนินการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในการเข้าบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย              
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ก่อสร้าง ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย เพ่ือเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการระบบ
บ้าบัดน ้าเสียแต่ละแห่ง ควบคู่กับการสร้างความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั งด้าเนินการถ่ายทอด           
องค์ความรู้เกี่ยวกับการเดินระบบและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสียตามหลักวิชาการ ให้กับบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท้าคู่มือส้าหรับการเดินระบบบ้าบัดน ้าเสีย จัดท้าโครงสร้างอัตราค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย จัดหา 
Software และ Hardware พร้อมจัดท้าฐานข้อมูลลูกค้า เพ่ือจัดวางระบบการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย รวมทั ง 
ติดตั งอุปกรณ์ที่จ้าเป็นต่อการบริหารงาน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และปลูกฝังจิตส้านึกด้านการจัดการน ้าเสียให้แก่
ประชาชน เพ่ือให้ความร่วมมือในการจ่ายค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย  
 

1.3.  โครงสร้ำงองค์กร 
 องค์การจัดการน ้าเสียมีการจัดโครงสร้างการบริหารแบบหน้าที่ (Function Structure) แบ่งตามงานหลักของ
องค์กร โดยโครงสร้างองค์กรแบ่งออกเป็น 3 สายงานหลัก ประกอบด้วย สายงานบริหาร สายงานวิชาการและแผน 
และสายงานปฏิบัติการ ซึ่งแต่ละสายงานจะประกอบไปด้วยฝ่ายต่างๆ ซึ่งก้ากับดูแลโดยรองผู้อ้านวยการในส่วนงาน
นั นๆ นอกจากนี ฝ่ายต่างๆ ดังกล่าว ยังแบ่งย่อยเป็นหน่วยงานระดับกอง แต่ละกองจะขึ นตรงต่อผู้อ้านวยการฝ่าย          
ตามสายงานบังคับบัญชา โครงสร้างองค์การจัดการน ้าเสียในปัจจุบันมีโครงสร้างอัตราก้าลังรวม 167 อัตรา รายละเอียด
ดังแสดงในภาพที่ 1-1 
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ภำพที่ 1-1 โครงสร้ำงองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย  
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บทที่ 2  
กำรจัดท ำแผนวิสำหกิจองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 

 
2.1.  กระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ (แผนวิสำหกิจองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย) (Strategic Method: SM)  

 องค์การจัดการน ้าเสียมีการก้าหนดกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือทบทวนแผนวิสาหกิจขององค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) ในระหว่างเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2563 - เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดดังแสดง ในภาพที่ 2-1   
 
ภำพที่ 2-1 กระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           ขั นตอนที่ 1 กำรก ำหนดกระบวนกำร 
 ด้าเนินการทบทวนและจัดท้ากระบวนการ ขั นตอน การจัดท้าแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย โดยประกอบไป
ด้วย ความครบถ้วนของปัจจัย กระบวนการ ผลผลิต ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ เพ่ือให้ทุกขั นตอนเป็นไปตามกระบวนการ             
ที่ก้าหนด และได้ประสิทธิผลตามที่ก้าหนด 
 
 ขั นตอนที่ 2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม 
           2.1 ด้าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยน้าเข้าผ่านเครื่องมือต่างๆในการวางแผนยุทธศาสตร์ ซ่ึงประกอบไป
ด้วยข้อมูลที่ส้าคัญขององค์กร คือ แผนยุทธศาสตร์วิสาหกิจรายสาขา ข้อมูล SWOT ขององค์กรในอดีต การเปลี่ยนแปลงที่
ส้าคัญ สภาพแวดล้อมด้านกฏระเบียบข้อบังคับ ปัจจัยยั่งยืน ความเสี่ยง ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า และความสามารถในการน้า
แผนยุทธศาสตร์ไปด้าเนินการให้ส้าเร็จ เพ่ือน้าไปประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กร   
 2.2 ด้าเนินการวิเคราะห์ SWOT ขององค์กร โดยใช้เครื่องมือ 7S Model, PESTEL Analysis แล้วน้ามาจัดล้าดับ
ความส้าคัญของ SWOT โดยใช้เครื่องมือ IFE Matrix, EFE Matrix และ Strategic Factor Analysis Summary (SFAS) และ
อธิบายถึงข้อมูลประกอบ (Fact Based) ไนแต่ละ S-W-O-T    
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 2.3 ด้าเนินการวิเคราะห์ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือ 
TOWS Matrix และวิเคราะห์สมรรถนะหลักขององค์กร โดยใช้เครื่องมือ VRIO  
 
 ขั นตอนที่ 3 กำรวิเครำะห์ต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ 
             ด้าเนินการวิเคราะห์/พิจารณาก้าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (Strategic Positioning) โดยน้า
ข้อมูล Business Model และ Scenario Planning มาใช้ร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ทราบถึงทุนทางสังคมที่
องค์กรสามารถใช้ในการด้าเนินงานอย่างมีอัตลักษณ์ มีการพัฒนาวิสัยทัศน์ นโยบาย และจุดยืนทางยุทธศาสตร์อย่างมี
เอกลักษณ์ เพ่ือสร้างให้เกิดประโยชน์ทั งแก่สังคมและองค์กรได้อย่างยั่งยืน  โดยต้าแหน่งหรือจุดยืนทางยุทธศาสตร์ที่ได้ 
สามารถใช้เป็นกรอบในการด้าเนินงานด้านการบริหารกิจการที่ดีขององค์กรให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันใน            
เชิงยุทธศาสตร์ และเป็นข้อมูลในการจัดท้ายุทธศาสตร์ของกิจการให้มีความเป็นเอกภาพ รวมทั งสามารถใช้สื่อสารเพ่ือ
สร้างให้เกิดการรับรู้ทั งภายในและภายนอกองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 ขั นตอนที่ 4 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
 ด้าเนินการก้าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  โดยการน้าความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ความได้เปรียบ          
เชิงยุทธศาสตร์ และสมรรถนะหลักขององค์กร มาก้าหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร  
  
 ขั นตอนที่ 5 กำรก ำหนดยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ 

 การก้าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กรเป็นการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้เครื่องมือบัตรคะแนน
สมดุล หรือ BSC (Balanced Scorecard) มาวางกรอบให้มีการก้าหนดเป้าประสงค ์ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ให้มีความ
สมดุลในมุมมองสี่มุมมอง (Balanced) และการวัดผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม (Scorecard) โดยมุ่งตอบสนองวิสัยทัศน์ 
(Vision) และพันธกิจ (Mission) ซึ่งเป็นการแปลงผลจากจุดมุ่งหมาย (Goals) ลงไปสู่ทุกจุดขององค์กร ตามมุมมอง 4 
ด้านหลัก คือ 

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

 
 ขั นตอนที่ 6 กำรขออนุมัติแผนวิสำหกิจองค์กร 
 ด้าเนินการขออนุมัติแผนวิสาหกิจองค์กรขององค์กร ต่อผู้บริหาร คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการองค์การ
จัดการน ้าเสีย ตามล้าดับ 
 
 ขั นตอนที่ 7 กำรสื่อสำร/เผยแพร่แผนวิสำหกิจองค์กร 
            ด้าเนินการสื่อสาร/เผยแพร่แผนวิสาหกิจขององค์กร ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
          ขั นตอนที่ 8 กำรประเมินผลและกำรปรับปรุง 

  ด้าเนินการประเมินผลกระบวนการด้าเนินงานและแผนวิสาหกิจขององค์กร เพ่ือน้ามาใช้ในการปรับปรุงการ
ด้าเนินการและการจัดท้าแผนฯ ต่อไป 
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 2.2.  กำรตอบสนองต่อกฎหมำยและนโยบำยภำครัฐ 
 องค์การจัดการน ้าเสียได้จัดให้มีกระบวนการทบทวนแผนวิสาหกิจองค์กร โดยมีวิเคราะห์สภาพองค์กรตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั งองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 4) รวมทั งแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ     
น ้าเสียและสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ                 
(ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องสิ่งแวดล้อม) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 2           
(พ.ศ. 2560 - 2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) Water Security 
Index (จัดท้าโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย  (Asian Development Bank : ADB) ) แผนแม่บทการบริหารจัดการ             
ทรัพยากรน ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ และแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 - 2565) ต่อบทบาทภารกิจขององค์การจัดการน ้าเสียที่ ด้าเนินงานเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์หลักในการจัดการน ้าเสียขององค์การจัดการน ้าเสีย รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 2-1 
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ภำพที่ 2-1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศกับควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 
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 2.2.1  ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ตั งแต่ปี พ.ศ. 2561 – 2580 เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศใน

ระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดิน มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถน้าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน้าพาประเทศสู่ให้
หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ นในปัจจุบัน ทั งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล ้า 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม รวมถึงสามารถรับภัยคุกคามและบริหารความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ นในอนาคต สาระส้าคัญของยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วยวิสัยทัศน์ เป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการ
บรรลุร่วมกันทั งนโยบายชาติ และมาตรการเฉพาะ ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กร และคนไทยทุกคนต้องมุ่งด้าเนินการ
ไปพร้อม ๆ กันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุสิ่งที่คนไทยต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน ใน
ทุกสาขาของก้าลังอ้านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ  สังคมจิตวิทยา 
การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี  สารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 วิสัยทัศน์   
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง”  
 ประกอบด้วยยุทธศำสตร์ 6 ด้ำน ดังนี  

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

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 
 ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับองค์การจัดการน ้าเสีย คือ ด้านที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคง      
ด้านน ้า รวมทั งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีส้าคัญ  

 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น ้าล้าคลองและแหล่งน ้า
ธรรมชาติทั่วประเทศ โดยฟื้นฟูแม่น ้าล้าคลองและการป้องกันตลิ่งและฝายชะลอน ้า มีการวางแผนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
แหล่งน ้าบนพื นฐานของการรักษาสมดุลนิเวศ ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอนุรักณ์และพัฒนาแม่น ้า 
คู คลองและแหล่งน ้าธรรมชาติ ระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย ระบบเก็บขนและก้าจัดกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของ
ชุมชนให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล สนับสนุนให้มีโครงข่ายการสัญจรทางน ้าที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน องค์กรเอกชน เอกชน มีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักต่อคุณค่าและ
ความส้าคัญของแม่น ้า คู คลอง 
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  2.2.2 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ 19 กำรบริหำรจัดกำรน  ำทั งระบบ 

  ทรัพยากรน ้าเป็นทรัพยากรที่มีความส้าคัญส้าหรับการด้ารงชีพของมนุษย์ ซึ่งถูกใช้เพ่ือกิจกรรมต่างๆ
ในชีวิตประจ้าวัน ทั งเพ่ือการบริโภคและอุปโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงเพ่ือปรับสมดุลของระบบนิเวศ 
นอกจากนี  ประเทศไทยยังมีความต้องการใช้น ้าเพ่ิมขึ นในอนาคตจากการขยายตัวของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
โดยขาดการค้านึงถึงศักยภาพของลุ่มน ้าและการใช้น ้าเพ่ือการผลิตและอุปโภคอย่างไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ       
ภาคการเกษตร ประกอบกับการบริหารจัดการน ้าทั งในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะน ้าแล้ง
หรือน ้าท่วม ยังขาดกลไกในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาได้     
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความเสียหายจ้านวนมากต่อภาคการผลิตและประชาชน รวมถึงระบบ
นิเวศอย่างกว้างขวาง 
  จากสถานการณ์และเงื่อนไขการใช้น ้าดังกล่าว ประเทศไทยจึงต้องให้ความส้าคัญกับการบริหาร
จัดการน ้าทั งระบบ รวมทั งการพัฒนาการจัดการน ้าเชิงลุ่มน ้าทั งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน ้าของประเทศ ดังนั น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการบริหารจัดการน ้าทั งระบบ จึงมุ่งเน้นการก้าหนดเป้าหมายและแนวทาง
พัฒนาระบบจัดการน ้าทั งระบบ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง เพ่ิมผลิตผล ในเรื่องการจัดการและการใช้น ้าทุกภาคส่วน โดยมี
แนวทางพัฒนาประกอบด้วยแผนย่อย 3 แผน ดังนี  
  1) การพัฒนาการจัดการน ้าเชิงลุ่มน ้าทั งระบบ 
  2) การเพ่ิมผลิตภาพของน ้าทั งระบบ ในการใช้น ้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการ
ใช้น ้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
  3) การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น ้าล้าคลองและแหล่งน ้าธรรมชาติทั่วประเทศ 
  แผนย่อยที่เกี่ยวข้องกับองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย  
  แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน ้าทั งระบบ              
ที่เก่ียวขอ้งกับองค์การจัดการน ้าเสีย คือ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น ้าล้าคลองและแหล่งน ้าธรรมชาติทั่วประเทศ 
 
  2.2.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่องสิ่งแวดล้อม) 

      เรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความส้าคัญและสนับสนุนการจัดการปัญหามลพิษทุกด้าน 
เห็นได้จากการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ต้องการ
เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน ้าเสียที่เกิดจากการผลิตและบริโภค การก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศในระยะยาวหรือยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน      
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้วางอนาคตประเทศไทย ปี 2580           
ด้านสิ่งแวดล้อมไว้ว่า เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสีเขียว 
ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่้า มีพื นที่สีเขียวมากขึ น ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับกระแสโลกที่ให้ความส้าคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ในปี ค.ศ. 2030 ซึ่งมีเป้าหมายที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษ อาทิ น ้าเสียที่รับการบ้าบัด
ได้อย่างปลอดภัย ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (เช่น PM2.5 และ PM10) ในเขตเมือง ของเสียอันตรายที่เกิดขึ นต่อคน ของเสีย
อันตรายที่ได้รับการบ้าบัด อัตราการน้าขยะกลับมาใช้ใหม่ (Recycling Rate) ของประเทศ จ้านวนตันของวัสดุที่ถูก       
รีไซเคิล เป็นต้น และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งเป็นแผนขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
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สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท้าให้เกิดการปรับเปลี่ยนระบบการท้างานของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนระดับชาติ เพ่ือปฏิรูปประเทศไทยที่มุ่งส ร้างสมดุลของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอประเด็นปฏิรูป 6 เรื่องหลัก ได้แก่ 
 1) ทรัพยากรทางบก 
 2) ทรัพยากรน ้า 
 3) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
 4) ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 5) สิ่งแวดล้อม 
 6) ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นปฏิรูปด้ำนที่เกี่ยวข้องกับองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย คือ สิ่งแวดล้อม โดยมีประเด็นปฏิรูป ดังนี  
            1) ประเด็นปฏิรูปที่ 1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก้าเนิดให้มีประสิทธิภาพ ประเด็น
ย่อยที่ 1.5 บังคับใช้มาตรฐานจัดการน ้าเสียอย่างเคร่งครัดตั งแต่การขออนุมัติการก่อสร้าง และประเด็นย่อยที่ 1.6 
พัฒนากลไกด้านเงินงบประมาณเพ่ือสนับสนุนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมชุมชนใน             
การจัดการน ้าเสียที่แหล่งก้าเนิด 
           2) ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ 
ประเด็นย่อยที่ 2.2 ก้าหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก้ากับดูแล                 
การบริหารจัดการน ้าเสียตามหลักวิชาการในภาพรวม 
 
 2.2.4  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพื นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลกที่
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ น เป็น 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่การปฏิบัติ 
โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน โดยได้ก้าหนด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทยในระยะ 20 ปี พร้อมทั งประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางหลักที่จะขับเคลื่อนไปสู่
เป้าหมายระยะยาวของประเทศที่ได้ก้าหนดไว้ โดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นเครื่องมือกลไกส้าคัญที่สุดที่ถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่การปฏิบัติในล้าดับแรกที่ขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้ในที่สุด ทั งนี 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก้าหนดเป้าหมายที่จะต้องบรรลุใน 5 ปีแรกอย่างชัดเจน ทั งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ก้าหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีจ้านวน 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่า    
ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั งนี ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนั นเป็นการยาก
ในการก้าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนในแผนพัฒนาระยะยาว  เพราะยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาจ้าเป็นต้องมีการก้าหนดและปรับปรุงให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและปัจจัยแวดล้อมในช่วงเวลา
นั นๆ จึงจะสามารถน้าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุดังกล่าวยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นการก้าหนดกรอบ           
ที่เป็นประเด็นหลักของการพัฒนาประเทศที่ครอบคลุมมิติต่างๆ ซึ่งสะท้อนในเรื่องการพัฒนาฐานการผลิตและบริการ 
การพัฒนากลุ่มเป้าหมาย และการพัฒนาในเรื่องกลไกและกฎระเบียบ รวมทั งการพัฒนาทุนมนุษย์ ภายใต้การก้าหนด
และการยึดหลักการส้าคัญของการพัฒนา ดังนั น ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงประกอบด้วย 
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ยุทธศาสตร์ชาติทั ง 6 ยุทธศาสตร์ และประกอบกับอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื นฐานเชิงยุทธศาสตร์และ
กลไกสนับสนุนให้การด้าเนินยุทธศาสตร์ทั ง 6 ด้านให้สัมฤทธิ์ผล ประกอบด้วย 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมา      

ภิบาลในสังคมไทย 
7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
10) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 ยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยที่เกี่ยวข้องกับองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 
 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์การจัดการน ้าเสีย คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง คือ เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ 
และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ  
 

 2.2.5  เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
 องค์การสหประชาชาติได้ก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน )Sustainable Development Goals : 

SDGs) โดยในปัจจุบันประกอบด้วย ) เป้าหมาย 17Goals) 169 เป้าประสงค์ (Targets) 231 ตัวชี วัด (Indicators) 
ประกอบด้วย เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจน เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย เป้าหมายที่ 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ ครอบคลุม เท่าเทียม เป้าหมายที่ 5 คสามเสมอภาคระหว่างเพศ เป้าหมายที่ 6 
การจัดการน ้าและสุขาภิบาล เป้าหมายที่ 7 พลังงานสมัยใหม่ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เป้าหมายที่ 8 การเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสร้างงานที่มีคุณค่า เป้าหมายที่ 9 โครงสร้างพื นฐานอุตสาหกรรมและนวัตกรรม เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอ
ภาค เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์ปลอดภัยและยั่งยืน เป้าหมายที่ 12 การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน เป้าหมาย
ที่ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทะเลและมหาสมุทร
อย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู ส่งเสริมระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม 
และมีความรับผิดชอบ เป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นให้ความส้าคัญกับการปรับสมดุล      
3 มิติหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติสิ่งแวดล้อม รวมกับอีก 2 มิติ คือ มิติสันติภาพ
และสถาบัน และมิติเรื่องหุ้นส่วนการพัฒนา รวมเป็น 5 มิต ิ โดยแบ่งแยกเป้าหมายตามมิติต่างๆ ได้ดังนี   
 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 
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 เป้ำหมำยที่เกี่ยวข้องกับกับองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 
         เป้าหมายที่ 6 การจัดการน ้าและสุขาภิบาล เป้าประสงค์ที่ 6.3 ยกระดับคุณภาพน ้า โดยลดมลพิษ 

ขจัดการทิ งขยะ และลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน ้าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพ่ิม
การน้ากลับมาใช้ใหม่ทั่วโลกภายในปี 2573 
 
 2.2.6  Water Security Index 
 Water Security Index หรือ ดัชนีความมั่นคงด้านน ้า ที่พัฒนาโดย ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian 
Development Bank : ADB) ได้ถูกน้ามาใช้เป็นแนวทางในการประเมินสถานะความมั่นคงของน ้าในระดับประเทศ       
ในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพ่ือสะท้อนความั่นคงด้านน ้า  
 Asian Water Development Outlook : AWDO ได้เสนอดัชนีความมั่นคงด้านน ้า 5 ดัชนีหลัก 
ส้าหรับการบริการน ้าใน 5 มิติหลัก ส้าหรับใช้ในการประเมินความมั่นคงด้านน ้าของชาติ (National Water Security) 
ดังนี  
 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 

 ดัชนีที่เกี่ยวข้องกับกับองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 
         1) Key Dimension 3 : Urban Water Security 
 2) Key Dimension 4 : Environmental Water Security 
 
 2.2.7  แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน ้า ได้จัดท้า
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่ อวันที่                    
18 มิถุนายน 2562 เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 6 ด้าน ดังนี   
 1) การจัดการน ้าอุปโภคและบริโภค  
 2) การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต  
 3) การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย  
 4) การจัดการคุณภาพน ้า และอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า  
 5) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้น ้าที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน  
 6) การบริหารจัดการ 
 ด้ำนที่เกี่ยวข้องกับองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 
 ด้านที่เกี่ยวข้องกับองค์การจัดการน ้าเสียโดยตรง คือ ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน ้า และอนุรักษ์
ทรัพยากรน ้า ก้าหนดเป้าหมายไว้ ดังนี  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของ
ชุมชน การน้าน ้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ป้องกันและลดการเกิดน ้าเสียจากต้นทาง การควบคุมปริมาณการไหลของ
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น้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศ พร้อมทั งฟ้ืนฟูแม่น ้า ล้าคลอง และแหล่งน ้าธรรมชาติที่มีความส้าคัญในทุกมิติ เพ่ือการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟ ูและใช้ประโยชน์ทั่วประเทศ 
 
 2.2.8  แผนยุทธศำสตร์รัฐวิสำหกิจ สำขำสำธำรณูปกำร 
 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  4 เมษายน                 
พ.ศ. 2560 รับทราบและเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ภาพรวม และให้ สคร. จัดท้าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจรายสาขา 
โดยมีเป้าหมายและทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2564  
            ยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 
 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์การจัดการน ้าเสีย คือ ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ       
เพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านน ้า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รองรับ
การเจริญเติบโตของเมือง และพื นที่เศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 2.2.9  แผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงมหำดไทย (พ.ศ.2563 – 2565) 
 มีการก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ดังนี  
  1) การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 
  2) การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
  3) การเสริมสร้างความสุขของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
  4) การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต 
  5) การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล 
            ประเด็นยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์การจัดการน ้าเสีย คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพ่ิมศักยภาพการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต กลยุทธ์ที่ 4.3 สนับสนุนการบริหารจัดการน ้าทั งระบบ 
 
 2.2.10 นโยบำยรัฐบำล  

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

นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสีย มีดังนี  

          1) นโยบำยหลักด้ำนที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
    1.1) เศรษฐกิจมหภำค กำรเงินและกำรคลัง - ปฏิรูปโครงสร้ำงรำยได้ภำครัฐ เร่งปรับโครงสร้าง

การจัดเก็บรายได้ภาครัฐ ทั งในส่วนของรายได้ภาษีและรายได้จากทรัพย์สินของรัฐ ผ่านการขยายฐานภาษี                
การปรับปรุงอัตราภาษี การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึง
ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั งหน่วยงานจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระ การทบทวนค่าลดหย่อนภาษีที่ไม่จ้าเป็นและ              
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ การปราบปรามผู้หลบเลี่ยงภาษี และการพัฒนาภาษีประเภทใหม่ๆ ให้      
สอดรับกับเทคโนโลยีและการค้าในยุคดิจิทัล รวมถึงการเร่งบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ 
เพ่ือให้ระบบการจัดเก็บรายได้ภาคเอกชนมีความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รักษา
ความสมดุลและความยั่งยืนทางการคลัง  



 แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสยี พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งท่ี 1) 
องค์การจัดการน ้าเสยี 

แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2563 - 2565 
    

 

 
หน้า - 20 - 

 องค์การจัดการน ้าเสยี 

 1.2) พัฒนำสำธำรณูปโภคขั นพื นฐำน – แก้ปัญหำระบบระบำยน  ำและระบบบ ำบัดน  ำเสีย โดย
พัฒนาระบบระบายน ้า ปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้สามารถระบายน ้าออกจากพื นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั งรณรงค์ให้ประชาชนไม่ทิ งขยะหรือของเหลือใช้ลงในท่อระบายน ้า แม่น ้า และทะเล 
รวมทั งพัฒนาระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียในเขตเมือง โดยใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายในการบริหารจัดการ      
น ้าเสีย  

 1.3) พัฒนำโครงสร้ำงพื นทฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำ และ
นวัตกรรม – เสริมสร้ำงกำรใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำงพื นฐำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ ให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด มุ่งเน้นการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นปัจจัยน้าไปสู่การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่มีมูลค่าสูงและสามารถน้าไปใช้ได้จริง และใช้วัตถุดิบจากภายในประเทศให้มากที่สุด 

 1.4) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ – พัฒนำระบบนิเวศเพื่อรองรับกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ            
ยุคใหม่ อาทิ เสรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy) เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจวัฒนธรรม พร้อมทั งปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง       
เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยุคใหม่ สามารถพัฒนาแอปพลิคัชัน นวัติกรรม สินค้าและบริการที่หลากหลาย               
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และ            
สร้างคุณค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์และก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมให้กับเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม 
 2) นโยบำยหลักด้ำนที่ 10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการบริหารจัดการน ้าทั งระบบ แหล่งน ้าชุมชน และทะเล โดยเชื่อมโยงกับแผนบริหารจัดการ
น ้า 20 ปีของประเทศ เพ่ิมผลิตผลในการจัดการและการใช้น ้าทุกภาคส่วน จัดให้มีน ้าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชน
ชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน ้าชุมชนที่เหมาะสม พร้อมทั งส่งเสริม ฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์ พื นที่ต้น ้า พื นที่ชุ่มน ้า พื นที่พักน ้า แหล่งน ้าธรรมชาติ แอ่งน ้าบาดาล การระบายน ้าชายฝั่ ง เพ่ิมผลิตภาพของ     
น ้าทั งระบบ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น ้าให้ทัดเทียมระดับสากล ดูแลภัยพิบัติจากน ้า พัฒนาการจัดการน ้า              
เชิงลุ่มน ้าทั งระบบ และเพ่ิมพื นที่ชลประทาน เพ่ือลดความเหลื่อมล ้าและสร้างระบบจัดสรรน ้าที่เป็นธรรม รวมทั ง
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการน ้าในชุมชนตามแนวพระราชด้าริ 

 3) นโยบำยเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั งฝ่ายการเมืองและ
ฝ่ายราชการประจ้า โดยเร่งรัดการด้าเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมายเมื่อพบผู้กระท้าผิด
อย่างเคร่งครัด น้าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวัง การทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด และ
เร่งรัดด้าเนินการตามขั นตอนของกฎหมาย เมื่อพบผู้กระท้าผิดอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ภาครัฐปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุด พร้อมทั งให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ         
เฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 4) นโยบำยเร่งด่วนที่ 11 กำรจัดเตรียมมำตรกำรรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ตั งแต่การป้องกัน       
ก่อนเกิดภัย การให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยจัดระบบติดตามสถานการณ์         
อย่างต่อเนื่องและก้าหนดมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดและ
ทันท่วงที รวมทั งพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 
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2.2.11 นโยบำยประเทศไทย 4.0 
  เป็นนโยบายในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่
การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่ Value – Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มี 3 ประการในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์เป็นนวัตกรรม 
2) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเป็นภาคบริหารมากขึ น 
3) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศภาคอุตสาหกรรมเป็นเทคโนโลยีความคิด สร้างสรรค์และ

นวัตกรรม 
 

2.3.  สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ 
 2.3.1 นโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน  ำเสียชุมชน 
         มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เห็นชอบการก้าหนดเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย

เพ่ิมเติมให้ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทยขององค์การจัดการน ้าเสีย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนภารกิจขององค์กร          
ในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน ้าของประเทศ ให้สามารถเข้าด้าเนินการบริหารจัดการน ้าเสียให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื นที่ทั่วประเทศ  
 
           2.3.2 นโยบำยกระทรวงมหำดไทยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน  ำเสียชุมชน 
          1) กระทรวงมหาดไทย ได้ก้าหนดให้การจัดการน ้าเสียชุมชนเป็นภารกิจส้าคัญตามนโยบายของรัฐบาล 
และได้มอบหมายให้องค์การจัดการน ้าเสียจัดท้าแผนการด้าเนินงานบริหารจัดการน ้าเสียชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2461 
– 2580) และแผนบริหารจัดการน ้าเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้านวน 105 แห่ง เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าเสีย
ในพื นที่ที่มีคุณภาพน ้าเสื่อมโทรม ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสุขอนามัยของประชาชน รวมทั งการ
สร้างความร่วมมือให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเรื่องการจัดการน ้าเสีย และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการลด         
น ้าเสียจากแหล่งก้าเนิดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะต่อไป 

        2) กระทรวงมหาดไทยได้ด้าเนินนโยบายในเรื่องการแก้ไขปัญหาน ้าเสีย โดยค้านึงถึงการลดการปล่อย
น ้าทิ งจากแหล่งก้าเนิดและการควบคุมคุณภาพน ้าทิ งจากแหล่งก้าเนิดให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยได้ก้าหนดให้      
การจัดการน ้าเสียชุมชนเป็นภารกิจส้าคัญตามนโยบายรัฐบาล (Agenda) มีเป้าหมายบ้าบัดน ้าเสียจากชุมชนให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน ้าทิ งชุมชนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0820.3/ว1499 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี  

            2.1) กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนในพื นที่ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการจัดการน ้าเสียว่ามีปัญหาน ้าเสียในพื นที่หรือไม่ และมีแผนงานหรือการด้าเนินการแก้ไขปัญหา
อย่างไร โดยให้ปรึกษาหรือท้าข้อตกลงร่วมกับองค์การจัดการน ้าเสียในพื นที่ 

            2.2) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนในพื นที่ หากพบว่ามีปัญหาในการ
บริหารงานหรือเดินระบบ และไม่มีความพร้อมในด้านงบประมาณ บุคลากร หรือความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานงานกับองค์การจัดการน ้าเสียเพ่ือท้าข้อตกลงร่วม ให้เข้ามาด้าเนินการซ่อมแซม 
พร้อมทั งบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียตามเงื่อนไขของข้อตกลงร่วมกัน  

  3) กระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายให้มีการบูรณาการหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน ้าดีและ     
น ้าเสียเข้าด้วยกัน อย่างเป็นระบบ สร้างความยั่งยืนด้านการบริหารจัดการน ้าเสียของประเทศ 
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 2.3.3 สถำนกำรณ์คุณภำพน  ำของประเทศไทย  
จากข้อมูลการส้ารวจคุณภาพน ้าของกรมควบคุมมลพิษปี พ.ศ. 2562 (ที่มา : รายงานสถานการณ์

มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2562) พบว่าคุณภาพน ้า 59 แม่น ้าสายหลัก และ 6 แหล่งน ้านิ่ง อยู่ในเกณฑ์ดีมาก       
ร้อยละ 2 เกณฑ์ดี ร้อยละ 32 เกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 48 และเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 18 แหล่งน ้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
คือ แม่น ้าตาปีตอนบน คุณภาพน ้าผิวดินในแต่ละภาค ทั งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ           
ภาคตะวันออก มีคุณภาพน ้าเสื่อมโทรมลงจากปี พ.ศ. 2561 โดยภาคกลางมีแหล่งน ้าที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมากกว่า
ภาคอ่ืน เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานประเภทแหล่งน ้าผิวดินที่ก้าหนด มีเพียง 9 แหล่ง (ร้อยละ 15) ที่เป็นไปตาม
มาตรฐาน ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553 - 2562) คุณภาพน ้าของแหล่งน ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี และไม่มี
แหล่งน ้าที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก โดย 5 อันดับแรกของแหล่งน ้าที่มีคุณภาพน ้าดีที่สุดในปี พ.ศ. 2562 ได้แก่ ตาปี
ตอนบน กก แควน้อย ลี  เพชรบุรีตอนบน และ 5 อันดับแรกของแหล่งน ้าที่มีคุณภาพน ้าเสื่อมโทรม ได้แก่                        
ล้าตะคองตอนล่าง เจ้าพระยาตอนล่าง ท่าจีนตอนล่าง พังราดตอนบน ระยองตอนล่าง 
   

 2.3.4  น  ำเสียชุมชนในประเทศไทย   
 น ้าเสียในประเทศไทย สามารถแบ่งประเภทตามแหล่งก้าเนิดได้ 3 ประเภท คือ (1) น ้าเสียชุมชน (2) 
น ้าเสียอุตสาหกรรม และ (3) น ้าเสียเกษตรกรรม ทั งนี  ปริมาณน ้าเสียชุมชนที่เกิดขึ นทั่วประเทศมีประมาณ 9.50        
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยมีปริมาณน ้าเสีย 4.60 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 48 ของปริมาณ       
น ้าเสียชุมชนที่เกิดขึ นทั งหมด ที่ผ่านการบ้าบัดโดยระบบบ้าบัดน ้าเสียที่ติดตั งตามกฎหมายควบคุมอาคาร แหล่งรองรับ
น ้าสามารถฟ้ืนฟูได้เองตามกระบวนการธรรมชาติและยังไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งน ้า และมีปริมาณน ้าเสีย 3.20              
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 34 จะถูกบ้าบัดโดยระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนรวมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ้านวน 105 แห่ง และยังคงเหลือปริมาณน ้าเสีย 1.70 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของ
ปริมาณน ้าเสียชุมชนที่เกิดขึ นทั งหมด ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน ้าของแหล่งน ้าต่างๆ 
 จากปัญหาน ้าเสียในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนล่างที่ทวีความรุนแรงมากขึ น ในขณะที่อ้านาจใน         
การจัดการน ้าเสียยังกระจัดกระจายอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงาน จึงเป็นเหตุผลในการจัดตั ง
องค์การจัดการน ้าเสีย แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา องค์การจัดการน ้าเสีย ยังไม่มีโอกาสได้ด้าเนินงานหลักตาม
วัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ เนื่องจากปัญหาการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียจังหวัดสมุทรปราการ และปัญหาการบริหาร
จัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ  

 
 2.3.5  ระบบบ ำบัดน  ำเสียรวมของชุมชนในประเทศไทย 

 ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลลงทุนก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนจนถึง
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) เป็นเงินประมาณ 80,000 ล้านบาท จากระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมทั งหมด ณ ปี พ.ศ. 2562 จ้านวน 
105 แห่ง รองรับปริมาณน ้าเสียได้ 3.22 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ด้าเนินงานโดยกรุงเทพมหานคร จ้านวน 8 แห่ง และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 97 แห่ง โดยมีองค์การจัดการน ้าเสียเข้าด้าเนินงานบริหารจัดการ 26 แห่ง จาก
ทั งหมด 97 แห่ง  

 ระบบบ้าบัดน ้าเสียที่จัดสร้างแยกตามขนาด (ที่มา : นโยบายและพื นที่เป้าหมายการจัดการน ้าเสีย
ชุมชน (พ.ศ.2553 – 2584)) เป็นระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดใหญ่ (มากกว่า 50,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) 12 แห่ง ระบบ
บ้าบัดน ้าเสียขนาดกลาง (10,000 – 50,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) 47 แห่ง และระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็ก (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  

 ทั งนี  ปัจจุบันองค์การจัดการน ้าเสียได้ด้าเนินงานบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 แห่ง จากทั งหมด 97 แห่ง ไม่นับรวมกรุงเทพมหานคร จ้านวน 8 แห่ง และระบบบ้าบัด
น ้าเสียคลองด่าน จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง โดยระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน 26 แห่ง ที่บริหารจัดการโดยองค์การจัดการ     
น ้าเสียด้าเนินงานอยู่มีความสามารถบ้าบัดน ้าเสียรวม เท่ากับ 558,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 2-3 และภาพท่ี 2-2  
 
ตำรำงท่ี 2 – 1 จ ำนวนระบบบ ำบัดน  ำเสียรวมชุมชนแยกตำมขนำด  

ล้าดับ ขนาดของระบบบ้าบัดน ้าเสีย จ้านวน (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 
 
ตำรำงท่ี 2 – 2 ประเภทของระบบบ ำบัดน  ำเสียชุมชนในประเทศไทย  

ล้าดับ ชนิดระบบ จ้านวน (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 
ตำรำงท่ี 2 – 3 จ ำนวนระบบบ ำบัดน  ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ล้าดับ รายการ 
จ้านวน 
(แห่ง) 

ความสามารถ 
ในการบ้าบัดน ้าเสีย 

(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.) 70 1,026,000 22,179 
4 องค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) 26 558,000 10,163 

รวม 105 3,221,000 79,895 
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ภำพที่ 2-2 แผนที่แสดงต ำแหน่งที่ตั งระบบบ ำบัดน  ำเสีย 105 แห่งทั่วประเทศ และพื นที่ของระบบบ ำบัดน  ำเสียที่ 
อจน. เข้ำด ำเนินกำร   
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 2.3.6  ปัญหำกำรด ำเนินงำนระบบบ ำบัดน  ำเสีย  
 ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

เกิดจากสาเหตุ 4 ประการ ดังนี  
                  1) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความช้านาญด้านการเดินระบบและควบคุมดูแลรักษา โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่จะมีปัญหาขาดบุคลากรที่ท้าหน้าที่โดยตรงในการดูแลและควบคุมระบบบ้าบัดน ้าเสีย นอกจากนี  
บุคลากรที่มารับหน้าที่มักจะไม่มีความรู้และทักษะด้านการจัดการน ้าเสียและควบคุมด้าเนินงานระบบฯ ที่มากเพียงพอ 
 2) ขาดความชัดเจนในด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายหรือข้อบังคับด้านการจัดเก็บ
ค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย ที่ควรเป็นนโยบายที่ชัดเจนจากส่วนกลาง  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตาม
หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย  
 3) ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และข้อเท็จจริงแก่ชุมชนและประชาชน รวมทั งการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและร่วมตัดสินใจด้าเนินการจัดการน ้าเสีย ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมด้าเนินการทั งภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน  
 4) ขาดงบประมาณส้าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานระบบบ้าบัดน ้าเสีย เนื่องจากไม่มีความ
พร้อมในด้านการบริหารจัดการ ท้าให้ท้องถิ่นละเลยไม่ด้าเนินงานระบบอย่างจริงจัง 

 
 2.3.7  กำรจัดเก็บค่ำบริกำรบ ำบัดน  ำเสีย 

    กรมควบคุมมลพิษได้ออกประกาศกรมควบคุมมพิษ เรื่อง แนวทางการก้าหนดอัตราค่าบริการบ้าบัด     
น ้าเสียชุมชน เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2563 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
โดยได้ก้าหนดแนวทาง ไว้ดังนี   

 การก้าหนดอัตราค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียควรก้าหนดเพ่ือให้มีรายรับเพียงพอกับ และครอบคลุมต้นทุน
การบ้าบัดน ้าเสีย (รายรับต่อปีต้องเท่ากับหรือมากกว่าต้นทุนการบ้าบัดน ้าเสียเฉลี่ย) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเรียกเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียแบบ User 
Charge ที่เรียกเก็บตามปริมาณน ้าใช้ สามารถท้าได้สะดวก บริหารจัดการได้ง่ายมีประสิทธิภาพ และเกิดความเป็น
ธรรมในสังคม ตามหลัก “ผู้ใดก่อมลพิษ ผู้นั นต้องจ่าย” โดยการจัดเก็บตามปริมาณน ้าใช้ (จากการใช้น ้าประปา) เป็นวิธี
ที่ท้าได้สะดวกที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตที่มีบริการระบบประปา เนื่องจากสามารถปรับปริมาณน ้าใช้ให้เป็นน ้าเสีย
ได้ โดยใช้ตัวคูณซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน เช่น ปริมาณน ้าเสียคิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณน ้าใช้ เป็นต้น 

 ในประเด็นของการน้าปริมาณความสกปรกของน ้าเสียที่ระบายจากแหล่งก้าเนิดน ้าเสียแต่ละประเภท
มาใช้ก้าหนดอัตราค่าบริการด้วยนั น จะเกิดความยุ่งยากในทางปฏิบัติ เนื่องจากจะต้องมีการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ งจาก
แหล่งก้าเนิดแต่ละประเภท ดังนั น เพ่ือไม่ให้เกิดประเด็นปัญหาโต้แย้งในการระบายปริมาณความสกปรกที่ไม่เท่ากัน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรก้าหนดลักษณะของน ้าเสียที่จะอนุญาตให้ปล่อยลงสู่ท่อรวบรวมน ้าเสียได้ไว้ด้วย 

 การก้าหนดอัตราค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย สามารถก้าหนดได้ทั งแบบ “อัตราคงที่ (Flat Rate)” หรือ
แบบ “อัตราไม่คงที่ในแบบก้าวหน้า (Progressive rate)” ตามปริมาณการใช้น ้า ส้าหรับผู้รับบริการสามารถก้าหนด
ตามกลุ่มประเภทผู้ใช้น ้าของการประปาส่วนภูมิภาค หรือตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก้าหนดก็ ได้ เพ่ือความ
สะดวกในการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย  

 ช่วงค่าของอัตราค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียที่แนะน้า : กรมควบคุมมลพิษเสนอช่วงค่าสูงสุดและต่้าสุด เพ่ือ
เป็นกรอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้าไปประยุกต์ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับค่าบริการของต่างประเทศ และ                    
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2-4  
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ตำรำงท่ี 2 – 4 ช่วงค่ำของอัตรำค่ำบริกำรที่แนะน ำ 

ประเภทของระบบบ้าบัดน ้าเสียและแหล่งก้าเนิด ช่วงค่าบริการฯ ที่แนะน้า 
(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
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั นๆ จะได้ใช้อาคารอยู่อาศัยด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมถึงสถานที่ ราชการและอาคาร             
ที่ท้าการ  
 

2.4.  ปัจจัยควำมยั่งยืน 
 องค์การจัดการน ้าเสียมีปัจจัยความยั่งยืนในระยะยาว ดังนี  
 1. การมีอ้านาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการน ้าเสียในประเทศไทย  
 2. ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการน ้าเสีย  
 3. การมีเครือข่ายและพันธมิตรเพ่ือขยายขอบเขตการด้าเนินงานอย่างบูรณาการ  
 4. การรับรู้และตระหนักถึงความส้าคัญของการจัดการน ้าเสียในประเทศไทย  
 5. การมีนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการพัฒนาและจัดการน ้าเสีย  
 

2.5.  ควำมเสี่ยง 
 องค์การจัดการน ้าเสียได้มีการพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลท้าให้การด้าเนินงาน ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
โดยมีการน้าสถานะความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาพิจารณาเป็นปัจจัยน้าเข้าเพ่ือประกอบการจัดท้าแผนฯ 
ซ่ึงแผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับอนุมัติจากผู้อ้านวยการองค์การ
จัดการน ้าเสียเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (เนื่องจากคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสียว่างลง) สรุปปัจจัยเสี่ยง
ไดด้ังแสดงในตารางที่ 2-5 และ 2-6 
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ตำรำงท่ี 2 – 5 ประเภทและปัจจัยเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ประเภท ปัจจัยเสี่ยง 
Strategic Risk: S 1. การฟ้ืนฟูและการจัดให้มีการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (จ้านวน 22 พื นที่) 

2. ความส้าเร็จในการน้า Green Technology ใช้ในการบริหารระบบ
บ้าบัดน ้าเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

Operational Risk: O 3. ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย  
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

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

Compliance Risk: C 5. การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการองค์การจัดการ      
น ้าเสียประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
ตำรำงท่ี 2 – 6 ปัจจัยเสี่ยงและสำเหตุควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

ปัจจัยเสี่ยง สำเหตุควำมเสี่ยง 
RF1 การฟ้ืนฟูและจัดให้มีการบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564                 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (จ้านวน 22 พื นที่) 
 

RC1.1 ขาดอ้านาจบังคับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ 
ความร่วมมือ 
RC1.2 ขาดการวิเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
เป้าหมายอย่างเป็นระบบ 
RC1.3 ขาดอัตราก้าลังในการติดต่อประสานงานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
RC1.4 ไม่สามารถส้ารวจพื นที่ เจรจาและชี แจงต่อสภา อปท. 
ได้ เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 

RF2 ค ว า ม ส้ า เ ร็ จ ใ น ก า ร น้ า  Green 
Technology ใช้ในการบริหารระบบบ้าบัด      
น ้าเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

RC2.1 ไม่มี พื นที่ เหมาะสมในการติดตั ง อุปกรณ์พลังงาน
ทดแทน 
RC2.2 ไม่สามารถติดตั งอุปกรณ์พลังงานทดแทน ได้ครบตาม
จ้านวนและระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ 
RC2.3 ไม่สามารถสรุปผลการด้าเนินงาน และรายงานผลต่อ 
ผอ.อจน. ภายในระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ 
RC2.4 งบประมาณในการติดตั งอุปกรณ์พลังงานทดแทน           
ไม่เพียงพอ  
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ปัจจัยเสี่ยง สำเหตุควำมเสี่ยง 
RF3 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณ     
น ้ า เสีย เข้ าระบบบ้าบัดน ้ า เสีย  ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2564 ไม่ เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

RC3.1 ไม่มีหน่วยงานควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนกลางผิดปกติ 
RC3.2 การจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายภูมิภาคอาจล่าช้า 
RC3.3 ค่าใช้จ่ายผันแปรผิดปกติ (อุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ) 
RC3.4 น ้าเสียเข้าระบบน้อยกว่าที่คาดการณ์ 

RF4 รายได้ที่ ได้ จากการบริหารจัดการ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 
 

RC4.1 ขาดการแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เ พ่ือตั ง
งบประมาณล่วงหน้า  
RC4.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ตั งงบประมาณรองรับ
ค่าใช้จ่ายที่องค์การจัดการน ้าเสียเรียกเก็บ 
RC4.3 ขาดความต่อเนื่องในการติดตามเร่งรัดงาน เช่น ติดตาม
หนี  การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน เป็นต้น 

RF5 การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่ เป็นไปตาม
แผนปฏิ บั ติ ก ารองค์ กา รจั ดกา รน ้ า เ สี ย 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

RC5.1 การเปลี่ยนแปลงพื นที่ด้าเนินการ 
RC5.2 การจัดซื อจัดจ้างล่าช้า 
RC5.3 คู่สัญญาด้าเนินการตามสัญญาล่าช้า 
RC5.4 ไม่ได้รับอนุมัติการปรับแผนการเบิกจ่ายฯ จาก สศช. 

 
2.6.  ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่ำ 

 องค์การจัดการน ้าเสียได้ก้าหนดปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Value Driver) ที่จะผลักดันให้องค์กรบรรลุตาม         
พันธกิจ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ คุณภาพการบ้าบัด ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน งบประมาณและ
รายได้ ซึ่งเป็นปัจจัยทางด้านการเงิน โดยมีรายละเอียดของปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 2-3   
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ภำพที่ 2-3 ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่ำขององค์กร  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Value
ประเทศไทยมีกำรบริหำร
จัดกำรน  ำเสียท่ีได้คุณภำพ

และเพียงพอ 

คุณภำพกำรบ ำบัด

งบประมำณและรำยได้

ค่ำบ ำบัดน  ำเสีย

ค่ำก่อสร้ำง

ค่ำบริหำรจัดกำร

ค่ำออกแบบ

บุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

จ ำนวนลูกค้ำ

ค่ำจ้ำงบริหำรจัดกำร

จ ำนวนผลิตภัณฑ์

ยอดขำย

รำคำต่อหน่วย

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ควำมครอบคลุมของระบบท่อ

คุณภำพของท่อ

จ ำนวนบุคลำกร เครื่องมือและอุปกรณ์

จ ำนวนบุคลำกร เครื่องมือและอุปกรณ์

จ ำนวนระบบบ ำบัดน  ำเสีย

จ ำนวนพื นที่ ชุมชน

คุณภำพของระบบบ ำบัด

รำยได้กำรบริหำรจัดกำร

งบลงทุน

งบด ำเนินกำร

ระยะเวลำในกำรบ ำบัด

ควำมสำมำรถของระบบบ ำบัด

ระยะเวลำในกำรแก้ไขปัญหำ

รำยได้จำกผลิตภัณฑ์

ปริมำณน  ำเสียน ำเข้ำ

คุณภำพน  ำที่ได้รับ
บ ำบัด

ปริมำณน  ำที่ได้รับ
กำรบ ำบัด

จ ำนวนประชำกรที่
ได้รับประโยชน์

งบประมำณ

รำยได้เพิ่มเติม

จ ำนวนบุคลำกร เครื่องมือและอุปกรณ์ปริมำณน  ำที่น ำกลับมำใช้ใหม่

ยอดขำย

รำคำต่อหน่วย
รำยได้กำรขำยน  ำ

จ ำนวนลูกค้ำ

ค่ำจ้ำงให้ค ำปร กษำ
รำยได้กำรให้ค ำปร กษำ
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2.7.  ควำมสำมำรถในกำรน ำแผนวิสำหกิจไปด ำเนินกำรให้ส ำเร็จ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การจัดการน ้าเสียได้ด้าเนินการถ่ายทอดกลยุทธ์เพ่ือน้าไปปฏิบัติ โดยการ
แปลงแผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย  พ.ศ. 2563 – 2565 (แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย) เป็น                    
แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วงเงินที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร) ซึ่งแผน           
ทั ง 2 เล่ม ได้รับความเห็นชอบจากผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสีย เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 หลังจากนั น
องค์การจัดการน ้าเสียได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสีย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 
รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2-7 มีดังนี  
 
ตำรำงที่ 2-7 งบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2563 

ประเภทงบประมำณ จ ำนวนเงิน (ล้ำนบำท) 
1. งบลงทุน 312.8800 
2. งบเงินอุดหนุน 83.3717 
3. งบรายจ่ายอื่น 37.6600 

รวมทั งสิ น 433.9117 
 
 องค์การจัดการน ้าเสียได้ด้าเนินการขอปรับปรุงเป้าหมายการด้าเนินงานและการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจ้าปี 
พ.ศ. 2563 ต่อส้านักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จ้านวน 2 ครั ง โดยสรุปจากวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุน 
312.8800 ล้านบาท เหลือวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุน 69.9481 ล้านบาท รายละเอียดแสดงในตารางที ่2-8 มีดงันี  
 
ตำรำงที่ 2-8 กำรปรับงบลงทุนปี พ.ศ. 2563  

รำยละเอียดงบประมำณ 

งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 

(กันเหลื่อมปี) 
รวม 

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

 
 องค์การจัดการน ้าเสียได้ด้าเนินการติดตามผลส้าเร็จตามแผนปฏิบัติการองค์การจัดการน ้าเสีย  ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ผู้บริหารก้ากับและติดตามผลการด้าเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ โดย          
ผลของการด้าเนินการ สรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 2-9  
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ตำรำงที่ 2-9 ผลกำรด ำเนินงำนและกำรใชจ่ำยเงิน ประจ ำปี พ.ศ. 2563 

ประเภทงบประมำณ 
จ ำนวน 
รวม 

(โครงกำร) 

วงเงิน 
เบิกจ่ำย 

(ล้ำนบำท) 

ผลกำร
เบิกจ่ำย 

(ล้ำนบำท) 
%เบิกจ่ำย 

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% 
รวมทั งสิ น 15 302.1955 305.3039 101.03% 

 
 ผลกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยเงินขององค์กำรจัดกำรน  ำเสียประจ ำปี  พ.ศ. 2563 จำกโครงกำร
ทั งหมด 15 โครงกำร สำมำรถด ำเนินกำรเบิกจ่ำยได้เป็นไปตำมแผนทั ง 15 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100.00  โดย
ปัญหาอุปสรรคส้าคัญในการด้าเนินงานที่ท้าให้องค์การจัดการน ้าเสียต้องขอปรับเป้าหมายการด้าเนินงานและการ
เบิกจ่ายงบลงทุน มีดังนี  
 1) สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019  
 2) การส่งมอบพื นท่ีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความล่าช้า 
   3) การปรับลดวงเงินด้าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดซื อจัดจ้าง 
   4) มีการลงทุนที่ ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในปีงบประมาณ เนื่องจากองค์ประกอบของ
คณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสียไม่ครบถ้วน 
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บทที่ 3 
แผนวิสำหกิจองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 

แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) จัดท้าเพ่ือใช้เป็นกรอบ ทิศทาง 
และกลไกในการขับเคลื่อนการท้างานตามพันธกิจขององค์การจัดการน ้าเสียให้บรรลุผลส้าเร็จ โดยด้าเนินการให้มีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2560 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่องสิ่งแวดล้อม) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) เป้าหมาย         
การพัฒนาที่ยั่ งยืน (SDGs) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2580)                     
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณต่อบทบาทภารกิจที่ด้าเนินงาน เพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายของ             
แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยองค์การ
จัดการน ้าเสียได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนวิสาหกิจขององค์การจัดการน ้าเสีย  พ.ศ. 2563 – 
2565 (ทบทวนครั งที่ 1) ในระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 - เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 สาระส้าคัญของแผนวิสาหกิจ
ฯ เป็นการน้าเสนอวิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ เป้าประสงค์รวม ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และ      
กลยุทธ์ขององค์กร สรุปได้ดังนี   
 

3.1.  ทศิทำงองค์กร (วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม วัฒนำธรรม พันธกิจ เป้ำประสงค์รวม) 
 

3.1.3 วิสัยทัศน์ 
                    “บริหารจัดการน ้าเสียชุมชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน ภายในปี 2569” 

 
3.1.2 ค่ำนิยมองค์กร  

           มุ่งม่ันผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ เชี่ยวชาญในหน้าที่ 
 

3.1.3 วัฒนธรรมองค์กร  
                   องค์การจัดการน ้าเสีย ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั ง
เน้นให้บุคลากรขององค์กรเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด 
 

3.1.4  พันธกิจ  
                     1) ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชนทั่วประเทศ 
           2) ปรับปรุงฟื้นฟู และบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชนทั่วประเทศ 
           3) ให้บริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เก่ียวข้องกับการจัดการน ้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ 
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 3.1.5 เป้ำประสงค์รวม  
                    1) ปริมาณน ้าเสียได้รับการบ้าบัดได้ตามมาตรฐานน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน รวม 252.00              
ล้านลูกบาศก์เมตร 
                      - ปี พ.ศ.2563 จ้านวน    82.00    ล้านลูกบาศก์เมตร  
                      - ปี พ.ศ.2564 จ้านวน    84.00    ล้านลูกบาศก์เมตร 
                      - ปี พ.ศ.2565 จ้านวน    86.00    ล้านลูกบาศก์เมตร  
           2) น ้าเสียหลังการบ้าบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนที่ก้าหนด               
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.00 
 

3.2.  กำรวิเครำะห์ SWOT (SWOT Analysis)  
   องค์การจัดการน ้าเสียได้ด้าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก 
เพ่ือน้ามาวิเคราะห์ SWOT ขององค์กร โดยใช้เครื่องมือ 7S Model, PESTEL Analysis, IFE Matrix, EFE Matrix และ 
Strategic Factor Analsis Summary (SFAS) ซึ่งองค์การจัดการน ้าเสียได้จัดให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
พนักงานในการแสดงความคิดเห็น โดยได้ร่วมกันจัดล้าดับความส้าคัญของ SWOT โดยการให้คะแนนและการให้
น ้าหนัก มีหลักเกณฑด์ังนี   
 
        1) เกณฑ์การให้คะแนน องค์กรได้ก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3-1  
 

ตำรำงท่ี 3-1 เกณฑ์กำรให้คะแนน SWOT 
คะแนน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

(Internal Environment Analysis) 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
(External Environment Analysis) 

4 จุดแข็งหลัก โอกาสหลัก 
3 จุดแข็งรอง โอกาสรอง 
2 จุดอ่อนหลัก ภัยคุกคามหลัก 
1 จุดอ่อนรอง ภัยคุกคามรอง 

  
        2) เกณฑ์การให้น ้าหนัก ได้จากผลส้ารวจความเห็นของผู้บริหารและบุคลากรภายในองค์กร  
  ผลจากการส้ารวจความเห็นของผู้บริหารและบุคลากรขององค์การจัดการน ้าเสีย สามารถสรุป SWOT ของ
องค์กร ไดด้ังแสดงในตารางที่ 3-2  
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ตำรำงท่ี 3-2 สรุป SWOT ขององค์กร 
ปัจจัยภำยใน 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
S1 เป็นองค์กรภาครัฐที่มีประสบการณ์และนวัตกรรมด้าน
การจัดการน ้าเสียชุมชนเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี 
S2 มีเครือข่ายความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ในการ
ด้าเนินงานและช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ อจน . 
กระจายครอบคลุมทั่วประเทศ 
 

W1 การจัดการโครงสร้างการบริหารงาน การพัฒนา
บุคลากร ยังไม่สมดุลกับภาระงาน 
W2 การบูรณาการข้อมูลองค์ความรู้ยังไม่ครอบคลุม
ทั่วทั งองค์กร 

ปัจจัยภำยนอก 
โอกำส (Opportunities : O) ภัยคุกคำม (Threats : T) 

O1 รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายและให้
ความส้าคัญในการบริหารจัดการน ้าเสียของประเทศไทย 
O2 ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนยังไม่เพียงพอกับปริมาณน ้า
เสียที่เกิดขึ น 

T1 อ ป ท . มี อ้ า น า จ ใ น ก า ร ด้ า เ นิ น ง า น ด้ า น
สาธารณูปโภคในพื นที ่
T2 ขาดการกวดขันและตรวจสอบการใช้กฎหมายใน
เรื่องการจัดการน ้ า เสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้ า
สาธารณะ 
 

 
 3.2.1  กำรวิเครำะห์ Fact based ของ SWOT 
               จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพขององค์การจัดการน ้าเสีย เพ่ือระบุจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และภัยคุกคาม เพ่ือเป็นหนึ่งในปัจจัยน้าเข้าในการจัดท้าแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 
(ทบทวนครั งที่ 1) สามารถวิเคราะห์ Fact based ของแต่ละ S-W-O-T ดังแสดงในตารางที่ 3-3 
 
ตำรำงท่ี 3-3 กำรวิเครำะห์ Fact based ของ SWOT 
 
      

Description Fact based 

S1 เป็นองค์กรภาครัฐที่มีประสบการณ์และ
นวัตกรรมด้านการจัดการน ้าเสียชุมชนเป็น
ระยะเวลามากกว่า 20 ปี 
 
 

1.  องค์การจัดการน ้ า เสีย (อจน. ) เป็นรั ฐวิสาหกิจสั งกัด
กระทรวงมหาดไทย ตาม พรฎ. จัดตั ง อจน. พ.ศ. 2538  มีอ้านาจ
หน้าที่จัดให้มีและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดเดียวกัน ส่งผลให้
การด้าเนินงานระหว่าง อจน. และ อปท. เกิดความเชื่อมโยง
บูรณาการงานอย่างรวดเร็วในแนวทางเดียวกัน  โดย อจน. มี
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการน ้าเสียมากกว่า 20 ปี จึงสามารถ
บริหารจัดการน ้า เสียได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและต่อเนื่อง 
ประกอบกับเป็นหน่วยงานที่ถ่ายทอดความรู้ เทคนิคด้านการ

จดุแข็ง (Strengths) 
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Description Fact based 

บ้ารุ งรักษาระบบบ้าบัดน ้ าเสียให้กับท้องถิ่นได้  ซึ่ งผลการ
ด้าเนินงานของ อจน. ณ สิ นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการ
ปรับปรุงฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับ อปท. 
ในระยะยาว 15 ปี รวมทั งสิ น 27 แห่ง และก่อสร้างและบริหาร
จัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็ก รวมทั งสิ น 27 แห่ง 
2. อจน. ได้ออกแบบระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนขนาดเล็ก ที่มีขนาด
และความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นระบบบ้าบัด    
น ้าเสียใต้ดินประเภทแบบเลี ยงตะกอนชนิดตัวกลางยึดเกาะ 
(Activated Sludge/Fixed film) ท้าให้ พื นที่ด้ านบนยังคงใช้
ประโยชน์ได้หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ เช่น สนามฟุตซอล 
สวนสาธารณะ สถานที่ออกก้าลังกาย เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบัน 
อปท. หลายแห่งไม่มีที่ดินส้าหรับก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
ดังนั นระบบบ้าบัดเสียชนิดใต้ดินดังกล่าวจึงสามารถแก้ไขปัญหา
ที่ดินส้าหรับการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลการด้าเนินงานของ 
อจน. ณ สิ นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีระบบบ้าบัดน ้าเสียใต้ดิน
รวม 20 แห่ง ใช้ประโยชน์พื นที่ด้านบนเป็นสวนสาธารณะ 11 
แห่ง ลานออกก้าลังกาย 6 แห่ง สนามฟุตซอล 1 แห่ง สนามไดร์ฟ
กอล์ฟ 1 แห่ง และลานเอนกประสงค์ 1 แห่ง 

S2 มีเครือข่ายความร่วมมือจากหลาย
หน่วยงาน ในการด้าเนินงานและช่วยเหลือ
กา รปฏิ บั ติ ง า นของ  อจน . กระจ าย
ครอบคลุมทั่วประเทศ 
 

1. การด้าเนินงานด้านการบริหารจัดการน ้าเสียของ อจน. ที่ผ่าน
มาได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั งหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั งจากองค์กร
ระหว่างประเทศในด้านการสร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการ
บริหารจัดการน ้าเสียให้กับ อจน. เช่น โครงการความช่วยเหลือ
ด้านเทคนิคการบ้าบัดน ้าเสียให้แก่ท้องถิ่นในประเทศไทย ภายใต้
โครงการความร่วมมือขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของญี่ปุ่น JICA ระหว่าง Bureau of Public Sewerage Work, 
Saitama Prefectural Government ของประเทศญี่ปุ่น (ปี พ.ศ. 
2558 - 2561) โครงการความร่วมมือกับสหพันธ์สาธารณรัฐ
เ ย อ ร มั น นี  ( Deutsche Gesellschaft fur Internationale 
Zusammenarbeit : GIZ GmbH) ในการลดผลกระทบสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากระบบน ้าและน ้าเสีย           
(ปี พ.ศ. 2559 - 2561) และโครงการความร่วมมือกับสาธารณรัฐ
เกาหลี ภายใต้โครงการ Wastewater Management Master 
Plan in Eastern Region of Thailand ในการจัดท้าแผนแม่บท
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ด้านการจัดการน ้าเสียในพื นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย        
(ปี พ.ศ. 2559 - 2560)  
2. อจน. ได้จัดท้าบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ อปท. ได้มาก
ขึ นในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2563 เนื่องจากสามารถบริหารจัดการ
น ้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพทั งในด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่ง
สรุปจ้านวน MOU ตามล้าดับได้ดังนี  ในปี พ.ศ. 2559 จ้านวน 12 
แห่ง ในปี พ.ศ. 2560 จ้านวน 4 แห่ง ในปี พ.ศ. 2561 จ้านวน 13 
แห่ง ในปี พ.ศ. 2562 จ้านวน 13 แห่ง และในปี พ.ศ. 2563 
จ้านวน 37 แห่ง 
3. อจน. ได้จัดท้าบันทึกข้อตกลงร่วม (MOA) กับ อปท. ได้มากขึ น
ในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2563 เนื่องจากสามารถบริหารจัดการน ้า
เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพทั งในด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งสรุป
จ้านวน MOA ตามล้าดับได้ดังนี  ในปี พ.ศ. 2559 จ้านวน 5 แห่ง 
ในปี พ.ศ. 2560 จ้านวน 6 แห่ง ในปี พ.ศ. 2561 จ้านวน 12 แห่ง 
ในปี พ.ศ. 2562 จ้านวน 14 แห่ง และในปี พ.ศ. 2563 จ้านวน 
18 แห่ง  

 
 
 

Description Fact based 

W1 การจัดการโครงสร้างการบริหารงาน 
การพัฒนาบุคลากร ยังไม่สมดุลกับภาระงาน 
 

1. โครงสร้างการบริหารงานของ อจน. แบ่งเป็น 3 สายงาน 
ประกอบด้วย สายงานบริหาร สายงานพัฒนาองค์กร สายงาน
ปฏิบัติการ โดยกรอบอัตราก้าลังในปัจจุบัน จ้านวน 167 อัตรา ยัง
ไม่เพียงพอต่อภารกิจงานด้านการบริหารจัดการน ้าเสียที่มีเพ่ิมขึ น
ทุกปี ประกอบกับ อจน. ต้องมีการพัฒนาบุคคลากรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมให้มีการน้าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาช่วยปฏิบัติงานให้มากขึ น 
2. มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 
เห็นชอบการก้าหนดเขตพื นที่จัดการน ้าเสียเพ่ิมเติมให้ครอบคลุม
ทุกจังหวัดของประเทศไทยขององค์การจัดการน ้าเสีย ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนภารกิจขององค์กรในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน ้าของ
ประเทศ ให้สามารถเข้าด้าเนินการบริหารจัดการน ้าเสียให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม           
ทุกพื นที่ทั่วประเทศ  

จดุอ่อน (Weakness) 
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3. จากข้อมูลในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563) 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประเทศไทยมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั งสิ น 7,850 แห่ง แต่องค์การจัดการ        
น ้าเสียมีกรอบอัตราก้าลังในปัจจุบันรวมทั งสิ น 167 อัตรา  

W2 การบูรณาการข้อมูลองค์ความรู้ยังไม่
ครอบคลุมทั่วทั งองค์กร 
 

1. ตามเกณฑ์การด้าเนินงานระบบประเมินผลใหม่ (State 
Enterprise Assessment Model : SE-AM) มี ก้ า ห น ด ใ ห้
หน่วยงานมีกระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ อย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่ง อจน. ยังขาดการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร 
และองค์ความรู้ที่มีอยู่ยังไม่มีการเชื่อมโยงให้เป็นระบบ และยัง       
ไม่มีการน้าความรู้มาถ่ายทอดให้กับส่วนงานอ่ืนๆ ให้รับทราบ 
ดังนั น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อจน. จึงเริ่มจัดให้เกิด
กระบวนการจัดการความรู้ที่มีขั นตอน เป็นระบบมากยิ่งขึ น โดย
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างทุกท่าน ที่มุ่งเน้นให้ 
อจน. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่นวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่า 
ภาพลักษณ์ในการเป็นองค์กรชั นน้าด้านการจัดการน ้าเสียของ
ประเทศไทย 
2. จากข้อมูลโครงสร้างองค์กรและอัตราก้าลังขององค์การจัดการ
น ้าเสียในปัจจุบัน ยังขาดพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์
ด้านการบริหารจัดการองค์กรโดยตรง เช่น ด้านลูกค้าและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม เป็นต้น 
เนื่องจากไม่มีผู้บริหารและพนักงานที่จบวุฒิการศึกษาด้านนี 
โดยตรง 

 
 
 

Description Fact based 

O1 รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย มีนโยบาย
และให้ความส้าคัญในการบริหารจัดการ      
น ้าเสียของประเทศไทย 
 

1. กระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้
มอบนโยบายด้านการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าให้กับ อจน. 
รวมทั งให้ความส้าคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน ้าของแต่ละ
จังหวัดเป็นอย่างมาก โดยเห็นว่าทุกจังหวัดต้องมีการบริหาร
จัดการน ้าเสีย ซึ่งได้มีหนังสือให้ทุกจังหวัดประสานการด้าเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการน ้าเสียกับ อจน. โดยตรง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0820.3/ว1499 ลงวันที่ 12 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 ซึ่งมีรายละเอียดที่ส้าคัญดังนี   

โอกาส (Opportunities) 
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1) กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ชุมชนในพื นที่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการ
จัดการน ้าเสียว่ามีปัญหาน ้าเสียในพื นที่หรือไม่ และมีแผนงานหรือ
การด้าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร โดยให้ปรึกษาหรือท้าข้อตกลง
ร่วมกับองค์การจัดการน ้าเสียในพื นท่ี 
2) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนใน
พื นที่ หากพบว่ามีปัญหาในการบริหารงานหรือเดินระบบ และ        
ไม่มีความพร้อมในด้านงบประมาณ บุคลากร หรือความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารจัดการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานงาน
กับองค์การจัดการน ้าเสียเพื่อท้าข้อตกลงร่วม ให้เข้ามาด้าเนินการ
ซ่อมแซม พร้อมทั งบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียตามเงื่อนไข
ของข้อตกลงร่วมกัน 
2. มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 
เห็นชอบการก้าหนดเขตพื นที่จัดการน ้าเสียเพ่ิมเติมให้ครอบคลุม
ทุกจังหวัดของประเทศไทยขององค์การจัดการน ้าเสีย ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนภารกิจขององค์กรในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน ้าของ
ประเทศ ให้สามารถเข้าด้าเนินการบริหารจัดการน ้าเสียให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม           
ทุกพื นที่ทั่วประเทศ  

O2 ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนยังไม่เพียงพอ
กับปริมาณน ้าเสียที่เกิดขึ น 
 

จากการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าแม่น ้าสายหลักและ
แหล่งน ้านิ่งส้าคัญทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2560 พบว่า แหล่งน ้าที่มี
คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์ดี มีเพียงร้อยละ 28 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
ร้อยละ 55 และอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 17 โดยปริมาณ
น ้าเสียชุมชนที่เกิดขึ นทั่วประเทศมีประมาณ 9.5 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อวัน โดยมีปริมาณน ้าเสียอีก 4.60 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน ที่บ้าบัดด้วยระบบบ้าบัดน ้าเสียชนิดติดกับที่ (On Site – 
Treatment) ที่อยู่ตามบ้านพักอาศัย อาคารต่างๆ และบางส่วน
แหล่งรองรับน ้าสามารถฟ้ืนฟูและบ้าบัดได้ตามกระบวนการ
ธรรมชาติ (Self-Purification) ซึ่งยังไม่สงผลกระทบต่อคุณภาพ
น ้า หรือคิดเป็นร้อยละ 48 ของปริมาณน ้าเสียชุมชนที่เกิดขึ น    
ทั่วประเทศ ในส่วนของปริมาณน ้าเสีย 4.90 ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ที่จะส่งผลกระทบต่อแหล่งรองรับ
น ้าต่างๆ ให้มีคุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมและพอใช้ ซึ่ง
ปริมาณน ้าเสียในส่วนนี  จะต้องได้รับการบ้าบัดโดยระบบบ้าบัด       
น ้าเสียชุมชนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้า ซึ่งในปัจจุบันมีระบบบ้าบัด
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น ้าเสียชุมชนทั่วประเทศจ้านวน 105 แห่ง ซึ่งสามารถรองรับ
ปริมาณน ้าเสียได้รวม 3.20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ดังนั น ยังคง
มีปริมาณน ้าเสียที่ต้องบ้าบัดให้ได้มาตรฐานคุณภาพน ้าอีก
ประมาณ 1.70 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 18 
ของปริมาณน ้าเสียที่เกิดขึ น 

 
 
 
 

Description Fact based 

T1 อปท. มีอ้านาจในการด้าเนินงานด้าน
สาธารณูปโภคในพื นที ่
 

1. เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการกระจายอ้านาจ พ.ศ. 2542 ให้
อ้านาจและหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการ
จัดตั งและดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของตนเอง ซึ่งปัจจุบันมี 
อปท. บางพื นที่เท่านั นที่ให้ อจน. เข้าบริหารจัดการระบบบ้าบัด
น ้าเสียและจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสียได้  
2. จากการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าแม่น ้าสายหลัก
และแหล่งน ้านิ่งส้าคัญทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2560 พบว่า แหล่งน ้า
ที่มีคุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์ดี มีเพียงร้อยละ 28 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
ร้อยละ 55 และอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 17 

T2 ขาดการกวดขันและตรวจสอบการใช้
กฎหมายในเรื่องการจัดการน ้าเสียก่อน
ปล่อยลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 
 

พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี 2535 ก้าหนดให้มี
การก้ากับ บังคับใช้เกี่ยวกับการก้าหนดค่าปรับ ส้าหรับผู้ที่ไม่ส่ง
น ้าเสียหรือของเสียไปบ้าบัดที่ระบบบ้าบัดรวม หรือ ลักลอบทิ ง 
หรือไม่ช้าระค่าบริการบ้าบัด และค่าปรับส้าหรับเจ้าของ
แหล่งก้าเนิดมลพิษที่มีระบบบ้าบัดแต่ลักลอบปล่อยทิ งลงสู่ระบบ
บ้าบัดรวม หรือไม่ใช้ระบบบ้าบัดที่มีอยู่ แต่ยังไม่สามารถบังคับใช้
ในพื นที่ได้อย่างเต็มที่และจริงจัง 

 
3.3. สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency: CC) 

หลังจากได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอกให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคแล้ว
ก็จะน้าข้อมูลทั งหมดมาวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ในการก้าหนด สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency: 
CC)  

      สืบเนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยส้าคัญขององค์การจัดการน ้าเสีย ประกอบด้วย SWOT ภารกิจ และ
ความคิดเห็นของผู้บริหาร เป็นต้น สามารถระบุสมรรถนะหลักขององค์การจัดการน ้าเสีย โดยอาศัยตัวแบบจัดท้า
ยุทธศาสตร์ VRIO (Value – Rareness – Imitation – Organization) ในการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 3-4 
 

ภยัคกุคาม (Threats) 
(Opportunities) 



 แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสยี พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งท่ี 1) 
องค์การจัดการน ้าเสยี 

แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2563 - 2565 
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ตำรำงท่ี 3-4 กำรวิเครำะห์สมรรถนะหลักขององค์กร 
ปัจจัยส ำคัญ มีคุณค่ำ 

(Value) 
ควำม 
หำยำก 

(Rareness) 

ยำกต่อกำร
ลอกเลียนแบบ 
(Imitation) 

กำรจัดกำร
องค์กร 

(Organization) 

ควำมสำมำรถ 

CC1 มีนวัตกรรมระบบบ้าบัด   
น ้าเสียชุมชนที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสีย 
 

ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ สมรรถนะหลัก 

CC2 มีการบริหารจัดการน ้าเสีย
ชุมชนอย่างครบวงจร 
 

ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ สมรรถนะหลัก 

 
3.4. ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Advantages: SA) 

            SWOT ขององค์กร สามารถน้ามาวิเคราะห์และสรุปความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ได้ดังนี   
 

ล ำดับที่ ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ 

SA1 

 
 

 
ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนในประเทศไทยยังไม่เพียงพอกับปริมาณน ้าเสียที่เกิดขึ น อจน. ซึ่งมีภารกิจ

ด้านการจัดการน ้าเสียโดยตรง และสามารถด้าเนินการจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียได้ทั่วประเทศ 
 

SA2 

 
 
 

มีนวัตกรรมด้านการจัดการน ้าเสียชุมชน และมีเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์     
ด้านการจัดการน ้าเสีย ในการเสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถ

ด้าเนินการพัฒนาการจัดการน ้าเสียด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 

 
 
 
 
 
 



 แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสยี พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งท่ี 1) 
องค์การจัดการน ้าเสยี 

แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2563 - 2565 
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3.5. ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Challenges: SC) 
           SWOT ขององค์กร สามารถน้ามาวิเคราะหแ์ละสรุปความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร ได้ดังนี   
 

ล ำดับที่ ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ 

SC1 

 
 

 
อจน. มีโครงสร้างการบริหารงานและการพัฒนาบุคลากรที่ยังไม่สมดุลกับภาระงาน  

และมีการบูรณาการข้อมูลองค์ความรู้ที่ยังไม่ครอบคลุม รวมทั ง อปท. มีอ้านาจในการด้าเนินงาน 
ด้านสาธารณูปโภคในพื นที่ อีกทั งภาครัฐขาดการกวดขันและตรวจสอบการใช้กฎหมาย 

ในเรื่องการจัดการน ้าเสีย อจน. จึงควรเร่งพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืน 
 

SC2 

 
 
 

อปท. มีอ้านาจในการด้าเนินงานด้านสาธารณูปโภคในพื นที่ แต่ยังขาดการกวดขันและตรวจสอบ 
การใช้กฎหมายในเรื่องการจัดการน ้าเสีย รวมทั งการบูรณาการข้อมูลองค์ความรู้ยังไม่ครอบคลุม  

ดังนั น อจน. จึงควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ 
 

 
 3.6.  ต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ (Strategic Positioning: SP) 
 ในการก้าหนดต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning: SP) ขององค์การจัดการน ้าเสียมีความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และความสามารถพิเศษขององค์กร 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั น (ภายในปี พ.ศ. 2565) ระยะกลาง (ภายในปี พ.ศ. 2570) และระยะยาว 
(ภายในปี พ.ศ. 2580) โดยต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ในแต่ละระยะจะแสดงถึงต้าแหน่งเป้าหมายที่องค์การจัดการน ้าเสีย
ต้องการไปให้ถึง ผ่านการด้าเนินงานตามพันธกิจ และการปฏิบัติงานภายใต้แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย             
พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) ดังแสดงในตารางที่ 3-5  
 
 
 
 



  แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2563 - 2565 
  แผนวิสาหกิจองค์การจดัการน า้เสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งท่ี 1) 
                                                                องค์การจัดการน ้าเสยี 
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ตำรำงที่ 3-5 แสดงต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ (Strategic Positioning: SP) ระยะสั น ระยะกลำง และระยะยำว  
 

ระยะสั น (ภำยในปี พ.ศ. 2565) ระยะกลำง (ภำยในปี พ.ศ. 2570) ระยะยำว (ภำยในปี พ.ศ. 2580) 
บริหำรจัดกำรน  ำเสียชมุชนด้วยนวัตกรรม เป็นผู้น ำในกำรบริหำรจัดกำรน  ำเสียชุมชน 

ในระดับอำเซียน 
เป็นองค์กรที่เป็นเลิศและเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 

1. จ้านวนระบบบ้าบัด จา้นวน 55 แห่ง  
2. ปริมาณน ้าเสยีที่ไดร้ับการบ้าบดัฯ 622,500 ลบ.ม./วัน  
3. การน้าน ้าเสยีกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 62,250 ลบ.ม./วัน  
4. น ้าเสียหลังการบ้าบัดไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานฯ ไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 99 
5. จ้านวนประชากรได้รับประโยชน์ 1,670,000 คน 
 

1. บริหารจัดการน ้าเสียรวม 413 แห่ง  
2. ปริมาณน ้าเสยีที่ไดร้ับการบ้าบดัฯ 1,255,900 ลบ.ม./วัน  
3.การน้าน ้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 188,930 ลบ.ม./วัน  
4. น ้าเสียหลังการบ้าบัดไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานฯ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 99 
5. จ้านวนประชากรได้รับประโยชน์ 5,620,000 คน 
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อนวัตกรรมของ 
อจน. มากกว่าร้อยละ 80 
7. การด้าเนินงานด้านดิจิทัลมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1. บริหารจัดการน ้าเสียรวม 835 แห่ง  
2. ปริมาณน ้าเสยีที่ไดร้ับการบ้าบดัฯ 2,325,900 ลบ.ม./วัน  
3. การน้าน ้าเสยีกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 509,930 ลบ.ม./วัน  
4. น ้าเสียหลังการบ้าบัดไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานฯ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 99 
5. จ้านวนประชากรได้รับประโยชน์ 12,300,000 คน 
6. ประสิทธิภาพการท้างานของ อจน. เพ่ิมขึ นร้อยละ 50 
7. จ้านวนระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุมการท้างานของระบบบริหาร
จัดการน ้าเสียทั่วประเทศร้อยละ 100 

1. ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
2. การประชาสมัพันธ์เชิงรุก และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 
3. บูรณาการเครือข่ายผู้มสี่วนได้สว่นเสียในการบริหารจัดการ    
น ้าเสีย 
4. พัฒนาความรู้ทักษะด้านการจัดการน ้าเสียให้กับบุคลากร 
5. พัฒนาการจัดการน ้าเสียด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี  
6. บริหารการมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียโดยใช้นวัตกรรม 
7. ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั นน้า 
8. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการจัดการความรู้ใน
องค์กร 

1. พัฒนานวัตกรรมในกระบวนการบริหารจัดการน ้าเสีย 
2. เป็นศูนย์ระบบสารสนเทศด้านการจัดการน ้าเสียของประเทศ 
3. ปรับโครงสร้างองค์กร 
4. สร้างส้านักงานใหญ่ถาวร 
5. สร้างส้านักงานระดับภูมิภาค 
6. การบริหารจัดการโครงการเอกชนร่วมทุน 
7. เพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน ้าเสยี 
8. สร้างความเขม้แข็งต่อเครือข่ายผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
 

1. มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มสีมรรถนะสูง (HPO) 
2. การบริหารจัดการเชิงพาณิชย์อย่างครบวงจร 
3. การบริหารจัดการระบบบา้บัดน ้าเสียในอาเซยีน 
4. ปรับปรุงกฎหมายการจดัการน า้เสีย 
5. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการน ้าเสีย 
 



 แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสยี พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งท่ี 1) 
องค์การจัดการน ้าเสยี 

แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2563 - 2565 
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3.7. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Objective: SO) 
      องค์การจัดการน ้าเสียได้น้าผลการวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantages: SA) 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenges: SC) และสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency: CC) 
มาวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เพ่ือก้าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategic Objective: SO) 
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3-6  
 

ตำรำงท่ี 3-6 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
องค์ประกอบ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

 
 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 1 :  
สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน ้าเสียชุมชนทั่วประเทศ 
 
 
 

 
 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 2 :  
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการ
จัดการน ้าเสีย 
 
 

 
3.8.  ยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic Formulation)  

           ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์การจัดการน ้าเสีย ได้มีการก้าหนดโดยใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard 
(BSC) เป็นกรอบที่ช่วยให้องค์กรแปลงวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ไปสู่เป้าประสงค์ ตัวชี วัด ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ขององค์กร ผ่านการขับเคลื่อนทั งพฤติกรรมและผลงานที่ครอบคลุมประเด็น/มุมมองด้านต่างๆ ที่ครบถ้วนทั ง 4 ด้าน 
คือ  

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

            หลังจากได้ก้าหนดประเด็น/มุมมองด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นตัวชี วัดความส้าเร็จในการด้าเนินงานขององค์กร จึง
ได้น้าวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ มาก้าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี วัด ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ และจัดท้าแผนที่
ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) โดยแบ่งประเด็นที่เชื่อมโยงกัน 4 ด้าน ดังนี  
 1. ประสิทธิผล (ปัจจัยที่น้าไปสู่สิ่งที่สังคมชุมชนพึงมีพึงได้) 
 2. คุณภำพบริกำร (ปัจจัยที่น้าไปสู่ความคุ้มค่าที่คาดหวัง) 
 3. ประสิทธิภำพ (ปัจจัยที่น้าไปสูความมีระบบ ระเบียบ มาตรฐานภายในองค์กรที่พึงมี) 
 4. กำรพัฒนำองค์กำร (ปัจจัยของนวัตกรรม ความรู้ ทักษะ เทคโนโลยีที่บุคลากรและองค์กรพึงมี) 
 

SA1 SC2 

CC1 

SA2 SC1 

CC1 

CC2 

CC2 
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 สรุปรำยละเอียดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และแผนงำน/โครงกำร 
ของแผนวิสำหกิจองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) ได้ดังนี   

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรน  ำเสียชุมชนทั่วประเทศ  
  เป้ำประสงค์  

1. แหล่งน ้าที่มีคุณภาพน ้าเสื่อมโทรมและพอใช้ จะมีคุณภาพน ้าระดับดี 
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการน ้าเสีย 

                     3. บูรณาการกับเครือข่ายในการบริหารจัดการน ้าเสีย  
4. บุคลากรขององค์กรมีทักษะในการด้าเนินงาน  

  ตัวชี วัด 
 1. ปริมาณน ้าเสียทีไ่ด้รับการบ้าบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน 
                         - ปี 2563  จ้านวน 82.00 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
                         - ปี 2564  จ้านวน 84.00 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
                           - ปี 2565  จ้านวน 86.00 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

 2. ร้อยละของความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 - ปี 2563    ร้อยละ 80 
                         - ปี 2564    ร้อยละ 85 
                           - ปี 2565     ร้อยละ 90 
 3. จ้านวนบันทึกข้อตกลงร่วมในการบริหารจัดการน ้าเสีย 
                          - ปี 2563    จ้านวน 18 พื นที ่
                         - ปี 2564    จ้านวน 20 พื นที ่
                           - ปี 2565    จ้านวน 22 พื นที ่
                    4. ร้อยละของผู้เข้ารับการเผยแพร่ความรู้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ 

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

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

 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ก่อสร้ำงและเพิ่มประสิทธิภำพระบบบ ำบัดน  ำเสีย 
กลยุทธ์ที่ 1.1 ก่อสร้ำงและเพิ่มประสิทธิภำพระบบบ ำบัดน  ำเสีย 
ตัวชี วัด 

             1. ปริมาณน ้าเสียได้รับการบ้าบัดตามมาตรฐานน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน 
                                  - ปี 2563  จ้านวน 82.00 ล้านลูกบาศก์เมตร 
                                    - ปี 2564  จ้านวน 84.00 ล้านลูกบาศก์เมตร 
                         - ปี 2565  จ้านวน 86.00 ล้านลูกบาศก์เมตร  



 แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสยี พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งท่ี 1) 
องค์การจัดการน ้าเสยี 

แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2563 - 2565 
   

 

 
หน้า - 46 - 

 องค์การจัดการน ้าเสยี 

                 แผนงำน/โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ 
1. ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย (ฝ่ายวิศวกรรม) 
2. ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย (ฝ่ายวิศวกรรม) 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ประชำสัมพันธ์และสร้ำงกำรรับรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2.1 ประชำสัมพันธ์เชิงรุก และส่งเสริมภำพลักษณ์องค์กร 
ตัวชี วัด 

                     1. ร้อยละของความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ปี 2563    ร้อยละ 80 

                                    - ปี 2564   ร้อยละ 85 
                                       - ปี 2565   ร้อยละ 90 

แผนงำน/โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ 
1. ประชาสัมพันธ์การจัดการน ้าเสีย (ส้านักผู้อ้านวยการ) 

                      2. แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR in Process) ขององค์กร (ส้านัก
ผู้อ้านวยการ) 
 
   กลยุทธ์ที่ 2.2 บูรณำกำรเครือข่ำยในกำรบริหำรจัดกำรน  ำเสีย 

ตัวชี วัด  
                                         1. จ้านวนบันทึกข้อตกลงร่วมในการบริหารจัดการน ้าเสีย 
                                    - ปี 2563   จ้านวน 18 พื นที่ 
                                   - ปี 2564   จ้านวน 20 พื นที่ 
                                      - ปี 2565   จ้านวน 22 พื นที่ 
  2. ร้อยละของผู้เข้ารับการเผยแพร่ความรู้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ 

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

แผนงำน/โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ 
1. จัดท้าบันทึกข้อตกลงร่วมในการบริหารจัดการน ้าเสียกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

(ฝ่ายวิศวกรรม)  
2. ฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ     

น ้าเสีย (รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (ส้านักผู้อ้านวยการ)  
                     3. การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน ้าเสียให้แก่กลุ่มเป้าหมาย (ส้านักผู้อ้านวยการ) 
            4. การอบรมสัมมนาเครือข่ายในการบริหารจัดการน ้าเสีย (ส้านักผู้อ้านวยการ) 
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 กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนำควำมรู้ทักษะด้ำนกำรจัดกำรน  ำเสียให้กับบุคลำกร 
ตัวชี วัด 

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

แผนงำน/โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ 
1. ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรของ อจน. ให้มีความรู้ทักษะด้านการจัดการระบบบ้าบัด     

น ้าเสีย (ฝ่ายวิศวกรรม)  
 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่  2 ส่งเสริมกำรใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรพัฒนำ
กระบวนกำรจัดกำรน  ำเสีย  

เป้ำประสงค์  
                     1. มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการน ้าเสียที่สนับสนุนการด้าเนินงาน 
                     2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีขององค์กร 
                     3. มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
                     4. มีการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร 
                     5. มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการด้าเนินงาน 
 
  ตัวชี วัด 

1. จ้านวนการติดตั งพลังงานทดแทนต่อปี  
                          - ปี 2563    จ้านวน 2 แห่ง  
                          - ปี 2564    จ้านวน 2 แห่ง  
                            - ปี 2565    จ้านวน 2 แห่ง  
                     2. ปริมาณการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม ่
                                 - ปี 2563 จ้านวน 269,468 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
 - ปี 2564 จ้านวน 275,797 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
 - ปี 2565 จ้านวน 275,797 ลูกบาศก์เมตรต่อปี  

3. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์กร  
     - ปี 2563    ร้อยละ  -  
     - 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  
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5. จ้านวนเครื่องมือที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้  
                          - ปี 2563    -    เครื่องมือ 
                          - ปี 2564    3    เครื่องมือ  
                          - ปี 2565    5    เครื่องมือ 

6. ร้อยละของการสรุปรายงานผลและติดตามสถานการณ์น ้าเสียผ่านระบบสารสนเทศภายใน          
ศูนย์ติดตามฯ   

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

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

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำกำรจัดกำรน  ำเสียด้วยกำรประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนำกำรจัดกำรน  ำเสียด้วยกำรประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ตัวชี วัด  

 1. จ้านวนการติดตั งพลังงานทดแทนต่อปี 
  - ปี 2563 จ้านวน 2 แห่ง 
  - ปี 2564 จ้านวน 2 แห่ง 
  - ปี 2565 จ้านวน 2 แห่ง  
 2. ปริมาณการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
                                  - ปี 2563 จ้านวน 269,468 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
  - ปี 2564 จ้านวน 275,797 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
  - ปี 2565 จ้านวน 275,797 ลูกบาศก์เมตรต่อปี  

แผนงำน/โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์  
1. น้าพลังงานทดแทนมาใช้ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย  (ฝ่ายจัดการน ้าเสีย1 

และฝ่ายจัดการน ้าเสีย2)  
2. การน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (ฝ่ายจัดการน ้าเสีย1 และฝ่าย

จัดการน ้าเสีย2)  
 
กลยุทธ์ที่ 3.2 บริหำรกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้นวัตกรรม 
ตัวชี วัด 

          1. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์กร 
               - ปี 2563    ร้อยละ  -  
               - ปี 2564    ร้อยละ 50  
               - ปี 2565    ร้อยละ 60  
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แผนงำน/โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ 
1. พัฒนาบุคลากรด้านความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดนวัตกรรมภายในองค์กร 

(คณะท้างานด้านนวัตกรรม)  
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำองค์กรสู่ควำมย่ังยืน 
กลยุทธ์ที่ 4.1 ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรชั นน ำ  
ตัวชี วัด 

          1. คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม)  
              - ปี 2563    3.5 คะแนน  
              - ปี 2564    3.6 คะแนน  
              - ปี 2565    3.7 คะแนน  

แผนงำน/โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามทุจริต (ส้านักผู้อ้านวยการ)  
2. พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทุนมนุษย์ (ฝ่ายอ้านวยการ)  
3. พัฒนาแผนวิสาหกิจองค์กร (ฝ่ายพัฒนาองค์กร)  
4. การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร (ฝ่ายพัฒนาองค์กร) 
5. พัฒนาแผนการบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้) 
6. จัดท้าแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า (ฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้)  

 
 กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร 

ตัวชี วัด  
          1. จ้านวนเครื่องมือที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้  

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

          2. ร้อยละของการสรุปรายงานผลและติดตามสถานการณ์น ้าเสียผ่านระบบสารสนเทศ
ภายในศูนย์ติดตามฯ  

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

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



 แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสยี พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งท่ี 1) 
องค์การจัดการน ้าเสยี 

แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2563 - 2565 
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แผนงำน/โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ 
1. พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ (KM) ในองค์กร (คณะท้างานด้านการจัดการความรู้  

และฝ่ายอ้านวยการ) 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศส้าหรับศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น ้าเสียประเทศไทย 

(ฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายพัฒนาองค์กร) 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารการตรวจสอบภายใน (ส้านักตรวจสอบภายใน) 
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แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2563 - 2565 
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรน  ำเสียชุมชนทั่วประเทศ  
มิต ิ เป้ำประสงค ์ ตัวชี วดั หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย ยุทธศำสตร ์ กลยุทธ์  แผนงำน/โครงกำร หน่วยงำน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 
ประสิทธิผล แหล่งน ้าที่มีคุณภาพ

น ้าเส่ือมโทรมและ
พอใช้ จะมีคุณภาพ
น ้าระดับดี 
 

ปริมาณน ้าเสียที่ได้รับ    
การบ้าบัดได้คุณภาพตาม
มาตรฐานจากระบบบ้าบัด
น ้าเสียชุมชน  

ล้าน ลบ.ม. 
ต่อปี 

 

82 
 

84 
 

86 
 

1. ก่อสร้างและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบ้าบัด
น ้าเสีย  
 

1.1 ก่อสร้างและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบ้าบัด
น ้าเสีย 
  

1) ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย 

ฝวศ. 

2) ฟื้นฟูและบรหิารจัดการระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย 

ฝวศ. 

คุณภาพบริการ 
  

ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจต่อการบริหาร
จัดการน ้าเสีย 
 

ร้อยละของความพึงพอใจ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ร้อยละ 
 

80 
 

85 
 

90 
 
 

2. ประชาสัมพันธแ์ละสร้าง
การรับรู้ 
 

2.1 การประชาสัมพันธ์เชิง
รุก และส่งเสริม
ภาพลักษณ์องค์กร  
 

1) ประชาสัมพันธ์การจัดการน ้าเสีย สผอ. 
2) การแสดงความรับผิดชอบตอ่
สังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR in 
Process)  

สผอ. 

ประสิทธิภาพ บูรณาการกับ
เครือข่ายใน       
การบริหารจัดการ  
น ้าเสีย 
 

จ้านวนบันทกึข้อตกลงร่วมใน
การบริหารจัดการน ้าเสีย 

พื นที่ 18 20 22 2.2 บูรณาการเครือข่ายใน
การบริหารจัดการน ้าเสีย 
 
 
 

1) จัดท้าบันทึกข้อตกลงร่วมใน   
การบริหารจัดการน ้าเสียกับ อปท.  

ฝวศ. 

ร้อยละของผู้เข้ารับการ
เผยแพร่ความรู้ ผา่นเกณฑ์
มาตรฐานการทดสอบ 
 

ร้อยละ 100 100 100 
 

2) ฝึกอบรมการบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน า้เสียให้กับกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการน ้าเสีย 
(รวม อปท.)  

สผอ. 
 

3) การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ    
การจัดการน ้าเสียให้แก่กลุ่ม 
เป้าหมาย  

สผอ. 
 

4) การอบรมสัมมนาเครือข่ายใน
การบริหารจัดการน ้าเสีย 

สผอ. 
 

การพัฒนา
องค์การ 

บุคลากรขององค์กร 
มีทักษะใน         
การด้าเนินงาน 

ร้อยละของบุคลากรของ
องค์กรที่เข้ารับการอบรม
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน      
การทดสอบ 

ร้อยละ - - 80 2.3 พัฒนาความรู้ทักษะ
ด้านการจัดการน ้าเสีย
ให้กับบุคลากร 
 

1) ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ 
อจน. ให้มีความรู้ทกัษะด้าน     
การจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

ฝวศ. 
 
 

 



 แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสยี พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งท่ี 1) 
องค์การจัดการน ้าเสยี 

แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2563 - 2565 
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรน  ำเสีย       
มิต ิ เป้ำประสงค ์ ตัวชี วดั หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย ยุทธศำสตร ์ กลยุทธ์  แผนงำน/โครงกำร  หน่วยงำน

รับผิดชอบ 63 64 65 

ประสิทธิผล 
  

มีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการจัดการ
น ้าเสียที่สนับสนุนการ
ด้าเนินงาน  

จ้านวนการติดตั งพลังงาน
ทดแทนต่อปี  

แห่ง 
  

2 
  

2 
  

2 
  

3. พัฒนาการจัดการ    
น ้าเสียด้วยการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลย ี
 

3.1 พัฒนาการจัดการ    
น ้าเสียด้วยการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลย ี

1) น้าพลังงานทดแทนมาใช้ในการบริหาร
จัดการระบบบา้บัดน ้าเสีย 

ฝจส.1 และ  
ฝจส.2 

ปริมาณการน้าน ้าเสียที่ผ่าน
การบ้าบัดแล้วกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม ่

ลบ.ม. 
ต่อปี 

269,468 275,797 275,797 2) การน้าน า้เสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม ่ 

ฝจส.1 และ  
ฝจส.2 

คุณภาพ
บริการ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีขององค์กร 

ร้อยละของการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมองค์กร 

ร้อยละ 
 

- 50 60 
 

3.2 บริหารการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียโดยใช้นวัตกรรม 
 

1) พัฒนาบุคลากรด้านความคิดสร้างสรรค์
ในการต่อยอดนวัตกรรมภายในองค์กร 
 

คณะท้างาน  
ด้านนวัตกรรม 

ประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

คะแนนประเมินผลองค์กร 
(รวม) 
 

คะแนน 
 

3.5 3.6 3.7 4. พัฒนาองค์กรสู่
ความยั่งยืน 
 

4.1 ผลักดันให้องค์กร
มุ่งสู่การเป็นองค์กร   
ชั นน้า 
 

1) ส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

สผอ. 

2) พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทุน
มนุษย์  
 

ฝอก. 

3) พัฒนาแผนวิสาหกจิองค์กร 
 

ฝพอ. 

4) การบริหารจัดการความเส่ียงและ
ควบคุมภายในขององค์กร 

ฝพอ. 

5) พัฒนาแผนการบริหารความสัมพันธผ์ู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ฝบจ. 

6) จัดท้าแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า 
 
 

ฝบจ. 
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มิต ิ เป้ำประสงค ์ ตัวชี วดั หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย ยุทธศำสตร ์ กลยุทธ์  แผนงำน/โครงกำร  หน่วยงำน
รับผิดชอบ 63 64 65 

การพัฒนา
องค์การ 

มีการถ่ายทอดความรู้
ภายในองค์กร 

จ้านวนเครื่องมือที่ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู ้

เครื่องมือ - 3 5  4.2 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการความรู้
ในองค์กร 
 

1) พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ (KM) 
ในองค์กร  
 

คณะท้างาน 
ด้านการ

จัดการความรู ้ 
และ ฝอก. 

มีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสนับสนุน 
การด้าเนินงาน 

ร้อยละของการสรุปรายงานผล
และติดตามสถานการณ์น ้าเสีย
ผ่านระบบสารสนเทศภายใน
ศูนย์ติดตามฯ 

ร้อยละ - 80 90 2) พัฒนาระบบสารสนเทศส้าหรับศูนย์
ติดตามและรายงานสถานการณ์น ้าเสีย
ประเทศไทย 
 
 

ฝวศ. และ 
ฝพอ. 

 

มีระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ 

ระบบ - - 1 3) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหาร
การตรวจสอบภายใน  

สตน. 
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3.9.  แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map)  
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