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 องค์การจัดการน้้าเสีย (อจน.) สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรัฐวิสาหกิจที่ถูกจัดตั้งขึ้น
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้้าเสีย พ.ศ.2538 เพ่ือวัตถุประสงค์ด้านการจัดการน้้าเสีย 
ตามภารกิจดังนี้ 
“การจัดให้มีระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมส้าหรับการจัดการน้้าเสียภายในเขตพ้ืนที่จัดการน้้าเสีย และการ
ให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่จัดการน้้าเสีย รวมทั้งบริการ
หรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้้าเสียมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ” 

องค์การจัดการน้้าเสียเป็นหน่วยงานภาครัฐขนาดเล็ก  แต่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ด้านการจัดการน้้าเสียชุมชนของประเทศมากว่า 24 ปี  และมีความมุ่งมั่นที่จะด้าเนินการ
บริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียให้องค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์
จากการมีสภาพแวดล้อมทางน้้าที่ดีตามวิสัยทัศน์องค์การจัดการน้้าเสียที่ก้าหนดไว้ว่า  

“บริหารจัดการน้้าเสียชุมชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน ภายในปี 2569” 
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ เป็นต้นมา องค์การจัดการน้้าเสียได้จัดท้าข้อตกลงการให้บริหารรับ

บริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ้านวน 50 แห่งทั่ว
ประเทศ เป็นระบบบ้าบัดน้้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก่อสร้างไว้แล้วจ้านวน 26 แห่ง ระบบ
บ้าบัดน้้าเสียในโครงการพระราชด้าริจ้านวน 7 แห่ง และก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียขนาดเล็กเพ่ิมอีก
จ้านวน 1๗ แห่ง สามารถบ้าบัดน้้าเสียได้รวม 89,519,626 ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จ้านวน 1,347,551 ล้านคน  จากการที่รัฐบาลได้ก้าหนดนโยบาย (Agenda) ให้การจัดการ
น้้าเสียชุมชนเป็นภารกิจส้าคัญ โดยมีเป้าหมายบ้าบัดน้้าเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
น้้าทิ้งชุมชนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะ  กระทรวงมหาดไทยจึงได้มอบหมายให้องค์การจัดการน้้า
เสียซึ่งโอนย้ายกิจการมาอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลหารือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อกีจา้นวน 70 
แห่ง ที่อาจจะยังไม่มีความพร้อมในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียที่มีอยู่ได้ด้วยตนเอง  ให้จัดท้า
ข้อตกลงการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมร่วมกับองค์การจัดการน้้าเสีย   

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการน้้าเสียซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์และบริการขององค์การจัดการ
น้้าเสียที่จะด้าเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นลูกค้าขององค์การจัดการน้้าเสียเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  สร้างความพึงพอใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค
ส่วน  องค์การจัดการน้้าเสียจึงได้ก้าหนดนโยบายด้านลูกค้าและตลาดอย่างเป็นรูปธรรม  โดยการจัดท้า
แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ประจ้าปี 2563 – 2565 ซึ่งครอบคลุมทิศทางการด้าเนินงาน
ตามกลยุทธ์ทางการตลาด รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจ้าปี ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ด้าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ้าปีบัญชี 2563 ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ของส้านักงาน
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง  

กระบวนการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ประจ้าปี 2563 – 2565 เริ่ม
จากการวิเคราะห์สารสนเทศยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน ได้แก่ 
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การจัดการน้้าเสีย ปี 2563-
2565 ฯลฯ และระดมความคิดเห็นจากคณะท้างานด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าซึ่งประกอบด้วยผู้



มีส่วนเกี่ยวข้องจากส่วนงานต่างๆ  เพ่ือก้าหนดเป็นยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด และก้าหนดกลยุทธ์
ต่าง ๆ 4 ด้าน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด้าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น และเพ่ือให้การด้าเนินงานเป็นไปตาม
แผนงาน จึงต้องมีการสร้างความเข้าใจต่อแผนฯ กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อมีการด้าเนินงานตามแผนฯ 
จะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพเพ่ือสร้างมาตรฐานการด้าเนินงานด้านบริการ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า  ซึ่งจะท้าให้ก่อเกิดรายได้ที่เพ่ิมมากขึ้นสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร  สุดท้ายแล้ว
ประชาชนและประเทศชาติจะได้รับประโยชน์จากการด้าเนินงานขององค์การจัดการน้้าเสียอย่างยั่งยืน
ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

คณะท้างานด้านผู้มีส่วนได้สว่นเสียและลกูค้า 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 (Executive Summary) 

 
แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2563 - 2565 มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นให้

การด้าเนินงานบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์และบริการหลักขององค์กรตอบสนองต่อความ
ต้องการและความคาดหวังขององค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นลูกค้าขององค์การจัดการน ้าเสียทุกกลุ่ม   โดยมีการ
ก้าหนดแผนกลยุทธ์ระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการบริหารลูกค้าขององค์การจัดการน ้าเสีย  ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับการด้าเนินงานขององค์กร โดยได้มีการวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันขององค์การจัดการน ้าเสีย แนวโน้ม
ทิศทางทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน ้าเสียชุมชน และวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากแผนงาน/
โครงการทั งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร 

แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดนี  ได้บูรณาการและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.
2563-2565 ดังนี  

 
ยุทธศาสตร์องค์การจัดการน ้าเสีย 

เพ่ิมขีดความสามารถองค์กร และให้บริการจัดการน ้าเสียในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ รวมทั งสร้างองค์ความรู้ 
และขยายเครือข่ายพันธมิตรด้านการจัดการน ้าเสีย 

 
ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด 

ขยายพื นที่ให้บริการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้แก่องค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ก่อสร้างและขยายพื นที่ให้บริการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
กลยุทธ์ที่ 1.1 การเพ่ิมพื นที่ให้บริการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดหารายได้ 

กลยุทธ์ที่ 2.๑ การจัดหารายได้เพ่ิมขึ น 
กลยุทธ์ที่ 2.2  การลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 
กลยุทธ์ที่ 2.3  พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการและธุรกิจต่อยอด 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสู่ความยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการลูกค้า 
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บทที่ 1 
ภาพรวมองค์การจัดการน ้าเสีย 

 
องค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) (Wastewater Management Authority : WMA) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัด

กระทรวงมหาดไทย  จัดตั งขึ นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั งองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2538 มีภารกิจในการจัดให้มี
ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมส้าหรับการบ้าบัดน ้าเสียในเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย  และบริการรับบริหารหรือจัดการระบบ
บ้าบัดน ้าเสียทั งในและนอกเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย รวมทั งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน ้าเสียอย่าง
มีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

บริหารจัดการน ้าเสียชุมชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน ภายในปี 2569 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. จัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมส้าหรับการจัดการน ้าเสียภายในเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย 
2. การให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งในและนอกเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย 
3. บริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เก่ียวข้องกับการจัดการน ้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ 

 
ค่านิยมองค์กร (Core Value) 

มุ่งม่ันผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ เชี่ยวชาญในหน้าที่ 
  
วัฒนธรรมองค์กร 
 เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และเน้นให้บุคลากรขององค์กรเป็นทรัพยากรที่มีมีค่ามากท่ีสุด 
 
เป้าประสงค์รวม 
 1. น ้าเสียได้รับการบ้าบัดมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวม 
252.00 ล้าน ลบ.ม. 
  ปี พ.ศ.2563   82.00  ล้าน ลบ.ม. 
  ปี พ.ศ.2564   84.00  ล้าน ลบ.ม. 
  ปี พ.ศ.2565   86.00  ล้าน ลบ.ม. 
 2. ส่งเสริม เผยแพร่ ให้คามรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการน ้าเสียต่อภาคีเครือข่ายการพัฒนา 
 3. เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งในพื นที่ และนอกพื นที่อย่างบูรณาการ 
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ยุทธศาสตร์องค์การจัดการน ้าเสีย 
 เพ่ิมขีดความสามารถองค์กร และให้บริการจัดการน ้าเสียในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ รวมทั ง สร้างองค์ความรู้ 
และขยายเครือข่ายพันธมิตรด้านการจัดการน ้าเสีย 
SWOT Analysis องค์การจัดการน ้าเสีย 

จากแผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2563 – 2565 ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อนจากปัจจัย
ภายใน และระบุโอกาสและความท้าทาย  ดังนี  
 จุดแข็ง (Strengths) 

(๑)  เป็นหน่วยงานของรัฐมีวัตถุประสงค์และภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการน ้าเสียสามารถ 
                           ด้าเนินการทั งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ได้อย่างครบวงจร 

(๒)  ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและด้าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์สามารถขอสนับสนุน 
                           งบประมาณแผ่นดินใช้ในการด้าเนินการได้ 

(๓)  องค์การจัดการน ้าเสีย มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการจัดการและ 
                บ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสียของชุมชน มากกว่า 20 ปี 

(๔)  สามารถตั งส้านักงานสาขาได้ทั่วประเทศท้าให้มีความพร้อมและสามารถขยายกิจการการ 
      ให้บริการได้ท่ัวถึงของใหม่          
(๕)  ประเทศไทยอยู่ระหว่างการปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านป่าไม้ การกัดเซาะ 
      ชายฝั่ง อุทกภัย ภัยแล้ง ขยะและน ้าเสีย 
(๖)  มีระบบสาธารณูปโภคขั นพื นฐานอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะระบบท่อระบายน ้า 
(๗)  มีความสัมพันธ์ และได้รับการสนับสนุนที่ดีจากพันธมิตรที่มีอยู่ในปัจจุบันทั งภายในประเทศ 
      และต่างประเทศ 
(๘)  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบน ้าเสียรวม และมี 
      นวัตกรรมระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็ก รวมทั งงานส่งเสริมในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

 จุดอ่อน (Weaknesses) 
  (1)  การจัดสรรอัตราก้าลังของบุคลากรยังขาดแคลนไม่สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมมากขึ น 

(2)  ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อเนื่องตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
      ที่ก้าหนดไว้ 
(3)  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการน ้าเสีย 
      ยังไม่สมบูรณ์ 
(4)  ระบบงาน/กระบวนงานในการด้าเนินงานภายในยังซับซ้อน ไม่คล่องตัว รวมทั งโครงสร้าง 
      ขององค์กรมีความซ ้าซ้อนไม่สอดคล้องกับภารกิจ 
(5)  ขาดการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในการจัดการน ้าเสีย รวมทั ง 
      เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในงานจัดการน ้าเสีย 
(6)  ขาดการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอกรับทราบผลงาน ท้าให้ประชาชนขาดความ  
     เข้าใจภารกิจขององค์การจัดการน ้าเสียที่ชัดเจน ไม่ต่อเนื่อง ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
(7)  การจัดสรรงบประมาณ ไม่สะท้อนความต้องการขององค์การจัดการน ้าเสีย 
(8)  ขาดการถอดบทเรียนและองค์ความรู้ เพ่ือถ่ายทอดสู่บุคลากรรุ่นใหม่ๆ 
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โอกาส (Opportunities) 

  (1)  ระบบบ้าบัดน ้าเสียจ้านวนมากยังไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ 
                           มีความพร้อมในการด้าเนินงานบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียของท้องถิ่น 

(2)  ภารกิจขององค์กร สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนระดับชาติ และแผนของกระทรวง 
      เจ้าสังกัดที่ให้ความส้าคัญต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการน ้าเสีย 
(3)  สถานการณ์คุณภาพน ้าลุ่มน ้าเสื่อมโทรมลง เพ่ิมโอกาสให้องค์การจัดการน ้าเสียแสดง 
     ศักยภาพในการสร้างงานมากขึ น 
(4)  รัฐบาลอนุมัติให้ด้าเนินการโครงการบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 
      และโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จ้านวน 4 โครงการ  
(5)  ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ น ้าเสีย  
(6)  ประชาชนและสังคมมีการตื่นตัวและให้ความส้าคัญในการจัดการน ้าเสีย 
(7)  นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  ให้ความส้าคัญใน 
      การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการน ้าเสีย  
(8)  การโอนย้ายสังกัดจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่กระทรวงมหาดไทย  
(9)  มีพื นท่ีให้จัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียอีกเป็นจ้านวนมากทั่วประเทศ 

ข้อจ้ากัด (Threats) 
(1)  ผู้ใช้บริการบ้าบัดน ้าเสียส่วนใหญ่ไม่ต้องการจ่ายค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย และไม่มีการบังคับใช้ 
      กฎหมายการจ่ายค่าบริการอย่างจริงจัง 
(2)  ขาดความต่อเนื่องนโยบายของการเมืองระดับท้องถิ่นมีผลกระทบต่อการด้าเนินงานของ 
      องค์การจัดการน ้าเสีย 
(3)  ทรัพยากรน ้ามีคุณภาพเสื่อมโทรมลงทั่วประเทศและแนวโน้มน ้าเสียมีมากเพ่ิมขึ นอย่าง 
      ต่อเนื่อง  โดยเฉพาะเมืองหลักและเมืองท่องเที่ยว 
(4)  ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน/ความร่วมมือจากประชาชน 
(5)  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด้าเนินงาน  ส่งผลต่อการขยายพื นที่ด้าเนินงาน 
(6)  ขาดการผลักดันจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง 
(7)  ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2563 – 2565 ที่เกี่ยวข้องกับ 
กลยุทธ์ด้านลูกค้าและตลาด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  ๑) สามารถด้าเนินการบริหารจัดการน ้าเสียให้ครอบคลุมภายในเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย 
  ๒) ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมี 
                         ประสิทธิภาพ 
  ๓) พัฒนากลไกการบริหารต้นทุนการด้าเนินการและการจัดการน ้าเสียชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี วัด 

 1. จ้านวนประชากรที่ได้รับผลประโยชน์ (คน) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
12,000 380,858 1,125,000 1,517,858 

 
 2. ปริมาณน ้าที่ได้รับการบ้าบัด (ลูกบาศตร์เมตร/วัน) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
1,800 16,500 206,300 224,600 

 
 3. ร้อยละของน ้าเสียหลังการบ้าบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนที่ 
              ก้าหนด  

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
80 80 80 80 

  
 4. ความพึงพอใจของผู้ได้รับบริการ (คะแนน) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
4.5 4.5 4.5 4.5 

 
 5. อัตรารับรู้ (Brand Awareness) (ร้อยละ) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
60 65 70 65 
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กลยุทธ์ที่ 1.1 ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นที่เป้าหมาย 
  

ตัวชี วัด 
1. จ้านวนระบบบ้าบัดน ้าเสียที่ก่อสร้างเพ่ิมขึ นต่อปี (ขนาดเล็ก+ใหญ่) (แห่ง) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
5 15 40 60 

 
2. จ้านวนประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ (คน) 

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

 
3. ปริมาณน ้าที่ได้รับการบ้าบัด (ลูกบาศก์เมตร) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
21,000 97,000 158,000 841,000 

 
4. ร้อยละของน ้าเสียหลังการบ้าบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนที่ 
    ก้าหนด 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
80 80 80 80 

 
5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คะแนน) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
4.5 4.5 4.5 4.5 

 
แผนงานภายใต้กลยุทธ์ 

1. ก่อสร้างศูนย์บริการจัดการคุณภาพน ้า (ระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็ก) ในพื นที่เป้าหมาย 
2. จัดล้าดับความส้าคัญของพื นที่เป้าหมาย 
3. จัดท้าแผนเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
4. ศึกษาและวิเคราะห์การบริหารจัดการน ้าเสียเพ่ือรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
    พิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
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กลยุทธ์ที่ 1.2  ฟื้นฟู และรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นที่เป้าหมาย 
 

ตัวชี วัด 
1. จ้านวนระบบบ้าบัดน ้าเสีย อปท. ที่ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการเพ่ิมขึ นต่อปี (แห่ง) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
- 1 2 3 

 
2. จ้านวนประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ (คน) 

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

 
3. ปริมาณน ้าที่ได้รับการบ้าบัด (ลูกบาศก์เมตร) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
- 314,000 236,200 929,300 

 
4. ร้อยละของน ้าเสียหลังการบ้าบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนที่ 
    ก้าหนด (ร้อยละ) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
80 80 80 80 

 
5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (คะแนน) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
4.5 4.5 4.5 4.5 

 
แผนงานภายใต้กลยุทธ์ 
 1. จัดล้าดับความส้าคัญของพื นที่เป้าหมายที่ต้องการฟ้ืนฟูและรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

2. ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียเดิมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. ประเมินประสิทธิภาพของระบบบ้าบัดน ้าเสียของ อจน. 
4. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบ้าบัดและท่อรวบรวมน ้าเสีย 

 
กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน ้าเสียให้มีคุณภาพ 

 
ตัวชี วัด 

1. อัตราการรับรู้ (Brand Awareness) (ร้อยละ) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 

60 65 70 70 
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2. ภาพลักษณ์ขององค์กร (Brand Perception) (ร้อยละ) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
- 50 55 58 

 
แผนงานภายใต้กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมภาพลักษณ์ (Rebranding) ขององค์กรให้เป็นที่รู้จัก 

2. ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ด้านการจัดการน ้าเสีย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดการน ้าเสียด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

                     1. การจัดตั งศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น ้าเสียประเทศไทย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน ้าเสีย 
                     2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการน ้าเสีย 

3. จัดท้าแผนการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้ครอบคลุมทั งในด้าน
เกษตรกรรมและด้านสาธารณูปโภค 

4. ส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการน ้าเสียต่อภาคีเครือข่ายการพัฒนา 
   

ตัวชี วัด 
1. ร้อยละปริมาณน ้าที่ผ่านการบ้าบัดกลับมาใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
50 52 54 54 

 
2. จ้านวนครัวเรือนที่มีการติดตั งถังดักไขมันเพิ่มขึ นต่อปี (ครัวเรือน) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
350 400 450 2,250 

 
 
3. จ้านวนส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขาท่ีมีกระบวนการติดตามมาตรการการปล่อยก๊าซเรือน 
     กระจกเพ่ิมขึ นต่อปี (แห่ง)  

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
- 2 2 8 
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กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการน้าน ้าที่ผ่านการบ้าบัดกลับมาใช้ประโยชน์ 
 

 ตัวชี วัด 
1. ร้อยละปริมาณน ้าที่น้ากลับมาใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
50 52 54 54 

 
2. จ้านวนส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขาต้นแบบในการน้าน ้าที่บ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ 
    เพ่ิมขึ นต่อปี (แห่ง)   

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
- 2 3 14 

 
แผนงานภายใต้กลยุทธ์ 

  ๑. น้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดและมีคุณภาพตามมาตรฐานกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
  ๒. พัฒนาการใช้ประโยชน์จากน ้าที่บ้าบัดแล้วร่วมกับภาคีเครือข่าย 
 
กลยุทธ์ที่ 2.2 ลดความสกปรกของน ้าจากแหล่งก้าเนิด 

 
ตัวชี วัด 

1. จ้านวนครัวเรือนที่มีการติดตั งถังดักไขมันเพิ่มขึ นต่อปี (ครัวเรือน) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 

350 400 450 2,250 
 

2. ร้อยละความส้าเร็จของการจัดท้าคู่มือ Smart City, Smart Wastewater Management 
    (ร้อยละ) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
100 100 100 100 

 
 

แผนงานภายใต้กลยุทธ์ 
1. ผลักดันให้ครัวเรือนมีการติดตั งและดูแลรักษาถังดักไขมันอย่างถูกวิธี เพ่ือลดความ 
    สกปรกของน ้าเสีย 
2. พัฒนางานด้านการจัดการน ้าเสียเพื่อรองรับ Smart City 
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กลยุทธ์ที่ 2.3 ประยุกต์ใช้ Green Technology ในการจัดการน ้าเสีย 
 
ตัวชี วัด 
1. ร้อยละต้นทุนด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าในการจัดการน ้าเสียที่ลดลง (ร้อยละ) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
8.5 - - - 

 
2. จ้านวนส้านักงานจัดการน ้าเสียที่มีกระบวนการบ้าบัดที่ได้มาตรฐานการปล่อยก๊าซ 
    คาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมขึ นต่อปี (แห่ง) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
- 2 2 8 

 
แผนงานภายใต้กลยุทธ์ 

1. บูรณาการประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-efficiency) 
2. น้าพลังงานทดแทนมาใช้ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
3. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการน ้าเสีย 
4. ปรับปรุงกระบวนการจัดการน ้าเสียตามแนวทาง Carbon Footprint 

 
 กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตามและควบคุมการจัดการอย่างบูรณาการ 

 
ตัวชี วัด 

1. ร้อยละความส้าเร็จของระบบสารสนเทศส้าหรับศูนย์ติดตามและรายงาน (ร้อยละ) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 

100 100 100 100 
 
2. จ้านวนพื นที่ท่ีมีการติดตั งเครื่องมือ Online Monitoring เพ่ิมขึ นต่อปี (แห่ง) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
- 5 5 20 

 
แผนงานภายใต้กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศส้าหรับศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น ้าเสียประเทศไทย 
2. ติดตั งเครื่องมือส้าหรับตรวจสอบและรายงานประสิทธิภาพการท้างานของระบบบ้าบัดน ้า

เสีย (Online Monitoring) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรสู่ความย่ังยืน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. ส่งเสริมการด้าเนินงานธรรมาภิบาลในองค์กร (CG) 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
3. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
4. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ได้ให้กับองค์กร 

 

ตัวชี วัด 
1. คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม) (คะแนน) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
3.5 3.6 3.7 3.7 

 
2. ร้อยละความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) (ร้อยละ) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
60 70 80 78 

 

กลยุทธ์ที่ 3.1 บริการด้านการจัดการน ้าเสีย 
                         

ตัวชี วัด 
1. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ (คะแนน) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
4.5 4.5 4.5 4.5 

 
2. จ้านวนของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาใช้บริการให้ค้าปรึกษา (ราย) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
5 5 5 25 

 
 
3. ร้อยละของจ้านวนร่างเทศบัญญัติของเทศบาล (ร้อยละ) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
20 30 40 40 

แผนงานภายใต้กลยุทธ์ 
1. ให้ค้าปรึกษาด้านการบ้าบัดน ้าเสียกับหน่วยงานรัฐและเอกชน 
2. ผลักดันให้มีร่างเทศบัญญัติการจัดเก็บค่าบ้าบัดน ้าเสียและค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง 
3. ฝึกอบรมการจัดการน ้าเสียให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
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กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 

 
ตัวชี วัด 

1. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ (คะแนน) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 

4.5 4.5 4.5 4.5 
 

2. จ้านวนผลิตภัณฑ์/บริการที่ช่วยจัดการและลดความสกปรกของน ้าเสีย (ชิ น) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 

- 1 1 4 
 

3. จ้านวนผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ (ชิ น) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 

- - 1 3 
 

แผนงานภายใต้กลยุทธ์ 
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยจัดการและลดความสกปรกของน ้าเสียให้ชุมชน 
2. พัฒนาธุรกิจหรือบริการที่ต่อยอดจากการบ้าบัดน ้าเสีย 
 

 กลยุทธ์ที่ 3.3 ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั นน้า 
 
ตัวชี วัด 
1. คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม) (คะแนน) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
3.5 3.6 3.7 3.7 

 
2. คะแนนประเมินผลองค์กร (การบริหารจัดการองค์กร) (คะแนน) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
3.0 3.1 3.2 3.2 

 
3. ความพึงพอใจของพนักงาน (คะแนน) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
3.0 3.5 4.0 3.9 
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4. ร้อยละความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) (ร้อยละ) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 

60 70 80 78 
 

แผนงานภายใต้กลยุทธ์ 
๑. จัดท้า Big Data เพ่ือการบริหารจัดการน ้าเสีย (ด้าเนินการปี 2564) 
๒. พัฒนาแผนการบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
๓. ศึกษาความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า  
๔. ศึกษาและจัดท้าแนวทางการพัฒนาช่องทางการรับฟังและจัดการข้อร้องเรียนของ 
    ลูกค้า  
๕. จัดท้าแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า 

 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านลูกค้าและตลาด  พ.ศ. 2563-2565 

เพ่ิมขีดความสามารถองค์กร และให้บริการจัดการน ้าเสียในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ รวมทั ง
สร้างองค์ความรู้ และขยายเครือข่ายพันธมิตรด้านการจัดการน ้าเสีย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ก่อสร้างและขยายพื นที่ให้บริการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
กลยุทธ์ที่ 1.1 ก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้า (ระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็ก) 
แผนงาน : ก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้า (ระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็ก)  

                         ในพื นที่ เป้าหมาย (ขนาดเล็ก+ใหญ่) 
 2563 2564 2565 
จ้านวน 5 51+1 41+1 

ตัวชี วัด 

 1. จ้านวนประชากรที่ได้รับผลประโยชน์ (คน) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
12,000 380,858 1,125,000 1,517,858 

 
 2. ปริมาณน ้าที่ได้รับการบ้าบัด (ลูกบาศตร์เมตร/วัน) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
1,800 16,500 206,300 224,600 
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 3. ร้อยละของน ้าเสียหลังการบ้าบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย  
                        ชุมชนที่ก้าหนด  

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
80 80 80 80 

  
 4. ความพึงพอใจของผู้ได้รับบริการ (คะแนน) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
4.5 4.5 4.5 4.5 

 
 5. อัตรารับรู้ (Brand Awareness) (ร้อยละ) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
60 65 70 65 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดการน ้าเสียด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
  กลยุทธ์ที่ 2.3 ประยุกต์ใช้ Green Technology ในการจัดการน ้าเสีย 

ตัวชี วัด 
1. ร้อยละต้นทุนด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าในการจัดการน ้าเสียที่ลดลง (ร้อยละ) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
8.5 - - - 

2. จ้านวนส้านักงานจัดการน ้าเสียที่มีกระบวนการบ้าบัดที่ได้มาตรฐานการปล่อยก๊าซ 
    คาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ นต่อปี (แห่ง) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
- 2 2 8 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสู่ความยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาและ 
ตัวชี วัด 

1. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ (คะแนน) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 

4.5 4.5 4.5 4.5 
 
2. จ้านวนของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาใช้บริการให้ค้าปรึกษา (ราย) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
5 5 5 25 
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3. ร้อยละของจ้านวนร่างเทศบัญญัติของเทศบาล (ร้อยละ) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 

20 30 40 40 
 

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 
ตัวชี วัด 

1. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ (คะแนน) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 

4.5 4.5 4.5 4.5 
 
2. จ้านวนผลิตภัณฑ์/บริการที่ช่วยจัดการและลดความสกปรกของน ้าเสีย (ชิ น) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
- 1 1 4 

 
3. จ้านวนผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ (ชิ น) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
- - 1 3 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียอย่างต่อเนื่อง 
2. ขยายพื นที่ให้บริการ 
3. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
4. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) และโอกาส (Opportunities) ขององค์การจัดการน ้าเสีย สามารถ
สรุปความได้เปรียบ และความท้าทางเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรได้ ดังนี  
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ เพิ่มพื นที่ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็ก (ศูนย์บริหาร 
                  จัดการคุณภาพน ้า) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดการน ้าเสียด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
กลยุทธ์ที่ 2.3 ประยุกต์ใช้ Green Technology ในการจัดการน ้าเสีย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสู่ความยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ ๓.๒  พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 
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บทท่ี 2 
ผลการด้าเนินงานที่ผ่านมา 

 
การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียในเชิงพาณิชย์ 

ที่ผ่านมา รัฐบาลโดยกรมโยธาธิการได้มีการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนจ้านวน 105 แห่ง และส่งมอบ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้รับผิดชอบดูแล  ส่วนหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการบริหาร
จัดการตามปกติ และอีกส่วนหนึ่งยังประสบปัญหาในการด้าเนินงานทั งในทางเทคนิคและงบประมาณ มีผลท้าให้ระบบ
ส่วนหนึ่งหยุดชะงักลง หรือไม่สามารถท้างานได้เต็มความสามารถ  

ในปีงบประมาณ ๒๕๔๓ องค์การจัดการน ้าเสียจึงได้จัดท้าโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบบ้าบัดน ้าเสียของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ พร้อมทั งเดินระบบและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย ใน
ระยะเวลา 4 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี  
 ๑. เพ่ือเป็นต้นแบบการบริหารจัดการของระบบบ้าบัดน ้าเสียควบคู่กับการสร้างความพร้อมให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเดินระบบและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสียตามหลัก
วิชาการให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดท้าคู่มือส้าหรับการเดินระบบบ้าบัดน ้าเสีย   
 ๒. การวางระบบการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย โดยมีการจัดท้าฐานข้อมูลลูกค้าและโครงสร้างอัตรา
ค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ปลูกฝังจิตส้านึกด้านการจัดการน ้าเสียให้แก่ประชาชนเพ่ือให้ความ
ร่วมมือในการจ่ายค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย และการจัดท้าโปรแกรมระบบการจัดเก็บค่าบ้าบัดน ้าเสีย 
 โครงการฯ ดังกล่าวเป็นการสนับสนุนงบประมาณโครงการแบบถดถอย 4 ปี ร้อยละ 100 , 75, 50, 25  
กล่าวคือ องค์การจัดการน ้าเสียขอจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือซ่อมแซมปรับปรุงระบบบ้าบัดน ้าเสียพร้อมการบริหาร
จัดการเดินระบบและบ้ารุงรักษาในสัดส่วนร้อยละ ๑๐๐ และจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
สัดส่วนร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๕๐ และร้อยละ ๒๕ ส้าหรับปีที่ ๒ ,๓ และ ๔ ตามล้าดับ 
 

การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั งแต่ปีงบประมาณ 2543 ถึง 2553 
 ในปีงบประมาณ 2543 ถึง 2546 องค์การจัดการน ้าเสียได้จัดท้าโครงการปรับปรุง ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน ้าเสียพื นที่เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี เป็นระยะเวลา 4 ปี เป็นโครงการน้าร่อง  พร้อมทั งร่วมกับ
เทศบาลเมืองแสนสุขวางแนวทางการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียจากประชาชน ตามหลักการ  “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้
จ่าย” ตั งแต่ปลายปี 2544 และเริ่มมีการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียในปีงบประมาณ 2546 นอกจากนี  องค์การ
จัดการน ้าเสียได้เพ่ิมศักยภาพให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ทั งทางด้านเทคนิคการบริหารจัดการ การจัดเก็บค่าบริการ
บ้าบัดน ้าเสีย จนปัจจุบันเทศบาลเมืองแสนสุข สามารถด้าเนินการบริหารจัดการทั งทางด้านเทคนิคและการจัดเก็บ
ค่าบริการได้อย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ 2547 องค์การจัดการน ้าเสียได้เข้าด้าเนินการในพื นที่อ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกันกับโครงการ
น้าร่อง โดยได้เข้าบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นท่ี 6 พื นที่ ได้แก่  

๑) เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
๒) เทศบาลต้าบลบ้านเพ จังหวัดระยอง  
๓) เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
๔) เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  
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๕) เทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  
๖) เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

ต่อมาในปีงบประมาณ 2548 องค์การจัดการน ้าเสียได้เข้าด้าเนินการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม 
ในพื นที่เพ่ิมขึ นอีก ๔ พื นที่ คือ  

๑) เทศบาลต้าบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร 
๒) เทศบาลต้าบลหัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม  
๓) เทศบาลเมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร  
๔) องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านใต้ อ้าเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สรุปภาพรวมผลการด้าเนินงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.25๔9 – 25๕3 องค์การจัดการน ้าเสีย ได้เข้า
ด้าเนินงานปรับปรุงฟ้ืนฟูบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ก่อสร้างไว้แล้ว รวมทั ง
บริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็กในโครงการพระราชด้าริ รวมทั งสิ น 22 แห่ง ซึ่งมีมูลค่างานก่อสร้างเป็นเงิน 
4,658.669 ล้านบาท โดยมีศักยภาพในการบ้าบัดน ้าเสียรวม เท่ากับ 64,856,160 ลูกบาศก์เมตรต่อปี  

 
การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั งแต่ปีงบประมาณ 25๕๔ ถึง 25๖๒ 

ในช่วงปี ๒๕๔๙ ถึง ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา องค์การจัดการน ้าเสียได้เข้าช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียโดยใช้หลักเกณฑ์การช่วยเหลือแบบ ๔ ปีถดถอย ซึ่งพบว่า ยังไม่
สามารถแก้ไขปัญหาน ้าเสียได้อย่างยั่งยืน เมื่อครบระยะเวลา ๔ ปีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่จึงไม่สามารถ
บริหารจัดการระบบฯ อย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอส้าหรับการบริหาร
จัดการระบบฯ และการบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ 

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นต้นมา องค์การจัดการน ้าเสียจึงได้เสนอแผนการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้า
เสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบบ้าบัดน ้าเสียแต่ไม่
สามารถบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารจัดการแบบใหม่มีระยะเวลา ๑๕ ปี เพ่ือให้ระบบ
บ้าบัดน ้าเสียสามารถด้าเนินงานได้อย่างยั่งยืน  โดยการจัดท้าข้อตกลงการให้บริการและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้า
เสียรวมอย่างเต็มรูปแบบระยะเวลา ๑๕ ปีร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โดยในปีแรก องค์การจัดการน ้าเสียจะขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงฟ้ืนฟูระบบให้สามารถกลับมาใช้งาน
ได้ตามปกติ  

ในปีที่สองจนครบ ๑๕ ปี องค์การจัดการน ้าเสียจะเข้าด้าเนินงานบริหารจัดการระบบฯ ให้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เทศบาลจะจ่ายเงินสมทบค่าบริหารจัดการระบบฯ ให้กับองค์การจัดการน ้าเสียตาม
ข้อตกลง รวมทั งองค์การจัดการน ้าเสียสนับสนุนให้เทศบาลที่มีความพร้อมในการจัดเก็บค่าบ้าบัดน ้าเสียประกาศเทศ
บัญญัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสีย เพ่ือน้ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียเพ่ือลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบฯ ของเทศบาล และองค์การจัดการน ้าเสียจะสร้างองค์ความรู้ต่างๆ เรื่องการ
บริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถด้าเนินงานต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้เมื่อสิ นสุดโครงการ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท้าข้อตกลงการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมระยะเวลา ๑๕ ปีร่วมกับ
องค์การจัดการน ้าเสียตั งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ถึง ๒๕๖๒ รวมทั งสิ นจ้านวน ๒๖ พื นที่ ดังนี  
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ล้าดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีท่ีท้าข้อตกลง ปีท่ีเข้าปรับปรุงฟื้นฟ ู ปีท่ีเข้าด้าเนินการ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
๒๖ 

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
เทศบาลนครสงขลา 
เทศบาลต้าบลบางเสร่ 
เทศบาลเมืองพะเยา 
เทศบาลต้าบลบ้านเพ 
เทศบาลนครล้าปาง 
เทศบาลเมืองกระบี่ 
เทศบาลเมืองศรีราชา 
เทศบาลเมืองมุกดาหาร 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 
เทศบาลนครแม่สอด 
เทศบาลนครอุดรธานี 
เทศบาลเมืองแสนสุข (เหนือ) 
เทศบาลเมืองแสนสุข (ใต้) 
เทศบาลเมืองอ้านาจเจริญ 
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง 
เทศบาลเมืองก้าแพงเพชร 
เทศบาลเมืองปากช่อง 
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี 
เทศบาลนครหาดใหญ่ 
เทศบาลนครอุบลราชธานี 
เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
เทศบาลเมืองชะอ้า 

2554 
2554 
2554 
2554 
2554 
2555 
2555 
2555 
2556 
2556 
2556 
2556 
2556 
๒๕๕๖ 
2557 
2557 
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2558 
2559 
2559 
2561 
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๒๕๕๗ 
๒๕๕๗ 
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๒๕๖๑ 
๒๕๖๒ 
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๒๕๕๖ 
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๒๕๕๘ 
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๒๕๕๙ 
๒๕๖๐ 
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๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 
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กราฟแสดงจ้านวนพื นที่จัดท้าข้อตกลงฯ ตามปีงบประมาณ 

   
ผลการด้าเนินงานตั งแต่ปีงบประมาณ 255๔ – ๒๕๖๒ องค์การจัดการน ้าเสีย ได้ลงนามข้อตกลงและเข้า

ด้าเนินงานบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม จ้านวน ๒๖ พื นที่ สามารถบ้าบัดน ้าเสียได้เฉลี่ย XXX ลบ.ม./ปี บ้าบัด
น ้าเสียได้รวม ๒๓๕.๖๙ ล้านลูกบาศก์เมตร  พื นที่ให้บริการ ๒60.51 ตารางกิโลเมตร ประชากรได้รับประโยชน์รวม 
1,๓๙๑,๐๖๖ คน มูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับการฟื้นฟูจ้านวน ๑๐,๑๖2.59 ล้านบาท 
           
ตารางแสดงการเข้าบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียหลังจากการปรับปรุงฟ้ืนฟูระบบ ตั งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 

ปี จ้านวนระบบ 
บ้าบัดน ้าเสีย 

(แห่ง 

พื นที่ให้บริการ 
(ตร.กม.) 

ความสามารถ 
ในการบ้าบัด 
(ลบ.ม. ต่อวัน) 

ปริมาณน ้าเสียที่
บ้าบัดได้ 

(ล้าน ลบ.ม.) 

มูลค่าทรัพย์สินได้รับการ
ฟ้ืนฟูให้กลับมาใช้งานได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ล้านบาท) 

2555 -     
2556 5 14.03 64,400  1,158.99 
2557 3 17.92 54,600  1,156.95 
2558 7 85.63 156,169  2,721.90 
2559 1 4.00 4,500     250.00 
2560 7 118.75 23,400  4,079.00 
2561 2 12.18 27,400  435.75 
๒๕๖๒ 1 8.00 17,000  360.00 
รวม 26 260.51 347,469  10,162.59 
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จ้านวนพื นที่ที่ลงนามข้อตกลงรวม 26 พื นที่
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2) โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้าในเขตปริมณฑล 
จากปัญหามลพิษทางน ้าพื นที่ลุ่มน ้าท่าจีนในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐมมีความรุนแรงและอยู่ใน

ขั นวิกฤติ ซึ่งมีสาเหตุมาจากบริเวณดังกล่าวมีการขยายตัวของแหล่งชุมชนที่พักอาศัยอย่างต่อเนื่ อง และมีการพัฒนา
พื นที่บางส่วนเป็นเขตอุตสาหกรรม ชุมชนส่วนใหญ่มีการระบายน ้าเสียจากการประกอบการต่าง ๆ ที่ยังไม่ผ่านการ
บ้าบัดออกสู่สิ่งแวดล้อม และไหลลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ ประกอบกับการแก้ไขปัญหายังขาดการบริหารจัดการที่
เหมาะสมและไม่เป็นระบบ ท้าให้ปัญหาน ้าเสียมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ น 

ตั งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๖๒ องค์การจัดการน ้าเสียจึงได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
ปริมณฑลที่ประสบปัญหาน ้าเสียในขั นวิกฤต โดยค้านึงถึงความพร้อมด้านต่างๆ ของพื นที่และสภาพปัญหาในพื นที่ลุ่ม
น ้าท่าจีนตอนล่าง (จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร) และได้จัดท้าข้อตกลงการจัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยได้ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็ก ความสามารถในการบ้าบัด ๔๐๐ – 
๑,๐๐๐ ลบ.ม.ต่อวัน เป็นระบบที่ใช้งบประมาณและพื นที่ในการก่อสร้างน้อย และต่อมาได้ขยายไปในพื นที่อ่ืนๆ และ
จัดตั งเป็นศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้า รวมจ้านวน ๑๗ แห่ง ได้แก่ 

 
ล้าดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีที่ท้าข้อตกลง 

1 เทศบาลตา้บลบางปลา                      จ.สมุทรสาคร  2554 
2 เทศบาลตา้บลนครชัยศรี                    จ.นครปฐม  2555 
3 เทศบาลตา้บลบางหญ้าแพรก              จ.สมุทรสาคร  2556 
4 เทศบาลตา้บลท่าจีน                         จ.สมุทรสาคร  2556 
5 เทศบาลตา้บลบางเลน                       จ.นครปฐม  2558 
6 เทศบาลเมืองไร่ขิง                           จ.นครปฐม 2558  
7 องค์การบริหารส่วนต้าบลสามควายเผือก จ.นครปฐม  2559 
๘ เทศบาลตา้บลวิชิต                           จ.ภูเก็ต 2560 
๙ เทศบาลตา้บลราไวย์                         จ.ภูเก็ต 2560  

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

เทศบาลตา้บลปากน ้าปราณ                จ.ประจวบคีรีขันธ ์
องค์การบริหารส่วนต้าบลบางบัวทอง     จ.นนทบุรี 
องค์การบริหารส่วนต้าบลกมลา            จ.ภูเก็ต 
เทศบาลตา้บลฉลอง                          จ.ภูเก็ต 
เทศบาลนครระยอง                           จ.ระยอง    
เทศบาลเมืองสามพราน                      จ.นครปฐม             
เทศบาลตา้บลบางพลี                         จ.สมุทรปราการ        

2560 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๑ 
๒๕๖๑ 
๒๕๖๑ 
๒๕๖๑ 
๒๕๖๑ 

 
ผลการด้าเนินงาน ตั งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ องค์การจัดการน ้าเสียได้ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย

ขนาดเล็ก ๑๗ แห่ง ใช้เงินงบประมาณในก่อสร้างทั งสิ นจ้านวน   324,465,700 ล้านบาท สามารถบ้าบัดน ้าเสีย
สะสมได้จ้านวน ๓.๑๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร  
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ผลการด้าเนินงานการให้บรกิารเชิงพาณิชย์อ่ืนๆ 
1. การรับส้ารวจ ออกแบบ และก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย พร้อมให้ค้าปรึกษา 
๒. ให้บริการปรึกษา วางแผน ด้าเนินการส้ารวจ การบริหารโครงการ และจัดท้ารายงานโครงการก่อสร้าง

ระบบบ้าบัดน ้าเสีย น้าเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเห็นชอบด้าเนินโครงการ หรืออนุมัติงบประมาณโครงการ  
๓. ให้บริการงานออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และจัดเตรียมเอกสารประกอบแบบที่

เกี่ยวข้องส้าหรับการประมูลงานหรือคัดเลือกผู้รับจ้างงาน ในงานก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
๔. ให้บริการงานที่ปรึกษาในการควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย ควบคุมและทดลอง

การเดินระบบ และการบ้ารุงรักษาระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย พร้อมทั งติดตามผลการปฏิบัติงานตามหลักวิชาการ 
และตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง องค์การจัดการน ้าเสียยังให้บริการในการด้าเนินโครงการแบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ หรือ 
Turnkey Project ซึ่งประกอบด้วย งานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ทดสอบคุณภาพน ้าเสีย 
งานส้ารวจท่อระบายน ้าด้วยเครื่อง CCTV งานเดินระบบ O&M อบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ซึ่งผลงานที่ผ่านมา ได้แก่ 
การพัฒนาระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบ Activated sludge (AS)  โครงการปรับปรุงระบบบ้าบัดน ้าเสียของโรงพยาบาลท่า
ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๕. การส้ารวจท่อรวบรวมน ้าเสียโดยใช้เครื่อง CCTV เป็นบริการดูดล้างท้าความสะอาดท่อรวบรวมน ้าเสีย ดูด
ล้างตะกอนในท่อรวบรวมน ้าเสีย ล้างท้าความสะอาดท่อด้วยหัวฉีดดันน ้าแรงดันสูง และการส้ารวจสภาพภายในท่อ
รวบรวมน ้าเสีย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบ้ารุงรักษา และซ่อมแซมต่อไป 
การให้บริการเชิงสังคม 
 นอกเหนือจากการให้บริการเชิงพาณิชย์ในโครงการปรับปรุง ฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบบ้าบัดน ้าเสียอยู่แล้ว และโครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื นที่ที่มีปัญหาสภาพน ้าเสื่อมโทรมแล้ว องค์การจัดการน ้าเสียยังได้ด้าเนินการให้บริการเชิง
สังคม ดังนี  

167,436 
296,180 

487,028 

948,901 

1,260,029 

3,159,575 

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

 2,500,000

 3,000,000

 3,500,000

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวมสะสม

ปริมาณน ้าเสียท่ีได้รับการบ้าบัด ตั งแต่ปี 2558 - 2562
ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้าระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็กลกูบาศก์เมตร
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๑. การออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
จ้านวน ๗ พื นที่ ดังต่อไปนี  
            ๑.๑ โครงการพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

           1.๑.๑ เทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  จ้านวน 2 ระบบ  
๑) บริเวณหลังเรือนจ้า  
๒) บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี 

            ๑.๑.๒ เทศบาลต้าบลหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จ้านวน 2 ระบบ  
๑) บริเวณถนนสุขาภิบาล 1  
๒) บริเวณหลังตลาดสดถนนบางแค  

            ๑.๑.๓ เทศบาลต้าบลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
              ๑) บริเวณวัดศรีมาประสิทธิ์ 
      ๑.๑.๔ องค์การบริหารส่วนต้าบลหูล่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   ๑) บริเวณชุมชนหอยราก-ศรีสมบูรณ์ 
 ๑.๒ มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี  โดยออกแบบ ก่อสร้าง และบริหาร

จัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์ 
  ๒. โครงการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  
   องค์การจัดการน ้าเสียได้เข้าด้าเนินงานบริหารจัดการและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้านวน 26 แห่ง ระบบบ้าบัดน ้าเสียอันเนื่องมาจากโครงการพระราชด้าริ 7 แห่ง และ
ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนขนาดเล็ก 12 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การจัดการน ้าเสีย ได้ด้าเนินการน้าน ้า
เสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ทุกพื นที่ที่บริหารจัดการ  เพ่ือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน ้าในช่วงฤดู
แล้งตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการแก้ปัญหาขาดแคลนน ้าในบางพื นที่และบางฤดูกาล ทั งนี  โครงการการน้า
น ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถประหยัดงบประมาณรายจ่ายและลดจ้านวนการใช้
น ้าประปาลง อีกทั งยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าของน ้าและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน ้าอีกด้วย เนื่องจากทรัพยากรน ้า
เป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถน้าทรัพยากรอื่นมาใช้ทดแทนได้ ซึ่งนับเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
ช่วยลดการท้าลายสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ การส่งเสริมและรักษาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
 

๓. การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของประชาชนด้านการจัดการน ้าเสีย 
 ในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมาระหว่างปีงบประมาณ 2557 – 256๒ ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่องการจัดการน ้าเสีย โดยในแต่ละปีจะมีกิจกรรมการอบรมให้
ความรู้ประชาชนเรื่องการจัดการน ้าเสีย การจัดค่ายเยาวชน และการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ เช่น 
เครือข่ายสังคมอิเล็คทรอนิค วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั ง การจัดรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดเก็บค่าบ้าบัด
น ้าเสีย และการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนและผู้ประกอบการเรื่องการมีส่วนร่วมในการจ่ายค่าบ้าบัด
น ้าเสียร่วมกับเทศบาลเป็นประจ้าทุกปี 
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บทท่ี 3 
สภาพแวดล้อมภายในองคก์ร 

 
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 จากการด้าเนินโครงการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบ
บ้าบัดน ้าเสียอยู่แล้ว และโครงการก่อสร้างและออกแบบระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็กให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตั งแต่ปี 255๕ ถึงปี 2562  ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการด้าเนินงานด้านการตลาดทั งภายใน
และภายนอก โดยใช้กรอบแนวคิดของแมคแคนซีย์ (7s Mckensey framework)   
 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ตามหลักทฤษฎี 7s Mckensey Framework  
กลยุทธ์ (Strategy) 

Strenght Weakness 
(๑)  เป็นหน่วยงานของรัฐเป็นท่ีน่าเชื่อถือ 
(๒) อยู่ภายใตส้ังกัดกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งรับนโยบายจากกระทรวงเดียวกัน 
(๓) มีภารกจิหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการน ้าเสียสามารถ
ด้าเนินการทั งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ได้อย่างครบวงจร 
(๔) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้เข้าด้าเนินการ
บริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั่วประเทศท่ียังไม่มีความพร้อม 
(๕)  สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการ
ลงทุนและบรหิารจดัการบางส่วนได้ 
 
 

(๑) การจัดการน ้าเสียเป็นงานด้านสาธารณูปการหรือเพื่อ
สิ่งแวดล้อม ท้าให้การด้าเนินงานในรูปแบบธุรกิจท้าได้ยาก 
 (๒)  ขาดการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอกรับทราบ
ผลงาน ท้าให้ประชาชนขาดความเข้าใจภารกิจขององค์การ
จัดการน ้าเสีย  
(๓)  การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการขยายพื นที่
ด้าเนินงาน 
(๔) เงินทุนส้ารองเพื่อใช้ในการด้าเนินงานมีไม่เพียงพอ 
(๕ )  การด้ า เนินธุ รกิจก ารบริหารจั ดการระบบบ้ าบัด 
น ้าเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้แสวงหาก้าไร แต่
ต้องมีรายได้เพื่อเลี ยงองค์กรตามหลักเกณฑ์ของรัฐวิสาหกิจ   
(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่เข้าใจการ
ด้าเนินงานในรูปการจัดท้าข้อตกลงร่วม เรื่องการจ่ายเงิน
สมทบ และแนวทางปฏิบัติการตั งเบิกเงินงบประมาณ 
(๗) ยังไม่มีกฏหมายรองรับการจ่ายเงินสมทบ ท้าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นลังเลที่จะท้าข้อตกลงร่วมกับองค์การ
จัดการน ้าเสีย 
(๘) เงินสมทบค่าบริหารจัดการฯ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบางแห่งยังไม่คุ้มต้นทุนการด้าเนินงาน 
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โครงสร้างองค์กร (Structure) 
Strenght Weakness 

(๑) อยู่ในระบบรัฐวิสาหกิจมีกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ชัดเจนท้าให้เกิดความผิดพลาดน้อย 
(๒)พื นที่ด้าเนินงานอยู่ในส่วนภูมิภาค กระจายทั่วประเทศ 
สามารถจัดตั งส้านักงานสาขาเพื่อด้าเนินงานตามภารกิจได้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
(๓) โครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชาไม่ซับซ้อน 
สามารถสั่งการได้อย่างรวดเร็ว 

(๑) องค์กรมีขนาดเล็ก จ้านวนพนักงานน้อย ไม่สอดคล้องกับ
ภารกิจหน้าท่ีที่ต้องด้าเนินการทั่วประเทศ 
(๒) พนักงานไม่มีอ้านาจหรือไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานท่ีมีกฏหมาย
ในการใช้บังคับหน่วยงานท่ีไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย 
(๓) ส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขาไม่ได้เป็นส้านักงานที่
ด้าเนินงานครบวงจรในทุกด้าน เช่น การเงิน บัญชี พัสดุ ท้าให้
การด้าเนินงานไม่คล่องตัว 
(๔) ผู้จัดการส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขาไม่มีอ้านาจการ
ตัดสินใจในเรื่องการซ่อมปรับปรุงระบบฯ ต้องเสนอขออนุมัติ
จากผู้บริหารที่ส้านักงานกรุงเทพฯ  
 

 
บุคลากร (Staff) 

Strenght Weakness 
(๑) มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการ
ระบบบ้ าบัดน ้ า เสียของชุมชน มากกว่ า  20 ปี  (๒ )  มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาด
เล็ก รวมทั ง งานส่งเสริมในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

(๑) ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และ
ต่อเนื่องตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลที่ก้าหนดไว้ 
(๒) ไม่สามารถบรรจุพนักงานภายในขึ นแทนต้าแหน่งที่ว่างได้  
เนื่องจากขาดการเตรียมความพร้อมตามแผนพัฒนาบุคลากร 
(๓) ไม่สามารถสรรหาบุคลากรภายนอกในต้าแหน่งที่ ว่างอยู่
บางต้าแหน่งได้ เนื่องจากค่าตอบแทนสู้ภาคเอกชนไม่ได้  

 
ระบบงาน (System) 

Strenght Weakness 
๑. สามารถพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบระบบงานได้อย่าง
คล่องตัวเนื่องจากเป็นองค์กรขนาดเล็ก 
 

(๑)  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการน ้าเสียยังไม่สมบูรณ์ 
(๒) ยังไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเช่ือมโยงระบบงาน
ระหว่างส้านักงานกรุงเทพกับส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา 
(๓) รูปแบบการจ่ายเงินสมทบตามข้อตกลงการบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน ้าเสียมีหลายรูปแบบ  

 
ทักษะ (Skill) 

Strenght Weakness 
๑. พนักงานรุ่นใหม่ที่บรรจุเข้าท้างานมีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี 
 

(๑) ขาดการถอดบทเรียนและองค์ความรู้ เพื่อถ่ายทอดสู่
บุคลากรรุ่นใหม่ๆ 
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รูปแบบการบริหาร (Style) 
Strenght Weakness 

๑ .  ผู้ บ ริ ห า ร ให้ ค ว ามส้ า คัญกั บน โยบายของรั ฐบ าล 
กระทรวงมหาดไทย และลูกค้า 
๒. ผู้บริหารมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า อปท. 
 

๑. ไม่สามารถสนองนโยบายได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากมี
ข้อจ้ากัดด้านบุคลากร 
๒. ไม่สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึง 
 

 
ค่านิยมร่วม (Shared values) 

Strenght Weakness 
(๑) มีการจัดท้าค่านิยมร่วมมากว่า ๗ ปี 
 
 

(๑) มีการจัดท้าค่านิยมร่วม แต่ยังไม่มีการประเมิน 
ผลลัพท์อย่างเป็นรูปธรรม 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรตามหลักทฤษฎี PEST Analysis 
ปัจจัยทางสังคม (Social) 

Opportunity Treats 
(๑)  ระบบบ้าบัดน ้าเสียจ้านวนมากยังไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ 
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีความพร้อมในการ
บริหารจัดการระบบฯ โดยเฉพาะด้านบุคลากร 
 (๒)  แหล่งน ้ามีคุณภาพเสื่อมโทรมลงทั่วประเทศและแนวโน้มน ้า
เสียมีมากเพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะเมืองหลักและเมือง
ท่องเที่ยว 
(๓)  มีระบบสาธารณูปโภคขั นพื นฐานอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะระบบ
ท่อระบายน ้า 
(๔)  ประชาชนและสังคมมีการตื่นตัวและให้ความส้าคัญในการ
จัดการน ้าเสีย 
 

 (๑) ผู้ ใ ช้บริการบ้าบัดน ้า เสียส่วนใหญ่ไม่ต้องการจ่าย
ค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย  
๒) อปท.ขาดการบังคับใช้กฏหมายการจ่ายค่าบ้าบัดน ้าเสีย
อย่างจริงจัง 
(๓) ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน/ความร่วมมือจาก
ประชาชน และภาคเอกชน 

 

Opportunity Treats 
(๕) มีความสัมพันธ์และได้รับการสนับสนุนที่ดีจากพันธมิตรที่มีอยู่
ในปัจจุบันทั งภายในประเทศและต่างประเทศที่มีความเช่ียวชาญ
ด้านการจัดการน ้าเสีย 

 

 
ปัจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology) 

Opportunity Treats 
๑. มีการพัฒนารูปแบบการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาด
เล็กให้เทศบาลได้ใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ 

(๑)  ขาดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนา
เทคโนโลยีในการจัดการน ้าเสีย  
(๒) ขาดเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในงานจัดการ 
น ้าเสีย 
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ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic) 
Opportunity Treats 

(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีเงินงบประมาณเพียงพอ
ส้าหรับค่าปรับปรุงฟื้นฟูระบบฯ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง   
(๒) เอกชนไม่สามารถเข้าด้าเนินงานบริหารจัดการระบบบ้าบัด
น ้าเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ เนื่องจากมีต้นทุน
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพค่อนข้างสูงมาก 

๑. เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด ท้าให้สถานะการเงินการ
คลังของประเทศและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ
รายได้ลดน้อยลง 

 

ปัจจัยทางนโยบายและการเมือง (Political) 
Opportunity Treats 

(๑) ประเทศไทยอยู่ระหว่างการปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อ
แก้ไขปัญหาด้านป่าไม้ การกัดเซาะชายฝั่ง อุทกภัย ภัยแล้ง 
ขยะและน ้าเสีย 
 (๒) ภารกิจสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนระดับชาติ
และแผนของกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความส้าคญัต่อ
สิ่งแวดล้อม และการจัดการน ้าเสยี 
 (๓)  รัฐบาลอนุมัติให้ด้าเนินการโครงการบ้าบัดน ้าเสียเทศบาล
นครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร และโครงการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ จ้านวน 4 โครงการ  
 

(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่ให้ความส้าคัญ
กับการจัดการน ้าเสีย 
(๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีนโยบายในการจัดเก็บ
ค่าบ้าบัดน ้าเสียท้าให้ยังไม่ท้าข้อตกลงร่วมกับองค์การจัดการ
น ้าเสีย 
(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นกลัวการเสียฐานคะแนนเสียงท้าให้การ
จดัเก็บค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสียท้าได้ยาก 
(๔)  ขาดความต่อเนื่องนโยบายของการเมืองระดับท้องถิ่นมี
ผลกระทบต่อการด้าเนินงาน 
(๕)  นโยบายรัฐบาลขาดความต่อเนื่อง 
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บทท่ี 4 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

 
สถานการณ์น ้าเสียในปัจจุบัน  

    จากข้อมูลสถานการณ์คุณภาพน ้าของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าคุณภาพน ้าของแหล่งน ้าส้าคัญทั่ว
ประเทศในปี 2559 จ้านวน 65 แหล่งน ้าโดยรวม  มีแหล่งน ้าที่มีคุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 34 เกณฑ์
พอใช้ ร้อยละ 46 และเกณฑ์เสื่อมโทรมร้อยละ 20 แบ่งเป็นรายภาค ดังนี  

 
ภาคเหนือ ภาคกลาง 
คุณภาพน ้า 
เกณฑ์พอใช้ จ้านวน 7 แหล่งน ้า  
เกณฑ์เสื่อมโทรม 3 แหล่งน ้า  
เกณฑ์ดี 1 แหล่งน ้า 

คุณภาพน ้า 
เกณฑ์พอใช้ 9 แหล่งน ้า  
เกณฑ์ดีและเสื่อมโทรม 4 แหล่งน ้า 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก 
คุณภาพน ้า 
เกณฑ์ดี 7 แหล่งน ้า  
เกณฑ์พอใช้ 4 แหล่งน ้า 
เกณฑ์เสื่อมโทรม 1 แหล่งน ้า 

คุณภาพน ้า 
เกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรม 4 แหล่งน ้า 
เกณฑ์ดี 3 แหล่งน ้า 

ภาคใต้  
คุณภาพน ้า 
เกณฑ์ดี 7 แหล่งน ้า  
เกณฑ์พอใช้ 6 แหล่งน ้า  
เกณฑ์เสื่อมโทรม 1 แหล่งน ้า 

 

   
แหล่งก้าเนิดน ้าเสียชุมชนในประเทศไทย 

น ้าเสียในประเทศไทย สามารถแบ่งประเภทตามแหล่งก้าเนิดได้ 3 ประเภท คือ  
(1) น ้าเสียชุมชน 
(2) น ้าเสียอุตสาหกรรม  
(3) น ้าเสียเกษตรกรรม 
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ข้อมูลตลาดการจัดการน ้าเสียของประเทศไทย 
 ตลาดการจัดการน ้าเสียของประเทศไทย สามารถแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี  

๑.กลุ่มตลาดระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก่อสร้างไว้แล้วแต่ยังไม่มีการ
บริหารจัดการระบบฯ จ้านวน ๗๐ แห่ง 
  โดยในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ลงทุนก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียรวมของ
ชุมชนจนถึง ณ ปัจจุบัน (พ.ศ.2562) จ้านวน 105 แห่ง เป็นเงินงบประมาณ 83,000 ล้านบาท ก่อสร้างแล้ว
เสร็จจ้านวน 95 แห่ง ก้าลังก่อสร้าง 9 แห่ง และชะลอโครงการ 1 แห่ง อยู่ในการดูแลของกรุงเทพมหานคร 8 
แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๗๐ แห่ง ที่ด้าเนินการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยตนเอง หรือ
ยังไม่มีการด้าเนินการบ้าบัดน ้าเสีย และระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้องค์การจัดการ
น ้าเสียเข้าด้าเนินการบริหารจัดการจ้านวน ๒๖ แห่ง 

 
ตารางแสดงมูลค่าก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน รวม 105 แห่ง 

ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนทั่วประเทศ 
จ้านวน  มูลค่าก่อสร้าง 

(แห่ง) (ล้านบาท) 
1 กรุงเทพฯ 8 24,603 
2 สมุทรปราการ (คลองด่าน) 1 23,000 
3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 96 35,397 
   3.1 ระบบท่ี อปท. ด้าเนินงาน 70  24,434 
         3.2 ระบบที่องค์การจัดการน ้าเสียเข้าด้าเนินงาน (2561) 26  10,963 

รวม 105 83,000 
ตารางแสดงระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนแยกตามหน่วยงานรับผิดชอบ จ้านวน 105 แห่ง 

หน่วยงานรับผิดชอบ จ้านวนระบบ (แห่ง) 

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

ตารางแสดงจ้านวนระบบบ้าบัดน ้าเสียแยกตามขนาด จ้านวน 105 แห่ง 
ขนาดระบบบ้าบัด ความสามารถในการบ้าบัด จ้านวน (แห่ง) 

ขนาดใหญ่ มากกว่า 50,000 ลบ.ม.ต่อวัน 12 
ขนาดกลาง 10,000 - 50,000 ลบ.ม.ต่อวัน 47 
ขนาดเล็ก ไม่เกิน 10,000 ลบ.ม.ต่อวัน 46 
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๒. กลุ่มตลาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศที่ยังไม่มีระบบบ้าบัดน ้าเสียจ้านวน 7,85๒ แห่ง 
ตามข้อมูลปริมาณน ้าเสียชุมชนที่เกิดขึ นทั่วประเทศประมาณ 9.๖0 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

ขณะที่มีระบบบ้าบัดน ้าเสียทั่วประเทศที่สามารถรองรับปริมาณน ้าเสียได้รวม 3.20 ล้านลูกบาศก์ เมตรต่อวัน 
คือคิดเป็นร้อยละ 3๓.๓๓ ของปริมาณน ้าเสียที่เกิดขึ น มีปริมาณน ้าเสียที่เกิดจากการชุมชน บ้านเรือนที่ยังไม่มี
ระบบบ้าบัดน ้าเสียและจะต้องบ้าบัดอีกประนมาณ 1.70 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗๑ ซึ่ง
ตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ้านาจที่ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั่วประเทศมีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะเรื่องการก้าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และน ้าเสีย โดยข้อมูลของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะต้องมีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการ
สาธารณะดังกล่าว รวมทั งสิ นจ้านวน 7,85๒ แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต้าบล องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ดังแสดงในตารางดังนี  
ตารางแสดงข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน อปท. จ้านวนระบบฯ หมายเหตุ 
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 1 อบจ.ชลบุรี 
2. เทศบาล 2.1 เทศบาลนคร 30 

89   2.2 เทศบาลเมือง 17๙ 
 2.3 เทศบาลต้าบล 2,๒๓๓ 

3. องค์การบริหารส่วนต้าบล 5,๓๓๒ 4 อบต.บ้านใต้  เกาะพงัน/  อบต.อ่าว
นาง เกาะพีพี 

4. องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 10 เมืองพัทยา และ กรุงเทพมหานคร 
5. จังหวัดสมุทรปราการ - 1 โครงการบ้าบัดน ้าเสียรวม จังหวัด

สมุทรปราการ 
รวม 7,85๒ 105  

หมายเหตุ * ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้างส้านัก
พัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
ส่วนแบ่งตลาดขององค์การจัดการน ้าเสีย   

ระบบบ้าบัดน ้าเสียในประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมจ้านวน ๑๐๕ แห่ง สามารถบ้าบัดน ้าเสียคิดเป็น
ร้อยละ ๓๓.๖๖  ปัจจุบัน องค์การจัดการน ้าเสียได้เข้าด้าเนินการปรับปรุง ฟ้ืนฟูระบบบ้าบัดน ้าเสียในส่วนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 26 แห่ง จากทั งหมด 9๖ แห่ง สามารถฟ้ืนฟูระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กลับมา
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ความสามารถในการบ้าบัดน ้าเสียของระบบบ้าบัดน ้าเสียจ้านวน 26 แห่ง เท่ากับ 
0.56 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๗ ของปริมาณน ้าเสียทั งหมดที่เกิดขึ นทั งประเทศ) และ
มูลค่าทรัพย์สินที่ภาครัฐได้ลงทุนก่อสร้างในอดีตได้รับการฟ้ืนฟูให้สามารถกลับมาใช้งานได้ คิดเป็นมูลค่าสะสม
รวม 10,963 ล้านบาท ดังนั น คงเหลือระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องได้รับการ
ปรับปรุง ฟ้ืนฟูให้สามารถด้าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกจ้านวน ๗๐ แห่ง ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถ
บ้าบัดน ้าเสียได้จ้านวน 1.01 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
ตารางแสดงความสามารถในการบ้าบัดน ้าเสียของระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน จ้านวน 105 แห่ง 
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ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนรวม ความสามารถในการบ้าบัด (ลบ.ม./วัน) 

  1. กรุงเทพฯ (8 แห่ง) 1,112,000 
  2. สมุทรปราการ (คลองด่าน) (1 แห่ง) 525,000 
  3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (70 แห่ง) 1,010,500 
  4. องค์การจัดการน ้าเสีย (26 แห่ง) 558,000 
รวม (1 – 4) 3,205,500 

 
   กราฟแสดงระบบบ้าบัดน ้าเสียที่ของ อปท. ท่ีองค์การจัดการน ้าเสียด้าเนินงานอยู่ในปัจจุบันจ้านวน 26 แห่ง แยกตามชนิดของระบบ 

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

 
ซึ่งส่วนแบ่งตลาดขององค์การจัดการน ้าเสียจ้านวน ๒๖ พื นที่ สามารถบ้าบัดน ้าเสียได้ ๐.๕๖ ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๗ ของปริมาณน ้าเสียทั่วประเทศ 
 
เป้าหมายการตลาดขององค์การจัดการน ้าเสีย 
 จากข้อมูลกลุ่มตลาดการจัดการน ้าเสียของประเทศไทยทั ง ๒ กลุ่ม องค์การจัดการน ้าเสียได้ท้าการ
ก้าหนดเป้าหมายการตลาด ดังนี  

๑. การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็ก (ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้า) 
องค์การจัดการน ้าเสียได้ก้าหนดพื นที่เป้าหมายที่ควรส่งเสริมให้มีการจัดการน ้าเสียชุมชน 

ส้าหรับใช้เป็นแนวทางในการเสนอและพิจารณาโครงการเพ่ือจัดสรรงบประมาณในการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  และมีหลักเกณฑ์การพิจารณาล้าดับความส้าคัญ ได้แก่ ความส้าคัญของพื นที่ คุณภาพน ้าของแม่น ้า
สายหลักและแหล่งน ้าส้าคัญในพื นที่ลุ่มน ้า 25 ลุ่มน ้า ขนาดชุมชน และปริมาณความสกปรกในรูปแบบ BOD ท่ี
เกิดขึ น รวมถึงความพร้อมในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้การให้คะแนนแบบถ่วง
น ้าหนัก ดังต่อไปนี  
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ตารางเกณฑ์การให้คะแนนในการจัดล้าดับความส้าคัญของพื นที่ 
ตัวแปร ค่าถ่วงน ้าหนัก 

(Weighting) 
ระดับความส้าคัญ ระดับคะแนน  

๑. คุณภาพลุ่มน ้า ๖0 คุณภาพลุ่มน ้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 
คุณภาพลุ่มน ้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
คุณภาพลุ่มน ้าอยู่ในเกณฑ์ดี/ไม่ได้ตรวจวัด 

3 
2 
1 

 

๒. จ้านวนประชากร 2๕ มากกว่า ๕,๐๐๐,000 คนขึ นไป 
1,๐๐0,000 – 5,๐๐๐,000 คน 
ต่้ากว่า 1,๐๐0,000 คน 

3 
2 
1 

 

๓.  ปริมาณความสกปรก
ในรูป BOD /คน/วัน 

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

3 
2 
1 

 

ข้อมูลอ้างอิง :  1. รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2560 
  2. เว็บไซต์ส้านักงานบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

3. ค่า BOD ที่คิดเทียบต่อคนต่อวัน คิดเท่ากับ 0.04 กก.บีโอดี ต่อคนต่อวัน (เว็บไซต์ 
               สถาบันวิจัยสังคม มหาวัทยาลัยเชียงใหม่) 

 
องค์การจัดการน ้าเสียได้จัดท้าแผนปฏิบัติการด้านการจัดการน ้าเสียชุมชนระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.

๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและพื นที่เป้าหมายการจัดการน ้าเสียชุมชนของ
กรมควบคุมมลพิษ ระยะเวลาด้าเนินการ 20 ปี เริ่มตั งแต่ ปี พ.ศ. 2561 – 2580 ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั นตอน
การน้าเสนอคณะรัฐมนตรี (กันยายน 2562) โดยมีพื นที่เป้าหมายจ้านวน 464 พื นที่ เป็นการก่อสร้างระบบ
บ้าบัดน ้าเสียทั งหมด จ้านวน 780 แห่ง งบประมาณรวมทั งสิ น 60,440 ล้านบาท โดยตามแผนพัฒนาองค์การ
จัดการน ้าเสีย พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ได้ก้าหนดตัวชี วัดจ้านวนระบบบ้าบัดน ้าเสียที่จะก่อสร้างไว้ทั งสิ นจ้านวน 
๖๐ แห่ง ดังนี  
จ้านวนระบบบ้าบดัน า้เสียทีก่่อสร้างเพิ่มขึ น(ขนาดเล็ก+ใหญ่) แหง่ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม 
๕ ๑๕ ๔๐ ๖๐ 

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

จ้านวนน ้าเสียที่ได้รับการบ้าบัด 
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม 
๒๑,๐๐๐ ๙๗,๐๐๐ ๑๕๘,๐๐๐ ๘๔๑,๐๐๐ 
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โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การจัดการน ้าเสียได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างศูนย์บริหาร
จัดการคุณภาพน ้าจ้านวน ๔ แห่ง ในวงเงิน ๒๗๐.๐๐ ล้านบาท ได้แก่ 

๑. ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้าเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
๒. ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้าเทศบาลต้าบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 
๓. ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้าเทศบาลต้าบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร (แห่งที่๒) 
๔. โครงการก่อสร้างเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้าเสีย เกาะพีพี 

ต้าบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ 
และในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ้านวน ๓ แห่ง ได้แก่ 
๑. ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้าองค์การบริหารส่วนต้าบลล้าโพ อ้าเภอบางบัวทอง จังหวัด

นนทบุรี 
๒. ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้าองค์การบริหารส่วนต้าบลก้าแพงแสน อ้าเภอก้าแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม 
3. ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้าทศบาลเมืองแพรกษา อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
4. การฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์การจัดการน ้าเสียได้จัดท้าแผนการฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย (พ.ศ.2563 – 2565) ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน ้าเสียองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกลยุทธ์ที่ ๒ การฟ้ืนฟู พัฒนาและบริหาร
จัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั งหมดจ้านวน ๙๖ แห่ง (ไม่รวม กทม.และ ทต.คลอง
ด่าน จ.สมุทรปราการ) ซึ่งองค์การจัดการน ้าเสียได้ด้าเนินงานจ้านวน ๒๖ แห่ง คงเหลือที่ต้องด้าเนินการอีก  ๗๐ 
แห่ง โดยตามแผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ได้แบ่งการด้าเนินงานรายปี ดังนี  

 ปีงบประมาณ 2563 จ้านวน   - แห่ง 
   ปีงบประมาณ 2564 จ้านวน   ๑ แห่ง 
   ปีงบประมาณ 2565 จ้านวน   ๒ แห่ง 
        รวมทั งหมด     จ้านวน   ๓ แห่ง 
 
ตารางแสดงแผนการฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปี 
ด้าเนินงาน 

จ้านวนระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
อปท. ได้รับการปรับปรุงฟ้ืนฟู 

(แห่ง) 

ปริมาณน ้าเสีย 
ที่บ้าบัดได้ 

(ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน) 

จ้านวนประชากร 
ที่ได้รับประโยน์ 

(คน) 

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

รวม ๓ ๕๕๐,๒๐๐ ๑,๕๔๑,๘๐๐ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขันของตลาดการจัดการน ้าเสีย 
 จากสถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและน ้าเสีย เป็นประเด็นส้าคัญที่หลายฝ่ายต่างให้ความสนใจ

ในการด้าเนินงาน มาตรการ แผนงาน เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนภายใต้การมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาน ้าเสียนั นยังเกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการวางระบบ
ที่ใช้ในการบ้าบัดน ้าเสีย การรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับขนาดของการประกอบการ 
หรือชุมชน ซึ่งจะมีทั งการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและความรู้ท้องถิ่น และการใช้เทคโนโลยีขั นสูง 

องค์การจัดการน ้าเสียเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับมอบหมายภารกจิในการ
บริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนของประเทศให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั น คู่แข่งในทางธุรกิจ
จึงเป็นบริษัทธุรกิจเอกชนที่ด้าเนินธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน เช่น บริษัทที่ด้าเนินการรับออกแบบและติดตั งระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย และให้บริการบ้าบัดน ้าเสีย อย่างไรก็ตาม บริษัทส่วนใหญ่มุ่งเน้นในเรื่องการบ้าบัดน ้าเสีย
ภาคอุตสาหกรรม  โดยในระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์ยังมีจ้านวนไม่มากนัก  ดังนี  

 
รายชื่อบริษัทตัวอย่างที่ท้าธุรกิจเก่ียวข้องกับการบ้าบัดน ้าเสียในประเทศไทย 
บริษัท บริการ 

1. บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาค
ตะวันออก 

 - ออกแบบระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งภาคอุตสาหกรรม พาณิช
ยกรรมและชุมชน 
 - บริการบ้าบัดน ้าเสียทั งภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
และชุมชน 

2. บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์กรีน จ้ากัด  - ออกแบบระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
 - บริการให้ค้าปรึกษาด้านการจัดการของเสีย 

3. บมจ.บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรั กษ์
สิ่งแวดล้อม 

 - ออกแบบระบบบ้าบัดน ้าเสียภาคอุตสาหกรรม 
 - บริการบ้าบัดน ้าเสียภาคอุตสาหกรรม 

4. บริษัท โกรว์ กรีน เอไวรอนเมนท์ จ้ากัด  - ออกแบบระบบบ้าบัดน ้าเสียภาคอุตสาหกรรม 
 - บริการบ้าบัดน ้าเสียภาคอุตสาหกรรม  

5. บมจ.ไรท์ โซลูชั่น  - ผลิต ตัวแทนจ้าหน่าย น้าเข้า และให้บริการผลิตภัณฑ์
เคมีภัณฑ์ระบบบ้าบัดน ้า และปิโตรเคมี การจัดการของเสีย
อุตสาหกรรม 

 6. บริษัท ดูแอนด์บี จ้ากัด (กรีนแอน์คลีน
โซลูชั่น) 

 - จ้าหน่ายสารประกอบทางชีวภาพ เอไซม์ และจุลินทรีย์ 

7. บริษัท พราวเอเซีย จ้ากัด  - ออกแบบระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนและภาคอุตสาหกรรม 
 - บริการบ้าบัดน ้าเสียชุมชนและภาคอุตสาหกรรม 

8. บริษัท ฟีนิกซ์สยาม จ้ากัด  - ผลิตและติดตั งระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
 - ซ่อมแซมระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

9. บริษัท วันมอร์ลิงค์ จ้ากัด  - รับก้าจัดของเสียอุตสาหกรรม 
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บริษัท บริการ 
10. บริษัท เอส เอส พี อาร์ (ประเทศไทย) 
จ้ากัด 

 -  ออกแบบระบบบ้าบัดน ้าเสียภาคอุตสาหกรรม 
 - บริการบ้าบัดน ้าเสียภาคอุตสาหกรรม 

11.  ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นพเลิศ  - ผลิต ออกแบบ และจัดจ้าหน่ายระบบบ้าบัดน ้าเสียต่างๆ 
12. Envigear  - ออกแบบระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

 - รับเดิน/ซ่อมแซมระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
 - จ้าหน่ายถังบ้าบัดน ้าเสีย 
 - จ้าหน่ายจุลินทรีย์บ้าบัดน ้าเสีย 

13. Glass Filter   - จ้าหน่ายสารกรองน ้า 
14. Prominent  - ผลิตและพัฒนาอุปกรณ์และระบบส้าหรับการสูบจ่าย

ของเหลว รวมทั งการแก้ไขปัญหาการบ้าบัดน ้าและการฆ่าเชื อ 
15. Water Specialist Supply  - จ้าหน่ายสารฆ่าเชื อคลอรีนไดออกไซด์  

 

จากคู่แข่งขันทางธุรกิจข้างต้นองค์การจัดการน ้าเสียจึงได้ท้าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขันทาง
ธุรกิจของตลาดการจัดการน ้าเสีย  ตามหลักทฤษฎี The 5 forces Model for Competition 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขันของตลาดการจัดการน ้าเสีย  จะเห็นได้ว่าองค์การจัดการน ้า
เสียเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นหน่วยงานหลักของประเทศที่มีศักยภาพ ความได้เปรียบ และความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ที่จะสามารถด้าเนินการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียของประเทศ
ไทยให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต ดังนี  
๑. อ้านาจการต่อรองของลูกค้า (Power of Customers)  
ข้อได้เปรียบ 
          ๑.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความช้านาญด้านการเดินระบบและ
ควบคุมดูแลรักษา นอกจากนี  บุคลากรที่มารับหน้าที่บางแห่งมักจะไม่มีความรู้และทักษะด้านการจัดการน ้าเสีย
โดยตรง  

๑.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่มีงบประมาณเพียงพอส้าหรับเป็นค่าปรับปรุง ฟ้ืนฟูระบบ
บ้าบัดน ้าเสียให้กลับมาใช้งานได้ และยังไม่มีความพร้อมด้านการบริหารจัดการ จึงเป็นโอกาสให้องค์การจัดการ
น ้าเสียซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านนี โดยตรงสามารถเข้าด้าเนินงานบริหารจัดการระบบให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถบังคับใช้กฏหมายได้อย่างจริงจัง ทั งกฏหมายด้าน
สิ่งแวดล้อมและกฏหมายด้านการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย ที่ควรเป็นนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาลกลาง 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้าหลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย”ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง 

๑.๔ ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ข้อเท็จจริงแก่ชุมชนและประชาชน รวมทั งการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน และร่วมตัดสินใจด้าเนินการจัดการน ้าเสีย ตลอดจน การสร้างการมีส่วนร่วมทั งภาครัฐ เอกชน
และประชาชน   
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จุดอ่อน 
          ๑.๕ การจัดการน ้าเสียเป็นภารกิจตามอ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม พรบ.กระจาย
อ้านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้ตัดสินใจให้องค์การจัดการน ้าเสีย
เข้าด้าเนินการแทน องค์การจัดการน ้าเสียไม่มีอ้านาจเข้าด้าเนินการเองได้หากไม่ได้รับการยินยอม 
 
 
๒. การต่อรองของผู้จัดหาวัตถุดิบ (Power of Suppliers) 
          มีผู้ประกอบการหลายรายที่สามารถก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียตามรูปแบบที่องค์การจัดการน ้าเสีย
ก้าหนดไว้ จึงไม่เป็นปัญหาในการต่อรองของผู้จัดหาวัตถุดิบ 
 

 
๓. ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทนทางธุรกิจ (Threats of Substitutes) 
ข้อได้เปรียบ 
          ๑. ระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วเป็นระบบแบบเก่าไม่จ้าเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งองค์การจัดการน ้าเสียมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการอยู่แล้ว 
จุดอ่อน 
          ๒. อาจมีเทคโนโลยีการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็กที่เข้ามาใหม่ ท้าให้องค์การจัดการน ้าเสีย
ต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการน ้าเสียให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
 
๔. ภัยคุกคามการแข่งขันจากผู้ค้ารายใหม่ (Threats of New Entrants) 
ข้อได้เปรียบ 
          ๑. เนื่องจากเป็นงานด้านสาธารณูปการที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง รัฐจึงต้องให้การสนับสนุนงบประมาณใน
การลงทุน  
          ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่มีเงินงบประมาณเพียงพอที่จะจ้างภาคธุรกิจเอกชนเข้า
ด้าเนินงานระบบบ้าบัดน ้าเสียได้  
          ๓. ภาคธุรกิจไม่สามารถด้าเนินงานบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียเพียงอย่างเดียวให้มีก้าไรได้ ปัจจุบัน
จึงมีภาคเอกชนรายเดียวเข้าด้าเนินงานในธุรกิจนี แต่มีการท้าธุรกิจต่อเนื่องเพ่ือท้าก้าไรให้ธุรกิจ 
 

 
๕. สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม (Industry Rivalry)  
ข้อได้เปรียบ 
         ๑. ไม่มีภาคเอกชนเข้าด้าเนินงานปรับปรุง ฟ้ืนฟูระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
อยู่แล้ว เนื่องจาก เงินลงทุนในการปรับปรุงฟ้ืนฟูเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความเสียหาย เป็นจ้านวนเงิน
ค่อนข้างสูง 
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         ๒. องค์การจัดการน ้าเสียเป็นหน่วยงานของรัฐสามารถเสนอขอรับจัดสรรเงินงบประมาณมาลงทุนให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
         ๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจไม่มีเงินงบประมาณเพียงพอในการจ้างเอกชนเข้าด้าเนินการปรับปรุง 
ฟ้ืนฟูระบบฯ 
จุดอ่อน 
        ๑. องค์การจัดการน ้าเสียมีเงินทุนส้ารองส้าหรับการลงทุนไม่มากนัก ต้องอาศัยเงินงบประมาณจากรัฐบาล 
การได้รับเงินงบประมาณบางปีไม่สอดคล้องกับแผนงานที่ก้าหนดไว้       
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บทที่ 5 
การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด 

 

กรอบแนวคิดในการจัดท้ายุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด 
องค์การจัดการน ้าเสีย ได้จัดท้าแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดเพ่ือให้มีการด้าเนินงานด้าน

การตลาดอย่างเป็นระบบและมีการบริหารจัดการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการศึกษาและวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ นโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2563 - 2565 เพ่ือให้การด้าเนินงานมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน โดยได้มี
การก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ด้านลูกค้าและตลาดการจัดการน ้าเสียที่ส้าคัญ อันจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์
และบริการหลักอันได้แก่ การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน  และการจัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม  
รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการจ่าย  
ค่าบ้าบัดน ้าเสียตามหลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย : Polluters pay Principal” และการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ น   

 
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท้ายุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด 
1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดการคุณภาพน ้า 
เป้าประสงค์ที่ 1 แหล่งน ้าทั่วประเทศมีคุณภาพน ้าอยู่ในระดับพอใช้ขึ นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 โดยให้มีการพัมนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสียและลดมลพิษจากแหล่งก้าเนิด และแหล่งน ้า
เสื่อมโทรมได้รับการแก้ไขฟื้นฟูยกระดับให้ดีขึ น 

เป้าประสงค์ที่ 2 การควบคุมความเค็มปากแม่น ้า ณ จุดควบคุม ไม่ให้เกินมาตรฐานของ
การเกษตรและการประปา 

 
2. แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ 

 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ จะมุ่งเน้นเป้าหมายการด้าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจในสาขาสาธาณูปการให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การได้รับบริการขั นพื นฐานที่ทั่วถึง และ
สร้างความเท่าเทียมกันทางสังคมเป็นส้าคัญ รวมถึงการเป็นเครื่องมือของรัฐในการกระจายความเจริญสู่พื นที่
เป้าหมาย โดยให้ความส้าคัญกับการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวนโยบายภาพรวมสาขาสาธารณูปการ  
“การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านน ้า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
รองรับการเจริญเติบโตของเมือง และพื นที่เศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก้าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
(๑) สร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน ้า และบูรณาการการบริหารจัดการสทั งน ้าดิบ น ้าดีและน ้า

เสียอย่างเป็นระบบ(แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ๗ และ ๙) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
 (๑) พิจารณาความคุ้มค่าในการใช้แหล่งเงินในการลงทุน โดยศึกษาเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ 

เช่น การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  (PPP) (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓) 
 (๒) การลงทุนใน Green Technology เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพ่ือความยั่งยืนในระยะยาว 
 (๑) สร้างความมั่นคงทางรายได้ และเพ่ิมมูลค่าจากการบริหารจัดการทรัพย์สิน (แผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓) 
 (๒) จัดระบบการขอรับการอุดหนุนที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เช่น การแยกบัญชีบริการ

สาธารณะ การจัดท้าต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วย (Unit Cost) ที่น่าเชี่อถือตามมาตรฐานสากล (แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ท่ี ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓) 

 
๓. นโยบายกระทรวงมหาดไทย 
    (๓.๑) ด้านกิจการน ้า 
           (๓.๑.๑) ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดแล้อมสู่อนาคต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาภูมิภาค เมืองและพื นที่เศรษฐกิจ 
 เป้าหมาย: 
  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เพ่ือสร้างโอกาส ความเสมอภาค เท่าเทียมกันทาง
สังคมในการเข้าถึงสาธารณูปโภคชั นพื นฐาน การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่
กับการประหยัดพลังงาน และการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของพื นที่เศรษฐกิจและพื นที่ภูมิภาค 
 (๓.๑.๒) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ระยะ ๑๒ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการน ้าท่วม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการคุณภาพน ้า 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ 
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 เป้าหมาย: 
  การพัฒนาระบบบริหารจัดการน ้าแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้มีแหล่งน ้า และปริมาณน ้าสะอาดที่
เพียงพอ การก้ากับดูแลสิ่งแวดล้อมไดด้รับการจัดการให้มรีคุณภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล การ
บริหารการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการองค์กรและพัฒนาการบริหารจัดการ และเพื่อให้การลงทุนของรัฐวิสาหกิจทีเกี่ยวข้องมีกรอบการดา้เนนิที่
ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 
๔. แผนการจัดการน ้าเสียชุมชน 

แผนการจัดการน ้าเสียชุมชน เป็นกรอบแผนแม่บทส้าหรับให้เกิดการบริหารจัดการน ้าเสียแบบ
บูรณาการที่เน้นการจัดการเชิงพื นที่ และอย่างเป็นระบบโดยภาพรวมของทั งประเทศ เพ่ือให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน้าแนวคิด แนวทางปฏิบัติ ภายใต้แผนการจัดการน ้าเสียชุมชนไปใช้จัดท้าแผนปฏิบัติส้าหรับ
ด้าเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก ภายใต้ความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมทั งชุมชนและประชาชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีขีดความสามารถ
และความพร้อมในการบริหารจัดการน ้าเสียได้ด้วยตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบและ
ประเมินผลการด้าเนินงานได้ ทั งนี เพ่ือให้ชุมชนและประชาชนมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตดีขึ น 
ประชาชนและชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมคิดเสนอแนะ และตัดสินใจ ซึ่งจะบังเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมได้นั น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั งจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และประชาชนจะต้องร่วมมือกัน
ในการแปลงแผนการจัดการน ้าเสียชุมชน ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

1. พื นที่เป้าหมาย 
พื นที่เป้าหมายเพื่อการจัดการน ้าเสียชุมชน แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี  

กลุ่มที่ 1 พื นที่ด้าเนินการเพ่ือการแก้ไข ฟื้นฟู ควบคุม ป้องกัน และการจัดการ ซึ่งเป็นพื นที่ที่มี
ปัญหามลพิษน ้าเสีย คุณภาพน ้าในแม่น ้าเสื่อมโทรมอยู่ในเกณฑ์ต่้าถึงต่้ามาก และอาจเข้าขั นวิกฤติได้ในอนาคต
หากไม่เร่งด้าเนินการเพ่ือควบคุมปริมาณของเสียจากชุมชนให้ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของ
ที่เกิดขึ น ได้แก่ ชุมชนเมือง จ้านวน 344 พื นที่ ดังนี  

1) ด้าเนินการระยะเร่งด่วน ปี พ.ศ. 2547 - 2548 จ้านวน 97 พื นที่ โดยใน
ระยะแรกให้ด้าเนินการตามล้าดับความส้าคัญของพื นที่ลุ่มน ้าที่มีความเสื่อมโทรมมากใน 5 ล้าดับแรก ได้แก่ 
กลุ่มน ้าท่าจีน ลุ่มน ้าเจ้าพระยา ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก และลุ่มน ้ายม 

2) ด้าเนินการระยะปานกลาง ปี พ.ศ. 2549 - 2551 จ้านวน 247 พื นที่ โดย
ด้าเนินการในพื นที่ตามล้าดับความส้าคัญของพื นที่ลุ่มน ้าที่มีความเสื่อมโทรมและอยู่ในล้าดับต้นๆ เช่นกัน แต่ไม่
อยู่ในพื นที่ที่มีคุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์ต่้าถึงต่้ามาก 

กลุ่มที่ 2 พื นที่ด้าเนินการเพ่ือการควบคุม ป้องกัน และการจัดการ เป็นพื นที่ที่ไม่มีปัญหามลพิษ
น ้าเสียมาก คุณภาพน ้าในแม่น ้าอยู่ในเกณฑ์ดีถึงพอใช้ แต่ ควรเตรียมการในระยะยาวส้าหรับการบริหารจัดการ
ที่ดี สามารถควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามลพิษ เพื่อการอนุรักษ์และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่ให้เสื่อม
โทรม ได้แก่ ชุมชนเมืองจ้านวน 786 พื นที่ 
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๔.1 ยุทธศาสตร์การจัดการน ้าเสียชุมชน 
1) การบริหารจัดการน ้าเสียชุมชนแบบบูรณาการ เน้นการบริหารเชิงพื นที่และการมีส่วนร่วมจาก ทุก

ภาคส่วน รวมทั งประชาชนและชุมชน เพื่อการจัดการน ้าเสียที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน 
      2) สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไข 

ปัญหามลพิษจากน ้าเสียชุมชน และประชาชน มีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมตัดสินใจในการจัดการน ้าเสีย 
      3) ฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนและลดปัญหามลพิษ ในพื นที่ที่อาจเกิดปัญหารุนแรงจากมลพิษ 

ด้านน ้าเสียชุมชน และก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมีผลกระทบต่อสุขอนามัย สวัสดิ
ภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะพื นที่วิกฤติ และพื นที่ลุ่มน ้าที่มีปัญหาความเสื่อมโทรมของ
คุณภาพน ้าเป็นล้าดับแรก 

      4) สร้างความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการน ้าเสียชุมชน และ
ตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบ และมีระบบการติดตามตรวจสอบประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

      5) ก้าหนดกฎหมายที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้
และปฏิบัติตามกฎหมาย 

      6) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการน ้าเสีย ตลอดจนส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
การน้าน ้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

      7) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส้านึก และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วนท้องถิ่น ชุมชนและประชาชน 

 
๔.2 กลยุทธ์และมาตรการ 
      ในการจัดการน ้าเสียชุมชนได้ล้าดับความส้าคัญในการด้าเนินการของกลยุทธ์ต่างๆ โดยให้

สอดคล้อง เชื่อมโยงกับมาตรการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน ้าเสียชุมชน ดังนี   
กลยุทธ์ที่ 1 : ด้านการบริหารจัดการให้มีการจัดการน ้าเสียที่มีประสิทธิภาพ 
มาตรการ 
 (1) สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 
 (2) เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
 (3) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการจัดการน ้าเสียและควบคุมมลพิษ 

(4) ฟื้นฟูสภาพการด้าเนินงานของระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนเดิม ให้สามารถด้าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง 

แนวทางปฏิบัติ ในส่วนขององค์การจัดการน ้าเสีย 
 (1) กระทรวงมหาดไทย โดยองค์การจัดการน ้าเสียน้ารูปแบบวิธีการบริหารจัดการระบบบ้าบัด

น ้าเสียรวมของชุมชน ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานระบบบ้าบัดน ้าเสีย ซึ่งเป็นกระบวนการค้นหาแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาและแนวทาง/กระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้กับการจัดการ
ระบ้าบัดน ้าเสีย สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินระบบฯ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย หรือวิธีอื่นๆ ที่เหมาะสม 
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 (2) กระทรวงมหาดไทย และองค์การจัดการน ้าเสีย พัฒนารูปแบบวิธีการบริหารจัดการระบบ
บ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ทั งด้านการเงินและการเดินระบบ ด้วยวิธีการเทียบเคียง 
(Benchmarking System) ซึ่งเป็นกระบวนการค้นหาแนวทางปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาและแนวทาง/กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้กับการจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การเดินระบบฯ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฯ หรือวิธีอื่น ๆ ที่เหมาะสม 

 (๓) องค์การจัดการน ้าเสีย สิ่งแวดล้อมภาค กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้าเนินการสร้างความพร้อมให้ท้องถิ่นในการด้าเนินการระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย การเตรียมการก้าหนดอัตราค่าบริการ และการจัดเก็บที่เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 2 : ด้านความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด้าเนินการจัดการน ้าเสีย 
มาตรการ 
 (1) เสริมสร้างสมรรถนะ และศักยภาพเกี่ยวกับการจัดการน ้าเสียให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
 (2) พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานและบังคับใช้กฎหมาย 
(4) สร้างความพร้อมในการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคู่กับการสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
แนวทางปฏิบัติ ในส่วนขององค์การจัดการน ้าเสีย 

 (1) กระทรวงมหาดไทย โดยองค์การจัดการน ้าเสีย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถหรือสมรรถนะของ
บุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ทักษะ ในการบริหารจัดการน ้าเสีย 

กลยุทธ์ที่ 3 : ด้านการประชาสัมพันธ์สร้างจิตส้านึกด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษน ้าเสียชุมชนและการมี
ส่วนร่วมในการด้าเนินการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มาตรการ 
 (1) สนับสนุนการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
 (2) สนับสนุนการเพ่ิมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมลพิษให้แก่ชุมชนและประชาชน 
 (3) ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการด้าเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ

มลพิษด้านน ้าเสียชุมชน 
แนวทางปฏิบัติ ในส่วนขององค์การจัดการน ้าเสีย 

(1) องค์การจัดการน ้าเสีย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สิ่งแวดล้อมภาค รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส้านึกและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั งแต่ต้น ร่วมคิด เสนอแนะ ร่วมตัดสินใจ และ
ร่วมด้าเนินการจัดการน ้าเสีย และการจ่ายค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียตามหลักผู้ก่อมลพิษเป็น 
ผู้จ่าย 
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เป้าหมายการด้าเนินธุรกิจ 
1. น ้าเสียได้รับการบ้าบัดให้มีคุณภาพมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ปริมาณรวม 400.00 ล้าน ลบ.ม.ในปี 2564 
2. ส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการน ้าเสียต่อภาคีเครือข่าย 
3. เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งในพื นที่และนอกพื นที่อย่างบูรณาการ 
 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย  พ.ศ. 2563-2565 
เพ่ิมขีดความสามารถองค์กร และให้บริการจัดการน ้าเสียในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ รวมทั ง

สร้างองค์ความรู้ และขยายเครือข่ายพันธมิตรด้านการจัดการน ้าเสีย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ก่อสร้างและขยายพื นที่ให้บริการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้า (ระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็ก) 
แผนงาน : ก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้า (ระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็ก)  

                         ในพื นที่ เป้าหมาย (ขนาดเล็ก+ใหญ่) 
 2563 2564 2565 
จ้านวน 5 51+1 41+1 

ตัวชี วัด 

 1. จ้านวนประชากรที่ได้รับผลประโยชน์ (คน) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
12,000 380,858 1,125,000 1,517,858 

 
 2. ปริมาณน ้าที่ได้รับการบ้าบัด (ลูกบาศตร์เมตร/วัน) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
1,800 16,500 206,300 224,600 

 
 3. ร้อยละของน ้าเสียหลังการบ้าบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย  

                        ชุมชนที่ก้าหนด  
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 

80 80 80 80 
  
 4. ความพึงพอใจของผู้ได้รับบริการ (คะแนน) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
4.5 4.5 4.5 4.5 
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 5. อัตรารับรู้ (Brand Awareness) (ร้อยละ) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 

60 65 70 65 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดการน ้าเสียด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
  กลยุทธ์ที่ 2.3 ประยุกต์ใช้ Green Technology ในการจัดการน ้าเสีย 

ตัวชี วัด 
1. ร้อยละต้นทุนด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าในการจัดการน ้าเสียที่ลดลง (ร้อยละ) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
8.5 - - - 

2. จ้านวนส้านักงานจัดการน ้าเสียที่มีกระบวนการบ้าบัดที่ได้มาตรฐานการปล่อยก๊าซ 
    คาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ นต่อปี (แห่ง) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
- 2 2 8 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสู่ความยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 3.1 บริการด้านการจัดการน ้าเสีย 
ตัวชี วัด 

1. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ (คะแนน) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 

4.5 4.5 4.5 4.5 
 
2. จ้านวนของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาใช้บริการให้ค้าปรึกษา (ราย) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
5 5 5 25 

 
3. ร้อยละของจ้านวนร่างเทศบัญญัติของเทศบาล (ร้อยละ) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
20 30 40 40 
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กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 
ตัวชี วัด 

1. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ (คะแนน) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 

4.5 4.5 4.5 4.5 
 
2. จ้านวนผลิตภัณฑ์/บริการที่ช่วยจัดการและลดความสกปรกของน ้าเสีย (ชิ น) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
- 1 1 4 

 
3. จ้านวนผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ (ชิ น) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
- - 1 3 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียอย่างต่อเนื่อง 
2. ขยายพื นที่ให้บริการ 
3. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
4. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) และโอกาส (Opportunities) ขององค์การจัดการน ้าเสีย สามารถ
สรุปความได้เปรียบ และความท้าทางเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรได้ ดังนี  

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantages) 
1. รัฐบาลให้การสนับสนุนการลงทุนงานก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็ก 

 2. กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบบ้าบัดน ้าเสียอยู่
แล้วแต่ไม่ด้าเนินการให้จัดท้าข้อตกลงกับองค์การจัดการน ้าเสีย 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenges) 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่พร้อมจัดท้าเทศบัญญัติจัดเก็บค่าบ้าบัดน ้าเสียท้า

ให้ยังไม่ตัดสินใจจัดท้าข้อตกลงกับองค์การจัดการน ้าเสีย 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังไม่ไห้ความส้าค้ญกับการจัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
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กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ เพิ่มพื นที่ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็ก (ศูนย์บริหาร 
                  จัดการคุณภาพน ้า) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดการน ้าเสียด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
กลยุทธ์ที่ 2.3 ประยุกต์ใช้ Green Technology ในการจัดการน ้าเสีย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสู่ความยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 3.1 บริการด้านการจัดการน ้าเสีย 
กลยุทธ์ที่ ๓.๒  พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 

   
ปัจจัยแห่งความส้าเร็จ Key of Success 
 ปัจจัยส้าคัญที่สนับสนุนความส้าเร็จขององค์การจัดการน ้าเสีย สรุปได้ดังนี  
  1. นโยบายของประเทศ ที่ให้ความส้าคัญเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้านน ้าเสีย 
  2. การเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยเพียงองค์กรเดียวของประเทศทีม่ภีารกจิ
ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียของประเทศ  

3. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้เข้าด้าเนินการบริหารหารจัดการระบบบ้าบัดน ้า
เสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ   

4. ศักยภาพของพนักงานองค์การจัดการน ้าเสียที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
ด้าเนินงานด้านการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียมานานกว่า 25 ปี 
 
ปัจจัยความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะมีผลต่อความส้าเร็จขององค์การจัดการน ้าเสีย ได้แก่ 
  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลังเลที่จะท้าข้อตกลงกับองค์การจัดการน ้าเสีย เนื่องจากยังไม่
พร้อมให้มีการจัดเก็บค่าบ้าบัดน ้าเสีย 
  ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีเงินงบประมาณเพียงพอเพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการระบบฯ ให้กับองค์การจัดการน ้าเสีย 
  ๓. องค์การจัดการน ้าเสียขาดเงินทุนส้ารองเพ่ือใช้ในการด้าเนินงานให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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การก้าหนดยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด กลยุทธ์ แผนงานภายใต้กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการระยะสั น และ 
ระยะยาว และมีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์องค์กรภายใต้แผนพัฒนาองค์กร   
1.  ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด 

สร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ขยายพื นที่ให้บริการ 
จัดหารายได้  และส่งเสริมให้มีภาพลักษณ์ในการให้บริการที่ดี  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านขยายฐานลูกค้าและตลาด 

กลยุทธ์ที่ 1.1 การเพิ่มพื นที่ให้บริการ 
 ตัวชี วัด 

1. สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์กร 2563-2565  
 แผนงานภายใต้กลยุทธ์   

1) ขยายพื นที่ให้บริการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นที่มีระบบอยู่แล้ว 
 ตัวชี วัด ปี 2563  จ้านวน   5    แห่ง 
           ปี 2564   จ้านวน  1   แห่ง 
           ปี 2565   จ้านวน  2 แห่ง  

2) ขยายพื นที่ก่อสร้างและบริหารจัดการะบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็กเพ่ิมขึ น 
ตัวชี วัด  ปี 2563   จ้านวน  5  แห่ง 
           ปี 2564   จ้านวน   51   แห่ง 
           ปี  2565  จ้านวน  41  แห่ง  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดหารายได้ 
 กลยุทธ์ที่ 2.1 การจดัหารายได้เพิ่มขึ น 
  ตัวชี วัด 
   1. รายได้ทีเ่พิ่มขึ นจะสามารถน้ามาพัฒนาและตอ่ยอดธรุกิจ 
  แผนงานภายใตก้ลยุทธ ์

1. สามารถพัฒนากลไกการบรหิารต้นทนุการดา้เนนิการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
 กลยุทธ์ที่ 2.2 การลดต้นทนุค่าใช้จ่าย 
  ตัวชี วัด 

1. ต้นทนุดา้นการใช้พลังงานไฟฟ้าในการจัดการน ้าเสียที่ลดลง 
  แผนงานภายใตก้ลยุทธ ์

1. การนา้พลังงานทดแทนมาใช้ในการบรหิารจดัการระบบ 
2. การนา้ Eco-efficientcy มาใช้ในการบริหารจดัการค่าใช้จ่ายขององค์กร 
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 กลยุทธ์ที่ 2.3  พัฒนาผลติภัณฑ์ บริการและธรุกิจตอ่ยอด 
  ตัวชี วัด 

1. การสรา้งผลติภัณฑ์ให้เป็นทีย่อมรับ  
- จ้านวนผลิตภัณฑ์/บริการที่ช่วยจัดการและลดความสกปรกของน ้าเสีย (ชิ น) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 

- 1 1 4 
- จ้านวนผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ (ชิ น) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 

- - 1 3 
2. การเข้ารบับรกิารรับบริหาร 

- ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ (คะแนน) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 

4.5 4.5 4.5 4.5 
  แผนงานภายใตก้ลยุทธ ์
   1. รบัปรกึษาออกแบบระบบบ้าบดัน า้เสียขนาดเล็ก 
   2. รบัออกแบบและบรหิารจัดการระบบบา้บดัน ้าเสียขนาดเล็ก 
   3. สร้างธรุกิจเสริมบนพื นทีร่ะบบบ้าบดัน ้าเสีย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการให้บริการ 
 กลยุทธ์ที่ 3.1  พัฒนาระบบการบรหิารจดัการลูกคา้ 

 ตัวชี วัด 
1. มีความสอดคล้องกับแผนพฒันาองคก์ร นโยบายต่อการปฎิบัตติ่อ ผูค้้า  

 แผนงานภายใตก้ลยุทธ ์
1. จัดท้าแผนบริหารลูกคา้สมัพันธ ์
2. พัฒนาเครื่องมือทางอิเลก็ทรอนคิส์เพื่อชว่ยในการบริหารจัดการลูกค้าอย่างมี 

              ประสิทธิภาพ 
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2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภายในแผนพัฒนาองค์การจัดการ
น ้าเสีย พ.ศ. 2563 รายละเอียดดัง 

 ตารางความเชื่อมโยงแผนงาน ยุทธศาสตร์ อจน. กลยุทธ์ อจน. ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์องค์กร ยุทธศาสตร์ ด้าน
ลูกค้าและตลาด 

กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ก่อสร้างและขยายพื นที่
ให้บริการระบบบา้บัด
น ้าเสีย 
 

 กลยุทธ์ที ่1.1 กอ่สร้าง
ศูนย์บริหารจัดการ
คุณภาพน ้า (ระบบบ้าบัด
น ้าเสียขนาดเล็ก) 

กลยุทธ์ที ่1.3 ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการน า้เสียให้มี
คุณภาพ 

 ฝ่ายวิศว อจน. 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านการขยายฐาน
ลูกค้าและตลาด 

กลยุทธ์ที ่1.1 เพิมพื นที่
ให้บริการ 

-  ฝ่ายวิศว 

  แผนงานที่ 1 ขยายพื นที่ใหบริการบริหารจัดการระบบ
บ้าบัดน ้าเสียในพื นที่ที่มีระบบอยู่แล้ว 
แผนงานที่ 2 ขยายพื นที่กอ่สร้างและบรหิารจัดการ
ระบบบ้าบัดน า้เสียขนาดเล็กเพิ่มขึ น 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาการจัดการน ้า
เสียด้วยการประยกุต์ใช้
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

 กลยุทธ์ที ่2.3 ประยุกต์ใช้ Green Technology ใน
การจัดการน ้าเสีย 

 ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1,2 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาองค์กรสู่ความ
ยั่งยืน 

 กลยุทธ์ที ่3.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบิรการใหม่  ฝ่ายจัดการน ้าเสีย  1,2 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการหารายได ้

กลยุทธ์ที ่2.2 การลด
ต้นทุนค่าใช้จ่าย 

กลยุทธ์ที ่2.3 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บริการและ
ธุรกิจต่อยอด 

กลยุทธ์ที ่2.1 การจัดหา
รายได้เพิ่มขึ น 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1,2 
และฝ่ายบรหิารการ
จัดเก็บรายได ้

 แผนงานที่ 1 การน้า
พลังงานทดแทนมาใช้ใน
การบริหารจัดการระบบ 
แผนงานที่ 2 การน้า 
Eco-efficientcy มาใช้
ในการบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายขององค์กร 

แผนงานที่ 1 รับปรึกษา
ออกแบบระบบบา้บัดน ้า
เสียขนาดเล็ก 
แผนงาน 2 รับออกแบบ
และบริที่หารจัดการ
ระบบบ้าบัดน า้เสียขนาด
เล็ก 

แผนงานที่ 1 จัดทา้
โครงสร้างการก้าหนดอัตรา
ค่าบริหารจัดการระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาองค์กรสู่ความ
ยั่งยืน 

 กลยุทธ์ที ่3.1 พัฒนา
และบริการใหม ่

  ฝ่ายบริหารการจัดเก็บ
รายได ้

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการให้บริการ 
 

กลยุทธ์ที ่1  พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ลูกค้า 

  ฝ่ายบริหารการจัดเก็บ
รายได ้

 แผนงาน 1 จัดทา้แผนบริหารลูกค้าสัมพันธ ์
แผนงาน 2  พัฒนาเครื่องมือทางอิเลคทรอนิกส์เพื่อ
ช่วยในการบริหารจัดการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 6 
การก้าหนดกลุ่มลูกค้าขององค์การจัดการน ้าเสยี 

 
การวิเคราะห์และก้าหนดกลุ่มลูกค้า 

องค์การจัดการน ้าเสีย มีอ้านาจหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั งองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 
2538 มาตรา 6 มีวัตถุประสงค์ในการจัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมส้าหรับการบ้าบัดน ้าเสียในเขตพื นที่
จัดการ น ้าเสีย  และบริการรับบริหารหรือจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งในและนอกเขตพื นที่ จัดการน ้าเสีย 
รวมทั งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน ้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการ
ด้าเนินภารกิจตามพระราชกฤษฎีกาฯ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียตามมาตรา 
๗ ดังนี  

(๑) ด้าเนินการเกี่ยวกับการน้าน ้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และการผลิตพลังงานจากน ้าเสีย 
เพื่อให้เป็นไปตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม
และตามข้อตกลงร่วม 

(๒) ท้าข้อตกลงร่วม เพ่ือการจัดการน ้าเสียในเขตพื นที่จัดการน ้าเสียบรรลุเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพ 

(๓) เก็บค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริหารจัดการส้าหรับการบ้าบัดน ้าเสีย 
(๔) ประสานงานกับราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการน ้าเสีย 
(๕) กระท้าการอื่นบรรดาที่เกี่ยวข้องหรือเนื่องในการจัดการให้ส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ

จัดการน ้าเสียในการจัดเก็บค่าให้บริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริหารจัดการ โดยอาจมอบหมายให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดเก็บหรือเรียกเก็บเพ่ือองค์การจัดการน ้าเสียก็ได้ 
ทั งนี  โดยให้คิดค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ อจน. ตกลงร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่
จัดเก็บหรือเรียกเก็บนั น แล้วแต่กรณี 

จึงกล่าวได้ว่า การที่องค์การจัดการน ้าเสียเข้าด้าเนินการปรับปรุง ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย รวมทั ง การก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ่ายเงินสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการให้กับองค์การจัดการน ้าเสียเป็นการด้าเนินการตามอ้านาจ
หน้าที่ตามกฏหมายใน 2 รูปแบบ 

1) การให้บริการเชิงพาณิชย์ 
การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียเป็นบริการเชิงพาณิชย์ขององค์การจัดการน ้าเสียเพ่ือให้

บริการบ้าบัดน ้าเสียกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบบ้าบัดน ้าเสียอยู่แล้ว รวมทั งยังไม่มีระบบบ้าบัด  
น ้าเสีย โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมกันแก้ไขปัญหามลภาวะน ้าเสียชุมชน โดยร่วมมือกันในการบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนอย่างยั่งยืน และมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการเสริมสร้างจิตส้านึกรับผิดชอบของ
ประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม   ซึ่งมี ๒ รูปแบบ ได้แก่ 
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บริการรูปแบบที่ ๑. โครงการปรับปรุง ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบบ้าบัดน ้าเสียอยู่แล้ว   

บริการรูปแบบที่ 2. โครงการออกแบบ ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็ก  
บริการรูปแบบที่ 1  โครงการปรับปรุง ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียของ

องค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่นที่มีระบบบ้าบัดน ้าเสียอยู่แล้ว 
องค์การจัดการน ้าเสียจะจัดท้าข้อตกลงการให้บริการรับบริหารจัดการ

ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีระบบบ้าบัดน ้าเสียอยู่แล้ว  โดยมีขั นตอนการ
ด้าเนินงาน ดังนี  

1. ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาของระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประเมินศักยภาพ ความเป็นไปได้ในการด้าเนินโครงการ พร้อมเข้าประสานงาน เจรจา 
จัดท้าบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการจะพัฒนารูปแบบการด้าเนินงานเป็นข้อตกลง 
(MOA) การรับบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมระยะเวลา 15 ปี  

2. จัดท้าข้อตกลงการรับบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมอย่างเต็ม
รูปแบบ (MOA) โดยมีการลงนามข้อตกลงร่วมกันทั ง 2 ฝ่าย โดยเทศบาลส่งมอบสิทธิ/ภารกิจในการบริหาร
จัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนให้องค์การจัดการน ้าเสียด้าเนินการเป็นระยะเวลา 15 ปี 

โดยสาระส้าคัญของข้อตกลง มีดังนี  
 1) ในปีแรกของการด้าเนินการองค์การจัดการน ้าเสียจะขอรับจัดสรรเงิน

งบประมาณจากรัฐบาล เพื่อด้าเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง ฟ้ืนฟูระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กลับมาด้าเนินการได้ ทั งนี  
ไม่รวมค่าก่อสร้างขยายแนวท่อรวบรวมน ้าเสียเพ่ิมเติม แต่องค์การจั ดการน ้าเสียจะให้ค้าปรึกษาและวาง
แผนการด้าเนินงานให้กับเทศบาลได้   

2) ในปีที่ 2 จนตลอดระยะเวลาของโครงการ องค์การจัดการน ้าเสียจะ
ขอรับจัดสรรเงินงบประมาณส่วนหนึ่งจากรัฐบาลเพ่ือเข้าด้าเนินการบริหารจัดการและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัด
น ้าเสีย ซึ่งได้แก่ ค่าเดินระบบและบ้ารุงรักษาระบบ ค่าซ่อมปรับปรุงเครื่องจักร และ/หรือเปลี่ยนทดแทน
เครื่องจักรที่ช้ารุดเสียหาย และเทศบาลจะต้องจ่ายเงินสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการรระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ให้กับองค์การจัดการน ้าเสียตามข้อตกลง (MOA) ที่ได้จัดท้าร่วมกัน   

๓) องค์การจัดการน ้าเสียและเทศบาลมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะแก้ไขปัญ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท้าและประกาศเทศบัญญัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสียใน
ท้องถิ่นที่มีความพร้อม เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาน ้าเสียตามหลักการ “ผู้ก่อ
มลพิษเป็นผู้จ่าย” “Polluters Pay Principal : PPP”  

๔) องค์การจัดการน ้าเสียจะให้การสนับสนุนและเตรียมความพร้อมในการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดท้าโครงสร้าง
อัตราค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียตามความเหมาะสมของแต่ละพื นที่ รวมทั ง การเสริมสร้างจิตส้านึก การตระหนักรู้
เกี่ยวกับน ้าเสีย การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดการน ้าเสีย เพ่ือวางรากฐานความรู้ ความ
เข้าใจในการจ่ายค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสียของประชาชน เป็นต้น 
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๕) องค์การจัดการน ้าเสียจะถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน ้าเสียให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้า
เสียได้ด้วยตนเองเมื่อสิ นสุดโครงการ 

บริการรูปแบบท่ี 2. โครงการออกแบบ ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็ก  
 องค์การจัดการน ้าเสียได้มีโครงการแก้ไขปัญหาน ้าเสียของประเทศอย่างยั่งยืน

ในเขตพื นที่ลุ่มน ้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐมซึ่งมีความรุนแรงอยู่ในขั นวิกฤตให้สามารถ
ด้าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท้าโครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็กที่ใช้งบประมาณและพื นที่
ในการก่อสร้างน้อย โดยมีขั นตอนการด้าเนินงาน ดังนี  

1. ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาแหล่งน ้าเสื่อมโทรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั่วประเทศที่อยู่ขั นวิกฤต และประเมินศักยภาพ ความเป็นไปได้ในการด้าเนินโครงการ พร้อมเข้า
ประสานงาน เจรจา จัดท้าบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการจะพัฒนารูปแบบการ
ด้าเนินงานเป็นข้อตกลง (MOA) การรับบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมระยะเวลา 15 ปี  

2. จัดท้าข้อตกลงการจัดให้มีและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม 
(MOA) โดยมีการลงนามในข้อตกลงร่วมกันทั ง 2 ฝ่าย เพ่ือการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียอย่างเต็ม
รูปแบบ  

 
สาระส้าคัญของข้อตกลง  

1) องค์การจัดการน ้าเสียจะเป็นผู้จัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมในพื นที่ของเทศบาล 
๒) องค์การจัดการน ้าเสียเป็นผู้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม

ให้สามารถด้าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓) เทศบาลจะต้องสนับสนุนหรือสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับ

องค์การจัดการน ้าเสีย 
๔) เทศบาลออกเทศบัญญัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสียเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ระบบบ้าบัดน ้าเสีย หรือเทศบาลสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียเพ่ือลดภาระของ
ประชาชนได้  

๕) องค์การจัดการน ้าเสียจะให้การสนับสนุนและเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดท้าโครงสร้างอัตราค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย
ตามความเหมาะสมของแต่ละพื นที่ รวมทั ง การเสริมสร้างจิตส้านึก การตระหนักรู้เกี่ยวกับน ้าเสีย การ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดการน ้าเสีย เพ่ือวางรากฐานความรู้ ความเข้าใจในการจ่าย
ค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสียของประชาชน เป็นต้น 
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2) การให้บริการเชิงสังคม 
องค์การจัดการน ้าเสียได้สนองงานในโครงการอันเนื่องจากพระราชด้าริ ซึ่งรัฐบาลได้ให้การ

สนับสนุนเงินงบประมาณในการด้าเนินงานจ้านวน ๗ แห่ง ได้แก่ 
1. ออกแบบ ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียในโครงการพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าปาก

พนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในพื นที่ ดังต่อไปนี  
1.1 เทศบาลเมืองปากพนัง จ้านวน 2 ระบบ ได้แก่ 

  1) บริเวณหลังเรือนจ้า 
  2) บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี 

1.2 เทศบาลต้าบลหัวไทร จ้านวน 2 ระบบ ได้แก่ 
  1) บริเวณถนนสุขาภิบาล 1 
  2) บริเวณตลาดสดถนนบางแค 

1.3 เทศบาลต้าบลชะอวด 
 1.4 องค์การบริหารส่วนต้าบลหูล่อง 

2. ออกแบบ ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์ อุทยาน
สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  จังหวัดเพชรบุรี 

3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการน ้าเสีย 
4. จัดตั งศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น ้าเสียประเทศไทย โดยมีการแสดงผลการรายงาน

คุณภาพน ้าแบบอัตโนมัติและควบคุมการท้างานของเครื่องจักร 
๕. โครงการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
๖. การส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้ด้านการจัดการน ้าเสียแก่ภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไป 

 
กลไกลส้าคัญที่ใช้ในการก้าหนดกลุ่มลูกค้า  

องค์การจัดการน ้าเสียได้เข้าด้าเนินการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามข้อตกลง (MOA) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินสมทบค่าบริหารจัดการระบบฯ ให้กับ
องค์การจัดการน ้าเสียตามรูปแบบการบริหารจัดการ ดังนั น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึ งถือเป็นลูกค้าของ
องค์การจัดการน ้าเสีย ซึ่งปัจจุบันองค์การจัดการน ้าเสียมีลูกค้าดังกล่าวจ้านวน ๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งมีการจัดกลุ่มตามรูปแบบและวัตถุประสงค์การด้าเนินงาน โดยแบ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์ จ้านวน ๒ กลุ่ม 
และกลุ่มลูกค้าที่องค์การจัดการน ้าเสียให้บริการเชิงสังคม  ดังนี  
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๑. กลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์ 
 เป็นลูกค้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบบ้าบัดน ้าเสียอยู่แล้ว และจ่ายเงินสมทบ 

ค่าบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับองค์การจัดการน ้าเสียตามข้อตกลง (MOA) จ้านวน ๒๖ แห่ง ได้แก่ 
                   รายละเอียดข้อมูลกลุ่มลูกค้าเชิงพาณชิย์ 

กลุ่มท่ี 1 ลูกค้าองค์กรปกครองท้องถิ่นที่องค์การจัดการน ้าเสียเข้าบริหารจัดการระบบฯ 
 
ล้าดับ ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด ปีที่ท้าข้อตกลง ปีที่เข้า

ปรับปรุง
ฟ้ืนฟู 

ปีที่เข้า
ด้าเนินการ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
เทศบาลนครสงขลา 
เทศบาลต้าบลบางเสร่ 
เทศบาลเมืองพะเยา 
เทศบาลต้าบลบ้านเพ 
เทศบาลนครล้าปาง 
เทศบาลเมืองกระบี ่
เทศบาลเมืองศรีราชา 
เทศบาลเมืองมุกดาหาร 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

ประจวบคีรีขันธ์ 
สงขลา 
ชลบุร ี
พะเยา 
ระยอง 
ล้าปาง 
กระบี่ 
ชลบุร ี

มุกดาหาร 
เชียงใหม่ 

2554 
2554 
2554 
2554 
2554 
2555 
2555 
2555 
2556 
2556 

๒๕๕๕ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๗ 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๘ 
๒๕๕๘ 

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

เทศบาลนครแม่สอด 
เทศบาลนครอุดรธานี 
เทศบาลเมืองแสนสุขหนือ 
เทศบาลเมืองแสนสุขใต้ 
เทศบาลเมืองอ้านาจเจริญ 
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง 
เทศบาลเมืองก้าแพงเพชร 
เทศบาลเมืองปากช่อง 
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี 
เทศบาลนครหาดใหญ่ 
เทศบาลนครอุบลราชธานี 
เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
เทศบาลเมืองบุรีรัมย ์
เทศบาลเมืองชะอ้า 

ตาก 
อุดรธานี 
ชลบุร ี
ชลบุร ี

อ้านาจเจริญ 
ราชบุรี 

ก้าแพงเพชร
นครราชสีมา 

สิงห์บุรี 
สงขลา 

อุบลราชธานี 
ระยอง 

กาญจนบุรี 
กาฬสินธุ์ 
บุรีรัมย์ 
เพชรบุรี 

2556 
2556 
2556 
๒๕๕๖ 
2557 
2557 
2557 
2557 
2557 
2557 
2558 
2558 
2558 
2559 
2559 
2561 

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

๒๕๕๘ 
๒๕๕๘ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 
๒๕๕๘ 
๒๕๕๘ 
๒๕๕๘ 
๒๕๖๐ 
๒๕๕๙ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๑ 
๒๕๖๒ 
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กลุ่มที่ 2 ลูกค้าองค์กรปกครองท้องถิ่นที่องค์การจัดการน ้าเสียได้ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็กและ  
เข้าด้าเนินงานบริหารจัดการระบบฯ จ้านวน 1๗ พื นที่  
กลุ่มที่ 2 ลูกค้าองค์กรปกครองท้องถิ่นที่องค์การจัดการน ้าเสียก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ขนาดเล็ก 
ล้าดับ องค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัด ปีที่ท้า

ข้อตกลง 
ปีที่เข้า

ด้าเนินการ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

เทศบาลต้าบลบางปลา 
เทศบาลต้าบลนครชัยศรี 
เทศบาลต้าบลบางหญ้าแพรก 
เทศบาลต้าบลท่าจีน 
เทศบาลต้าบลบางเลน 
เทศบาลเมืองไร่ขิง 
องค์การบริหารส่วนต้าบลสามควายเผือก 

สมุทรสาคร 
นครปฐม 

สมุทรสาคร 
สมุทรสาคร 
นครปฐม 
นครปฐม 
นครปฐม 

25๕๕ 
2555 
2556 
2556 
2558 
2558 
2559 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๘ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๑ 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

เทศบาลต้าบลวิชิต 
เทศบาลต้าบลราไวย์ 
องค์การบริหารส่วนต้าบลบางบัวทอง 
เทศบาลต้าบลพรหมโลก 
เทศบาลต้าบลปากน ้าปราณ 
เทศบาลต้าบลบางพลี 
เทศบาลนครระยอง 
องค์การบริหารส่วนต้าบลกมลา  
เทศบาลต้าบลฉลอง 
เทศบาลเมืองสามพราน 

ภูเก็ต 
ภูเก็ต 

นนทบุรี 
นครศรีธรรมราช 
ประจวบคีรีขันธ์ 
สมุทรปราการ 

ระยอง 
ภูเก็ต 
ภูเก็ต 

นครปฐม 

2559 
2560 
2560 
2560 
2560 
๒๕๖๑ 
๒๕๖๑ 
๒๕๖๑ 
๒๕๖๑  
๒๕๖๑ 

๒๕๖๑ 
๒๕๖๒ 
๒๕๖๒ 
๒๕๖๒ 
๒๕๖๒ 
๒๕๖๓ 
๒๕๖๓ 

อยู่ระหว่าง
ขั นตอน

ด้าเนินการ 
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๒. กลุ่มลูกค้าเชิงสังคม  
 เป็นลูกค้าที่องค์การจัดการน ้าเสียได้รับเงินงบประมาณจากรัฐบาลเพ่ือบริหารจัดการระบบ

บ้าบัดน ้าเสียทั ง 100% ทุกพื นที่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องจ่ายเงินสมทบค่าบริหารจัดการระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย 

กลุ่มลูกค้าองค์กรปกครองท้องถิ่นในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ จ้านวน 7 พื นที่   
กลุ่มลูกค้าเชิงสังคม 
กลุ่มลูกค้าองค์กรปกครองท้องถิ่นในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ 
ล้าดับ องค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัด ปีที่ท้าข้อตกลง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 

เทศบาลเมืองปากพนัง บริเวณหลังเรือนจ้า 
เทศบาลเมืองปากพนัง วัดนาควารี 
เทศบาลต้าบลหัวไทร ถนนสุขาภิบาล 1 
เทศบาลต้าบลหัวไทร หลังตลาดสดถนนบางแค 
เทศบาลต้าบลชะอวด วัดศรีมาประสิทธิ์ 
องค์การบริหารส่วนต้าบลหูล่อง 
อุทยานนานาชาติสิ่งแวดล้อมสิรินธร 

นครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 
เพชรบุรี 

2555 
2555 
2556 
๒๕๕๔ 

 
๒๕๕๖ 
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บทท่ี 7 
รายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการ 

 
  รายได้ของผลิตภัณฑ์และบริการขององค์การจัดการน ้าเสียเป็นไปตามพันธกิจ และอ้านาจ
ภายใต้พระราชกฤษฎีกาจัดตั งองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2538  มาตรา 6 และ 7 ดังนี  

มาตรา 6 อจน. มีวัตถุประสงค์ในการจัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมส้าหรับการบ้าบัดน ้าเสียใน
เขตพื นที่จัดการน ้าเสีย และการให้บริการรับบริหารหรือการจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ทั งในและนอกเขตพื นที่
จัดการน ้าเสีย รวมทั งบริการหรือกจิการต่อเนื่องที่เกี่ยงกบัการจัดการน ้าเสียอย่างมปีระสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ 
  มาตรา 7 ให้ อจน. มีอ้านาจกระท้าการต่างๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ ตามมาตรา  6 และ
อ้านาจเช่นว่านี ให้รวมถึง 

(4) ท้าข้อตกลงร่วม เพ่ือการจัดการน ้าเสียในเขตพื นที่จัดการน ้าเสียบรรลุเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพ  

(5) เก็บค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริหารจัดการส้าหรับการบ้าบัดน ้าเสีย 
(14) กระท้าการอื่นบรรดาที่เกี่ยวข้องหรือเนื่องในการจัดการให้ส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ 

อจน. ในการจัดเก็บค่าให้บริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริหารจัดการตาม (5) อจน. อาจมอบหมายให้ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดเก็บหรือเรียกเก็บเพื่อ อจน.ก็ได้ ทั งนี  โดย
ให้คิดค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ อจน. ตกลงร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดเก็บหรือ
เรียกเก็บนั น แล้วแต่กรณี  
 
รายได้ขององค์การจัดการน ้าเสีย  ประกอบด้วย 
  1. รายได้จากเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
  2. รายได้จากการด้าเนินงาน 
   2.1 รายได้จากเงินสมทบค่าบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
   2.2 รายได้จากการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย 
  3. รายได้อื่นๆ 
 
รายได้จากการให้บริการขององค์การจัดการน ้าเสีย 

การที่องค์การจัดการน ้าเสียได้จัดท้าข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีม่รีะบบบา้บดั
น ้าเสียอยู่แล้ว  โดยองค์การจัดการน ้าเสียจะด้าเนินการบริหารจัดการ ดูแลบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสียให้นั น  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินสมทบค่าบริหารจัดการระบบฯ ให้กับองค์การจัดการน ้าเสีย เพ่ือน้ามา
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั นๆ เพ่ือลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของเทศบาล  และหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความพร้อมที่จะจัดท้าเทศบัญญัติจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสีย  องค์การจัดการน ้าเสียจะสนับสนุนการด้าเนินการดังกล่าว และจัดเก็บค่าบริการ
บ้าบัดน ้าเสียจากประชาชนแทนเทศบาลตามข้อตกลงที่ได้จัดท้าร่วมกันได้   
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  ปัจจุบัน องค์การจัดการน ้าเสียได้จัดท้าข้อตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั งแต่
ปีงบประมาณ 2554 – 2562 และได้เข้าด้าเนินการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดใหญ่ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบบ้าบัดน ้าเสียอยู่แล้วจ้านวน 26 แห่ง โดยมีค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานบริหาร
จัดการระบบฯ ซึ่งประกอบด้วย 
  1. ค่าบุคลากร 
  2. ค่าสาธารณูปโภค 
  3. ค่าบ้ารุงรักษาระบบฯ 
  4. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

องค์การจัดการน ้าเสียได้ มีค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานสะสมรวมจ้านวน 487.872 ล้านบาท 
สามารถจัดเก็บเงินสมทบสะสมรวมจ้านวน 273.055 ล้านบาท  

จากการวิเคราะห์ผลการด้าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า  
1. เงินงบประมาณที่องค์การจัดการน ้าเสียได้รับจัดสรรจากรัฐบาลส้าหรับค่าใช้จ่ายในการ

ด้าเนินโครงการบ้าบัดน ้าเสียเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 30 เมื่อรวมกับเงินสมทบที่เรียกเก็บจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามข้อตกลงคิดเป็นร้อยละ 55.97 รวมเป็นร้อยละ 85.97 ยังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการระบบฯ  

2. องค์การจัดการน ้าเสียจ้าเป็นต้องจัดหาเงินส้ารองเป็นจ้านวนมากเพ่ือใช้ในการด้าเนินงาน 
เนื่องจากระบบบ้าบัดน ้าเสียบางแห่งมีสภาพเก่า วัสดุอุปกรณ์ช้ารุดต้องใช้เงินในการบ้ารุงรักษาค่อนข้างสูง และ
จะเรียกเก็บเงินสมทบเมื่อด้าเนินงานแล้วเสร็จ  
  3. ข้อตกลง (MOA) การจ่ายเงินสมทบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง ไม่เพียงพอต่อ
การด้าเนินงาน 
  4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กบางแห่งยังไม่จ่ายเงินสมทบ 
  เนื่องจาก การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียเป็นการด้าเนินงานด้านสาธารณูปการ เป็น
นโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส้าคัญด้านสิ่งแวดล้อม  องค์การจัดการน ้าเสียเป็นหน่วยงานหลักของรัฐซึ่งได้รับ
มอบนโยบายดังกล่าว  จึงต้องมีการจัดท้ากลยุทธ์ในการด้าเนินงาน  เพื่อให้การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย
สามารถด้าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
รายได้จากการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษได้อาศัยอ้านาจ
ตามความในมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
ก้าหนดอัตราค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 9 พื นที่ (ใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
ในการจัดสร้างระบบฯ) ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ไม่เข้าข่ายต้องด้าเนินการตามมาตรา 88 แต่ได้
มีการก้าหนดอัตราค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียโดยออกเทศบัญญัติการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียแล้ว มีจ้านวน 3 
พื นที่ สรุปความก้าวหน้าการด้าเนินงานได้ดังนี  
ตารางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสีย 
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ข้อก้าหนด การด้าเนินงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรา 88  

(ใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ในการสร้าง) 9 แห่ง 

มีเทศบัญญัติและจัดเก็บค่าบริการฯ แล้ว 4 
แห่ง 

เมืองพัทยา จังหวัดชลบุร ี

ทต.ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร 

ทต.หัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม 

ทน.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 มีเทศบัญญัติแล้ว แต่ยังไม่จัดเก็บค่าบริการฯ 
1 แห่ง 

ทต.กะรนจังหวัดภูเก็ต 

 อยู่ระหว่างด้าเนินการออกเทศบัญญัติ4 แห่ง ทน.แม่สอด จังหวัดตาก  
ทม.มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

ทม.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
ทม.ปา่ตอง จังหวัดภูเก็ต 

ไม่เข้าข่ายมาตรา 88  

3 แห่ง 

มีเทศบัญญัติแล้วจัดเก็บค่าบริการฯ 3 แห่ง ทม.แสนสุข จังหวัดชลบุร ี

ทม.ศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

ทต.บ้านเพ จังหวัดระยอง 

ที่มา: พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
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บทท่ี 8 
การก้าหนดช่องทางการให้บริการลูกค้า 

 
 องค์การจัดการน ้าเสีย ได้ก้าหนดช่องทางในการใหบ้ริการลูกค้า จ้านวน 3   ช่องทาง 
 
1. ส้ารวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสยี ใน

ปีงบประมาณ 2563 องคก์ารจัดการน ้าเสยีได้น้าประเด็น 
จากการผลการส้ารวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการบ้าบัดน ้าเสียของ

องค์การจัดการน ้าเสียโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ซึ่ง เป็นการด้าเนินงานตามตัวชี วัดการด้าเนินงาน 
ประจ้าปีบัญชี 2563 แสดงได้ดังนี  
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จะเห็นได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่แทบทั งหมดมีความพึงพอใจต่อการ

ด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสีย แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีข้อเสนอแนะจากผลการส้ารวจความ
พึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการบ้าบัดน ้าเสียขององค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีบัญชี 2563 
ซึ่งองค์การจัดการน ้าเสียจะได้น้าความต้องการของลูกค้ามาจัดท้าแผนบริหารลูกค้าต่อไป ดังนี  

1. ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
2. จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ  
3. เพิ่มจ้านวนบุคลากรในการจัดการภูมิทัศน์ภายในระบบบ้าบัดน ้าเสีย   
4. ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโซเซียลต่าง ๆ เช่น Line, Facebook, Page  
5. การจัดประชุมประชาชน  
6. ประชาสัมพันธ์ผ่านรถกระจายเสียงตามบ้าน   
7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส้านักงานสาขาท้าให้การด้าเนินการขององค์การจัดการน ้าเสีย 

(อจน.) มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น พบว่า เห็นด้วย ร้อยละ 87.69 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 3.46 
และไม่มีความเห็น ร้อยละ 8.85 

8. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบอกต่อให้หน่วยงานอื่นได้ทราบภายหลังการใช้บริการดูแลระบบ
บ้าบัดน ้าเสียกับ อจน. พบว่า เห็นด้วย ร้อยละ 82.69 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 3.27 และไม่มี
ความเห็น ร้อยละ 14.04  
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2. การรับฟังลูกค้า   
 องค์การจัดการน ้าเสีย ได้มีการก้าหนดช่องทางการรับฟังลูกค้า 2 ช่องทาง  
 ช่องทางที่ 1 ตามเงื่อนไขข้อตกลงการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม โดยใน
ข้อตกลง ข้อ 3. ทั งสองฝ่ายตกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ดังนี  ให้มีคณะกรรมการก้ากับดูแลบริหารจัดการระบบ
บ้าบัดน ้าเสียฯ ประกอบด้วย กรรมการไม่เกิน 7 คน ได้แก่ ผู้แทนเทศบาลฯ ผู้แทน อจน. ในสัดส่วนเท่าเทียม
กันและผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 คน โดยมีอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก้ากับ
ดูแลการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียฯ เช่น 1.ก้ากับดูแลกิจการโดยพิจารณาแผนด้าเนินการให้เป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 2.พิจารณาวินิฉัยประเด็นปัญหา และข้อขัดแย้งจากการด้าเนินกิจกรรม 3.พิจารณารายการ
ทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลง 4.ประเมินผลการด้าเนินการตามข้อตกลงทุก ระยะเวลา 3 เดือน  
 วิธีการและกระบวนการแต่งตั งคณะกรรมการก้ากับดูแลบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

1. อจน.จะด้าเนินการจัดท้าหนังสือเชิญเทศบาล เพ่ือแต่งตั งเป็นคณะกรรมการ  
2. อจน.ได้ท้าหนังสือเชิญผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจะเป็นตัวแทน 

จากส้านักงานสิ่งแวดล้อม และส้านักงานทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
3. อจน.แต่งตั งคณะกรรมการหรือผู้แทน 

แนวทางการติดตามและประเมินผลการรับฟังลูกค้า 
 จาการด้าเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้า เสียรวม 
คณะกรรมการมีอ้านาจหน้าที่ 1.ก้ากับดูแลกิจการโดยพิจารณาแผนด้าเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.พิจารณาวินิฉัยประเด็นปัญหา และข้อขัดแย้งจากการด้าเนินกิจกรรม 3.พิจารณารายการทรัพย์สินที่
เปลี่ยนแปลง 4.ประเมินผลการด้าเนินการตามข้อตกลงทุก  
 โดยในการประชุมคณะกรรมการคณะก้ากับดูแลการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย จะมีการ
ประเมินผลการด้าเนินกิจกรรมตามข้อตกลงฯ ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 4 
 ช่องทางที่ 2 ได้มีการจัดท้าแบบส้ารวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ลูกค้า)  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่แสดงถึงระดับความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการ
บ้าบัดน ้าเสียขององค์การจัดการน ้าเสียและสามารถก้าหนดแนวทางในการจัดท้าแผนงานการเขา้ถงึบรกิารลกูคา้ 
โดยได้ก้าหนดขั นตอนของแต่ละประเด็นประกอบด้วย 

 ด้านกระบวนการ ไดแ้ก ่รูปแบบ/ขั นตอน ระยะเวลการท้างาน และความถูกต้องการใน 
การบริการขององคก์ร 

 ด้านคุณภาพการให้บรกิารดา้นตา่ง ๆ 

 ด้านชอ่งทางการรับฟังผา่นสื่อต่าง ๆ 
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 วิธีการและกระบวนการการด้าเนินการออกแบบส้ารวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. อจน.จัดทา้บนัทึกขออนมุัตหิลักการโครงการส้ารวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ต่อการบ้าบดัน า้เสียขององค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีบญัชี  
2. ออกแบบส้ารวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ต่อการบ้าบดัน า้เสีย  
3. จัดท้าหนังสือน้าสง่แบบส้ารวจความพึงพอฯ เสนอตอ่ สคร. และ Tris ให้เปน็ผู้ตรวจสอบและ

ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแบบสอบถามก่อนที่จะด้าเนินการ 
4. อจน.ได้วา่จ้างใหห้นว่ยงานอิสระ/บุคคลภายนอก (Third party) ที่มีความน่าเชื่อถอื เปน็

ผู้ด้าเนินการส้ารวจความพึงพอใจ 
5. ผู้รับจ้างจะดา้เนนิการจัดสง่ผลส้ารวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นต่อการ

บ้าบดัน ้าเสียขององคก์ารจดัการน า้เสีย ประจา้ปีบญัชี  
 ซึ่งบทสรุปการวิเคราะห์ผลสา้รวจฯ จะสามารถใช้ประกอบการบรกิารรับฟังลูกค้า และเปน็แนว
ทางการประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั งความผกูพันของลูกค้า 
 

3. การจัดการข้อร้องเรียน 
 องค์การจัดการน ้าเสีย ได้ก้าหนดช่องทางรับข้อร้องเรียน 5 ช่องทาง ประกอบด้วย  

1. Website :www.wma.or.th  หน้าweb   ติดต่อเรา  แจ้งเรื่องร้องเรียน  
2. Facebook : องค์การจัดการน ้าเสีย โดยการส่งข้อความ  
3. หนังสือ/จดหมาย  
4. ทางโทรศัพท์หน่วยงาน  0 2273 8530-39 
5. ส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา จ้านวน 41  แห่ง 
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 กระบวนการการรับข้อร้องเรียน 
1. ช่องทางการรับข้อร้องเรียนบุคคลภายนอก  
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เขียนค้าร้องหน้า website 
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แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียเทศบาล 

 
 
Facebook :  องค์การจัดการน ้าเสีย 
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2. ช่องทางการรับร้องเรียนภายใน และร้องเรียนเรื่องการทุจริตของพนักงานและลูกจ้าง ประกอบด้วย 
ผังขั นตอนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 
แบบฟอร์มร้องเรียน 
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แบบฟอร์มค้าร้องกิจการสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




