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  บทสรุปผู้บริหาร 
  

แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2560–2564 ฉบับนี  จัดท้าขึ นโดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง การด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสียในระยะ 5 ปี ตั งแต่ปีงบประมาณ 
พ .ศ. 2560 ถึงปีงบประมาณ 2564 โดยด้าเนินการให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนงาน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) นโยบายรัฐบาล นโยบายประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แนวทางการประเมินผลของส้านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นโยบาย         
ผู้ถือหุ้นของรัฐ (State of Direction: SOD)  นโยบายคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสียต่อบทบาท
ภารกิจขององค์การจัดการน ้าเสียที่ด้าเนินงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์หลักในการจัดการน ้าเสียของ
องค์การจัดการน ้าเสีย 

1. แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2560 - 2564  
  ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร พันธกิจ เป้าหมาย ประเด็น
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี   
 

วิสัยทัศน์ 
                “เป็นองค์กรการจัดการน ้าเสียชุมชน  ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” 
 

ค่านิยมองค์กร  
  มุ่งมัน่ผลสัมฤทธิ์ จติบริการ เชี่ยวชาญในหน้าที่  
 

วัฒนธรรมองค์กร  
เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และเน้นให้บุคลากรขององค์กร 
เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด 

 

พันธกิจ  
1) จัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมส้าหรับการจัดการน ้าเสียภายในเขตพื นที่จัดการ     

น ้าเสีย  
2) การให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งในและนอกเขตพื นที่

จัดการน ้าเสีย  
3) บริการรับบริหารหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน ้าเสียอย่างมี

ประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ 
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เป้าประสงค์รวม  
1) น ้าเสียได้รบัการบ้าบัดมคีุณภาพไดต้ามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม 285.00 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 - ปี พ.ศ.2560  54.00    ล้านลูกบาศก์เมตร 
 - ปี พ.ศ.2561  55.50    ล้านลูกบาศก์เมตร 
 - ปี พ.ศ.2562  57.00    ล้านลูกบาศก์เมตร 
 - ปี พ.ศ.2563  58.50    ล้านลูกบาศก์เมตร 
 - ปี พ.ศ.2564  60.00     ล้านลูกบาศก์เมตร 
2) ส่งเสรมิ เผยแพร่ ใหค้วามรู้ความเข้าใจดา้นการจดัการน ้าเสียต่อภาคีเครือข่าย  

การพัฒนา  
3) เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งในพื นที่ และนอกพื นที่

อย่างบูรณาการ 
 

 

2. การก้าหนดทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการองค์กร 
 2.1 พัฒนาและสร้างความพร้อมขององค์กรและบุคลากร ให้มีสมรรถนะและขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานทั งเชิงรุก และเชิงรับ  ที่สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลต่อ
บทบาทและภารกิจด้านการจัดการน ้าเสียในเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย พื นที่ในเขตควบคุมมลพิษ  
รวมทั งพื นที่เป้าหมายการจัดการน ้าเสีย 
 

2.2 เสริมสร้างความเชื่อมัน่ในการบริหารจัดการองค์กรให้เกดิภาพลกัษณ์ที่ดี และ 
เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน และมีเป้าหมายในการน้าองค์กรสู่การจัดการน ้าเสียที่ยั่งยืน ดังนี  
  2.2.1 ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมเพ่ิมเติมในพื นที่เป้าหมายที่ก้าหนดโดย
พิจารณารูปแบบของระบบบ้าบัดน ้าเสียซึ่งเป็นระบบ (Central Waswater Treatment Plant)     
ให้สอดคล้องกับสภาพพื นที่ ปัญหาของชุมชน สถานภาพของคุณภาพน ้า  และความพร้อมในการ
บริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนถิ่น 
  2.2.2 จัดระบบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย
เพื่อให้มีรายได้เพียงพอมาใช้ในการดูแล  บ้ารุงรักษา  และขยายพื นที่ให้มีการบริการบ้าบัดน ้าเสีย 
  2.2.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ
ลดการใช้น ้าและมีการจัดการน ้าเสีย 
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 2.3 มุ่งด้าเนินการด้านการจัดการน ้าเสียในเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย พื นที่ในเขตควบคุม
มลพิษ และพื นที่เป้าหมายการจัดการน ้าเสียให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ และสอดคล้องกับ
การตอบสนองต่อประเด็นปัญหาและความต้องการของสังคม ดังนี  
   2.3.1 สนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก     
โดยการเข้าถึงพื นที่และชุมชน  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดในการร่วมรับรู้ปัญหาและให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมทั งร่วมตัดสินใจและร่วมด้าเนินการ 
   2.3.2 สร้างความร่วมมือของประชาชนในการด้าเนินงานจัดการน ้าเสีย  ให้ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องและความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนและประชาชน  เพ่ือลดความขัดแย้งเป็นความ
ร่วมมือและสร้างความเชื่อถือให้กับประชาชนในพื นที่ 
   2.3.3 ด้าเนินการจัดการน ้าเสียตามแนวพระราชด้าริและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในแต่ละพื นที่  
   2.3.4 สร้างความพร้อมในการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคู่
กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยพัฒนาขีดความสามารถหรือสมรรถนะของบุคลากรให้มี
ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการน ้าเสีย 
   2.3.5 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษด้านน ้าเสียชุมชน      
เป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ และให้ความรู้ผ่านการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สิ่งแวดล้อมศึกษา    
การท้ากิจกรรม  สันทนาการ  เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในพื นที่ 
 

   แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2560 – 2564 กา้หนดยุทธศาสตร์   
การด้าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์  เปา้หมาย  ดังนี    

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การก่อสรา้งและบรหิารจดัการระบบบ้าบดัน ้าเสียในพื นที่จัดการ  
น ้าเสีย  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการระบบบ้าบดัน า้เสียองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์ความรู้  และสง่เสรมิการมีส่วนรว่มของภาคสว่น

ต่างๆ  ในการบรหิารจดัการน ้าเสีย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองคก์รตามหลักธรรมภิบาล 
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3 กรอบแนวคิดและหลักการ  
3.1 กรอบแนวคิด 

(1) น้อมน้าพระราชด้ารัสมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด้ารัสเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ครั ง
เสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2521 ดังความตอน
หนึ่งว่า “ต้องรู้จักใช้ทรัพยากรนั นอย่างฉลาด คือไม่น้ามาทุ่มเทใช้ให้สิ นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์ไม่
คุ้มค่า หากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลัก
วิชาการ เหตุผล และความถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งถึงประโยชน์ที่แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติทั ง
ในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว” 
  (2) น้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ บนพื นฐาน
ความพอประมาณที่ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป ความมีเหตุผลที่จะใช้ความรู้ทั งด้านวิชาการและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการตัดสินใจโดยค้านึงถึงความถูกต้องและมีคุณธรรม และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี
เพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ น 

(3) ประเด็นและทิศทางการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ก้าหนดให้มีการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรชีวภาพและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรแร่ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม การเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าโดยการปรับปรุงจัดการน ้าของภาครัฐการพัฒนา
ฐานข้อมูลเพ่ือการเตือนภัย และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การ
เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้วยการติดตาม ตรวจสอบควบคุม การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั งทาง
อากาศ ขยะ น ้าเสีย และของเสียอันตราย การจัดโครงสร้างการบริหารจัดการด้านนโยบายสาธารณะ
และการสร้างกลไกการขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดความต่อเนื่อง และการมีโครงสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เหมาะสม  

(4) นโยบายรัฐบาลได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 
ในข้อ 9 มาเป็นกรอบแนวทางในการก้าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ มีเป้าหมายการด้าเนินงานตาม
แผน คือ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน ระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพื นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
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โดยให้ความส้าคัญในการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ ในระยะต่อไปพัฒนาระบบบริหารจดัการทีด่นิ
และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ บริหารจัดการน ้าให้เป็น
เอกภาพในทุกมิติทั งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 

3.2 หลักการ  
(1) การพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development)  เป็นหลักการที่ให้ 

ความส้าคัญกับการพัฒนาที่มีดุลยภาพ ทั งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องเกื อกูลและ
ไม่เกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน 

(2) การบริหารจัดการเชิงนิเวศ (Ecosystem Approach) เป็นหลักการ ในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการด้านการจัดการที่ดิน น ้าและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยใน
บริเวณนั น ให้เกิดความสมดุลด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การน้ามาใช้อย่างยั่งยืน 
และการแบ่งปัน อย่างเท่าเทียมกัน 

(3) การระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle) เป็นหลักการ พื นฐานที่ไดัค้านึงถึง
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม มาตรการการ
ระวังไว้ก่อนควรน้ามาใช้เป็นแนวทางเพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ น 

(4) ผู้ใช้เป็นผู้จ่าย (Users Pay Principle) เป็นหลักการที่ค่าใช้จ่ายทั งหมดที่เกิดขึ น
จากผู้ใช้ทรัพยากร ได้รวมราคาค่าใช้จ่ายเข้าไปในสินค้าและบริการแล้ว 

(5) ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluters Pay Principle) เป็นหลักการที่ผู้ก่อ 
ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ นต่อ
สุขภาพของมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม 

 (6) ความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ-เอกชน (Public-Private Partnership) เป็นหลักการ
ด้ า เนินโครงการให้ เกิดความส้ า เ ร็ จ ในการให้บริการต่อสาธารณะ รวมถึ งการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างรัฐและภาคส่วนอื่นที่ไม่ใช่ของรัฐ 

(7) ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นหลักการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถ
น้ามาใช้ได้ทั งภาครัฐ และเอกชน ท้าที่ใช้ในการบริหารงานนี หมายถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
และความถูกต้องชอบธรรมทั งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมี และพึงประพฤติปฏิบัติ โดยหลักธรรมาภิบาล    
มีองค์ประกอบ 6 ประการได้แก่ 1) หลักนิติธรรม  2) หลักคุณธรรม  3) หลักความโปร่งใส               
4) หลักการมีส่วนร่วม  5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า 
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3.3 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2560 - 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นที่จัดการ     

น ้าเสีย 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1) สามารถดา้เนนิการบริหารจัดการน า้เสียให้ครอบคลุมภายในเขตพื นที่จัดการน ้าเสยี 
2) พัฒนากลไกการบริหารน า้เสียชุมชนอย่างมปีระสิทธภิาพ 
3) ส่งเสรมิ เผยแพร่ ใหค้วามรู้ ความเข้าใจด้านการจดัการน ้าเสียต่อภาคีเครือข่าย

การพัฒนา 
 

  ตัวชี วดั 
1) ร้อยละที่เพิ่มขึ นของการก่อสร้างและบรหิารจดัการระบบบ้าบดัน ้าเสียรวมใน 

เขตพื นที่จัดการน ้าเสีย 
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมกีารเตรียมความพร้อมในการจดัการน า้เสียได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ   
3) ส่งเสรมิ เผยแพร่ ใหค้วามรู้ ความเข้าใจต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 

ประชาชนในพื นที่   
4) จัดท้าบนัทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์การจดัการน า้เสีย และหน่วยงานหลัก

และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจดัการน า้เสีย 
 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดให้มีและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นที่
จัดการน ้าเสีย 
          1. การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบัดน ้าเสียรวมพื นที่ลุ่มน ้า
เจ้าพระยาตอนล่าง และลุ่มน ้าท่าจีนตอนล่าง รวมพื นที่อื่น ๆ 

1.1 โครงการทบทวนการออกแบบก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย
รวมเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 
      1.2 โครงการระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียเขตควบคุมมลพิษ 
จังหวัดสมุทรปราการ (คลองด่าน) 

1.3 โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย เทศบาลเมืองบาง   
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
      1.4 โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมเทศบาลนคร   
อ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 
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      1.5 โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย เทศบาลเมือง   
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
      1.6 โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย เทศบาลนคร
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

      2. การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็กพื นที่     
ลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนล่างและลุ่มน ้าท่าจีนตอนล่างรวมทั งพื นที่จัดการน ้าเสียขององค์การจัดการน ้าเสีย 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนความเป็นไปได้โครงการเอกชน   
ร่วมทุน  

 
กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนากลไกการบริหารจัดการน ้าเสียในลุ่มน ้าวิกฤติ 

1. โครงการจัดท้าแผนบรหิารจัดการน า้เสียปริมณฑล  
2. โครงการลดการปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน ้าในพื นที่วิกฤติ  
3. โครงการติดตาม และตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ้าบัด    

น ้าเสียทั งในและนอกเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย   
     4. ค่าจ้างทีป่รึกษาเพื่อจัดทา้แผนการบรหิารจดัการน ้าเสียในลุ่มน ้า
วิกฤต ิ
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการระบบบ้าบัดน ้าเสียองคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธ์ศาสตร์ 
 1) ฟ้ืนฟู และพฒันาระบบบา้บัดน ้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) บริหารจดัการระบบบา้บดัน ้าเสียขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่เตม็ 
รูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) พัฒนาด้านมาตรฐานวิศวกรรมของระบบบ้าบัดน ้าเสยี 
 

ตัวชี วดั 
 1) ร้อยละที่เพิ่มขึ นของการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบบ้าบดัน ้าเสียได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ 
 2) ร้อยละที่เพิ่มขึ นของโครงการบริหารจัดการระบบน า้เสียขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิน่เตม็รูปแบบอยา่งมปีระสทิธิภาพ 
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 3) ร้อยละที่เพิ่มขึ นของโครงการด้านมาตรฐานวศิวกรรมของระบบบ้าบดัน ้าเสีย  
   กลยุทธ์ที่ 3 การฟ้ืนฟู พัฒนา และบริหารจดัการระบบบ้าบัดน ้าเสียของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่    
       1. การฟ้ืนฟู พฒันาและบรหิารจดัการระบบบ้าบดัน ้าเสียขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่เพ่ือใหบ้ริหารจัดการไดเ้องในระยะยาว  

 2. ให้ค้าปรึกษาด้านการจัดการน ้าเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วน้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

1) จัดท้าแผนการนา้น ้าเสียที่ผา่นการบ้าบัดแล้วกลับมาใชป้ระโยชน์ใหม่ให้
ครอบคลุมทั งในด้านเกษตรกรรมและด้านสาธารณปูโภค 

2) เผยแพร่ความรู้แกป่ระชาชนโดยทั่วไป 
3) บูรณาการรว่มกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในด้านบังคับใช้กฎหมาย 

 

  ตัวชี วดั 
1) แผนการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบดัแลว้กลับมาใช้ประโยชน์ฉบับสมบูรณ์ 
2) สามารถน้าน ้าเสียที่ผา่นการบ้าบดัแลว้น้ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างน้อย    

ร้อยละ 25 จากปรมิาณน ้าใช้ทั งหมด 
 

กลยุทธ์ที่ 4 การน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วน้ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
    1. โครงการจัดท้าแผนการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วน้ากลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ด้านพื นที่เกษตรกรรม พื นที่เศรษฐกิจพิเศษ และด้านสาธารณูปโภคของประเทศไทย 
    2. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว
น้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

   - ส้านักงานจัดการน ้าเสีย สาขามุกดาหาร 
        - ส้านักงานจัดการน ้าเสีย สาขาล้าปาง 

   - ส้านักงานจัดการน ้าเสีย สาขาเชียงใหม่ 
   - ส้านักงานจัดการน ้าเสีย สาขาบ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
   - ส้านักงานจัดการน ้าเสีย สาขาสิงห์บุรี 
   - ศูนย์การเรียนรู้ ทน.อุดรธานี จ.อุดรธานี 
   - ศูนย์การเรียนรู้ ทม.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
3. โครงการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมาย (เชิงพาณิชย์) 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ต่างๆ ในการบริหารจัดการน ้าเสีย 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1) จัดท้าแผนพฒันาและบรหิารจดัการระบบบ้าบดัน ้าเสียให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ 
2) เพิ่มรายได้จากการด้าเนนิการ 
3) สนับสนุนการจดัเกบ็ค่าบริการและบ้าบดัน า้เสียอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
4) สามารถจัดการน ้าเสียตามแนวทางพระราชดา้รไิด้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี วดั 
1) จัดท้าแผนพฒันาและบรหิารจดัการระบบน ้าเสียทั งในเขตพื นที่ นอกพื นที่ 

และพื นทีว่ิกฤต 5 แห่ง 
2) ร้อยละที่เพิ่มขึ นของการหารายได้จากการดา้เนนิการ 
3) ร้อยละที่เพิ่มขึ นของการสนับสนนุการจัดเก็บค่าบริการและบ้าบัดน ้าเสียอย่าง 

เหมาะสมและเป็นธรรม 
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการน ้าเสียตามแนวพระราชด้าริ 

          1. การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบน ้าเสียชมุชนตามแนวพระราชด้าริ 
1.1 ทม.ปากพนัง 2 แหง่ 
1.2 ทต.หวัไทร 2 แหง่ 
1.3 ทต.ชะอวด 2 แหง่ 
1.4 อบต.หูล่อง 
1.5 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรนิธร จ.เพชรบุรี 
1.6 ศูนย์การเรียนรู้การจดัการน า้เสียตามแนวพระราชด้าริ   

      2. การเผยแพรค่วามรู้ ความเข้าใจด้วยการจดัการน ้าเสยีตามแนว
พระราชด้าริให้กับกลุ่มเป้าหมาย  

 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนากลไกสนับสนุนการจัดเก็บค่าบริการและบ้าบัดน ้าเสีย
อย่างเป็นธรรม  
    1. แผนงานฐานข้อมูลผู้ใชบ้ริการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

2. แผนงานทา้ประชาพิจารณ์ การออกเทศบญัญตัิการจดัเกบ็รายได ้
3. แผนงานสร้างการรับรูร้ะบบบ้าบัดน ้าเสียในชุมชน ทีม่ีผลต่อ

พฤติกรรมของประชาชนและการจดัเก็บค่าบ้าบดัน า้เสีย 
4. พัฒนารูปแบบการคา้นวณการจดัเกบ็ค่าบริการดา้นบ้าบดัน ้าเสีย 
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กลยุทธ์ที่ 7 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมดา้นการจัดการน ้าเสียและพัฒนา
ศูนย์การเรยีนรู้การจัดการน ้าเสีย  

1. งานวิจัยด้านการจดัการน า้เสียอย่างครบวงจร  
2. การพัฒนานวตักรรมและเทคโนโลยีการจัดการน ้าเสีย  
3. งานออกแบบมาตรฐานระบบบ้าบดัน ้าเสียขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 

และระบบบ้าบัดน ้าเสียตามแนวพระราชดา้ริ รวมทั งระบบการน้าน ้าเสียที่ผา่นการบ้าบดัแลว้ กลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม ่

4. การลดก๊าซเรอืนกระจกในระบบบา้บดัน ้าเสียผ่านการด้าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

1) เสริมสร้างการพัฒนาสมรรถนะขององค์กร 
2) พัฒนาองค์การจดัการน ้าเสียเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
3) เพิ่มขีดความสามารถภายในองค์กรด้านการบริหารความเสี่ยง การเผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเพ่ิมรายไดแ้ละลดรายจ่าย 
4) พัฒนาเสน้ทางความกา้วหน้าของบุคลากร 
5) การสร้างเครือข่ายการมสี่วนรว่มของประชาชนและการเสริมสรา้งความ

รับผิดชอบต่อสังคม 
6) การปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต 

 

ตัวชี วดั 
1) ร้อยละที่เพิ่มขึ นของโครงการเสริมสรา้งสมรรถนะของบุคลากรของ อจน. 
2) โครงการจัดตั งศนูย์การเรยีนรู้ดา้นการจดัการน ้าเสียเพ่ิมขึ นอย่างน้อยปีละ 1 แหง่ 
3) ร้อยละที่เพิ่มขึ นของการบรหิารจดัการองคก์รอย่างมปีระสิทธิภาพ 
4) ร้อยละที่เพิ่มขึ นของโครงการด้านเพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย 
5) จัดท้าการพัฒนาเสน้ทางความก้าวหน้าของบุคลากรในองคก์รอย่างมี 

ธรรมาภิบาล 
6) ร้อยละที่เพิ่มขึ นของการสร้างเครือข่ายด้านการมีสว่นร่วมของประชาชน           
7) ร้อยละที่เพิ่มขึ นของการเสริมสร้างความรับผดิชอบตอ่สังคม 
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กลยุทธ์ที่8 การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการเสริมสร้างภาพลกัษณ์
องค์กร 

1. การสร้างและเผยแพร่ Brand ขององค์กรให้เป็นที่รู้จักอย่าง 
แพร่หลาย 

2. โครงการสร้างเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน 
3. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และขยายเครือข่ายการเผยแพร่

ความรู้ด้านการจัดการน ้าเสีย และการน้าน ้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 แห่ง 

4. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างจิตส้านึกด้านการจัดการ   
น ้าเสียชุมชนกับกลุ่มเป้าหมาย  

 

กลยุทธ์ที่ 9 การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ 
1. โครงการสร้างความร่วมมือด้านการจัดการน ้าเสียชุมชนกับ 

ประชาคมอาเซียน 
2. โครงการจัดประชุมสัมมนาด้านการจัดการน ้าเสียระดับประเทศ 
3. โครงการความร่วมมือด้านการจัดการน ้าเสียชุมชนกับต่างประเทศ 

 

   กลยุทธ์ที่ 10 การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
1. การน้าน ้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 
2. การให้ค้าปรึกษา  ส้ารวจและออกแบบด้านการจัดการน ้าเสีย 
3. การให้ความรู้ด้านการจัดการน ้าเสียพื นที่โครงการพระราชด้าริ

กับประชาชน 
4. การเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการน ้าเสียต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

กลยุทธ์ที่ 11 การบริหารจดัการองคก์รตามหลกัธรรมาภิบาล 
1. งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
2. งานสารสนเทศ   
3. งานตรวจสอบภายใน 
4. โครงการส่งเสริมธรรมาภบิาล   
5. โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมชิอบ   
6. การด้าเนินงานทัว่ไป 
7. การจัดหาที่ดินและอาคารส้านักงานถาวร 
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4. ประโยชน์และคุณค่าเชิงผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผน
วิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2560 - 2564 
 4.1 ประโยชน์ในเชิงการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาประเทศ 
  4.1.1 การจัดการน ้าเสียชุมชมภายใต้บทบาทภารกิจขององค์การจัดการน ้าเสีย 
สามารถตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยเน้นการจัดการน ้าเสียของ
ชุมชนเพ่ือการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 
  4.1.2 การจัดการน ้าเสียชุมชนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ยังน้าไปสู่การน้าน ้าเสียจาก
การบ้าบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ใหม่ที่เอื อต่อการเพ่ิมมูลค่าของน ้าเสียที่บ้าบัดแล้วในการใช้ประโยชน์
ให้กับภาคธุรกิจเอกชน ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ และยังเป็นการลดภาระด้านเศรษฐศาสตร์/
ต้นทุน ในการด้าเนินงานของผู้รับบริการ 
  4.1.3 แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสียยังตอบสนองต่อการสร้างดุลยภาพการ
พัฒนาทั งในเชิงส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดภาระของรัฐบาลในการ
แก้ไขปัญหาน ้าเสียชุมชน ซึ่งจะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นในการพัฒนาและการลงทุนทั งจากภายในและ
ต่างประเทศ 
 

 4.2 ประโยชน์ในเชิงสังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  4.2.1 ประชาชน/ชุมชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการน ้าเสียชุมชนโดยใช้ความรู้ 
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการน ้าเสีย พร้อมทั งประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาและ
บ้ารุงรักษาให้ระบบบ้าบัดน ้าเสียมีความต่อเนื่องยั่งยืน และอยู่บนพื นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
ร่วมกัน 
  4.2.2 ประชาชน เยาวชน ผู้ก่อมลพิษ และภาคส่วนต่างๆ สามารถเข้าถึงบทบาทการ
ท้างานของ อจน. และเห็นคุณค่าความส้าคัญของการจัดการน ้าเสียชุมชนโดยใช้ศูนย์เรียนรู้/พื นที่
สาธิต/พื นที่ปฏิบัติการจริง ที่องค์การจัดการน ้าเสียด้าเนินการทั งในระดับส่วนกลาง เขตปริมณฑล 
และตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ อันเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมและแบบแผนการปฏิบัติที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
  4.2.3 สังคมและสาธารณชนสามารถรับรู้ในบทบาทภารกิจขององค์การจัดการน ้าเสีย 
และภาคีหุ้นส่วนการพัฒนาในการจัดการน ้าเสียชุมชนและช่วยให้องค์การจัดการน ้าเสีย และนโยบาย
ภาครัฐสามารถพัฒนากลไกการสนับสนุนช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีส่วนต่างๆ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาน ้าเสียอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของ อจน. ในการเป็นองค์กรหลัก
ด้านการจัดการน ้าเสียชุมชนและการพัฒนาสถาบันเพ่ือการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการ
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จัดการน ้าเสียชุมชนให้กับหน่วยงานและองค์กรที่มีภารกิจด้านการจัดการน ้าเสีย และ/หรือการ
ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

 4.3 ประโยชน์ในเชิงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล 
  4.3.1 ระบบบ้าบัดน ้าเสียที่มีการก่อสร้างไว้แล้วสามารถฟ้ืนฟู บ้ารุงรักษา เพ่ือให้เกิด
การเดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ้านวนไม่น้อยกว่า 45 แห่ง  
  4.3.2 พื นที่วิกฤติด้านคุณภาพน ้าและสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 
และพื นที่ลุ่มน ้าวิกฤติที่ส้าคัญสามารถวางแผนพัฒนา และ/หรือก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนให้
ตอบสนองต่อสถานการณ์ของปัญหา และวางแผนการพัฒนารองรับในอนาคต 
 
  4.3.3 ส่งเสริมความร่วมมือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และบุคลากรด้าน
การจัดการน ้าเสียชุมชน ทั งภายในประเทศและในระดับประชาคมอาเซียน และเป็นการสร้าง
ศักยภาพการขยายผลสัมฤทธิ์ของพื นที่ต้นแบบการจัดการน ้าเสียชุมชนให้เป็นที่รับรู้และสามรถ
ประยุกต์ใช้ในการขยายผลสู่พื นที่อื่นๆ ต่อไป 
  4.3.4 องค์การจัดการน ้าเสียเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในด้านการจัดการน ้าเสีย
ชุมชน สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศและสามารถให้ค้าแนะน้าเชิงนโยบาย/แผนพัฒนาด้านการ
จัดการน ้าเสียแก่ผู้บริหารประเทศ โดยใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้านการจัดการน ้าเสียชุมชน ทั งนี 
รวมถึงการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อ
สังคมร่วมกัน 



STRlink01 - 25/08/2016 

ประสิทธิผล 

คุณภาพบริการ 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาองค์การ 

มิต ิ

แผนที่ยุทธศาสตร์แสดงความเชื่อมโยงแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพน ้าที่ผ่านการ
บ้าบัดได้มาตรฐาน 
ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การก่อสร้างและบริหารจัดการ 

ระบบบ้าบัดน า้เสียในพื นที่จัดการน ้าเสีย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเพิ่มประสิทธภิาพการจัดการ                      

ระบบบ้าบัดน า้เสียองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การน้าน ้าเสียที่ผา่นการบ้าบัดแลว้ 

น้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม ่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาองค์ความรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบรหิารจัดการน ้าเสีย 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนมีความพึง

พอใจต่อการบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

มีคู่มือการเดินระบบและ
บ้ารุงรักษาระบบบ้าบัด
น ้าเสียที่ได้มาตรฐาน 

 
 

บุคลากรมี
ความสามารถและ

ความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ น 

ระบบบ้าบัดน า้เสียของ
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นสามารถเดินระบบ
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ผู้รับบริการมีความพึง
พอในใจการด้าเนินงาน

ของ อจน. 

ขั นตอนการปฏิบัติงานใน
การบ้ารุงรักษาระบบ
บ้าบัดน ้าเสี่ยที่ชัดเจน 

นวัตกรรมและเทคโลยีการ
จัดการน ้าเสียที่เหมาะสม 

บุคลากรมีความรู้ดา้น
สารสนเทศการบริหาร

จัดการระบบบ้าบัดน า้เสีย 

การบูรณาการ
แผนการจัดการ
ทรัพยากรน ้า 

มาตรฐานการน้าน ้าเสียที่
ผ่านการบ้าบัดแล้ว 

กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

ก่อสร้างและบริหาร
จัดการระบบ 

การฝึกอบรมทักษะการน้า 
น ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว
น้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

องค์ความรู้ 
การบริหารจัดการน ้าเสีย 

การรับรู้และพึงพอใจต่อ
ภาพลักษณ์องค์กรจาก

ประชาชนและภาคี
เครือข่าย 

การยอมรับจาก
ภาคีเครือข่ายด้าน

ต่าง ๆ  

นวัตกรรมและเทคโลยี
การจัดการน ้าเสีย 

การบูรณาการแผนธรร
มาภิบาลกับองค์กรภาคี 

องค์การจัดการน ้าเสียได้รับ
การยอมรับตาม

หลักธรรมภิบาลจากองค์กร
ภายนอก 

แผนธรรมาภิบาลใน
องค์การจัดการน ้าเสีย 

การบริหารความเสียง
และควบคุมภายใน 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) (คสช.) 

รักษาความมั่นคง/สร้างสมดุลทรัพยากร 

นโยบายรัฐบาล 11 ข้อ 

จัดสรรทรัพยากรท่ีดิน/น ้า/ป่าไม้ 

ประเด็นปฏิรูป คสช. 11 ด้าน 

จัดการภัยพิบัติธรรมชาติ/บริหารจัดการทรัพยากร/จัดการท่ีดิน 

ประเด็นปฏิรูป สปช. 36 เรื่อง 

แผนยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรน ้า ระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2579) (กนช.) 

 ยุทธศาสตร์ 4 การจัดการคุณภาพน ้า 

 

ยุทธศาสตร์องค์การจัดการน ้าเสีย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การก่อสร้างและบริหารจัดการ 
ระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นที่จัดการน ้าเสีย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ 

ระบบบ้าบัดน ้าเสียองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาองค์ความรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการน ้าเสีย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2560 - 2564 

 

2560 – 2564 
   - มีระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดใหญ ่จ้านวน 2 แห่ง (สะสมรวม 2 แห่ง) 

   - มรีะบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน จ้านวน 18 แห่ง  (สะสมรวม 30 แห่ง) 

2565 – 2569 
   - มีระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดใหญ ่จ้านวน 2 แห่ง (สะสมรวม 4 แห่ง) 
   - มรีะบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชม จา้นวน 30 แห่ง (สะสมรวม 60 แห่ง) 

2570 – 2574 
   - มีระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดใหญ ่จ้านวน 2 แห่ง (สะสมรวม 6 แห่ง) 
   - มรีะบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน จ้านวน 40 แห่ง (สะสมรวม 100 แห่ง) 
2575 – 2577 
   - มีระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดใหญ ่จ้านวน 1 แห่ง (สะสมรวม 7 แห่ง) 
   - มรีะบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน จ้านวน 50 แห่ง (สะสมรวม 150 แห่ง) 
2578 – 2579 
   - มีระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดใหญ ่จ้านวน 1 แห่ง (สะสมรวม 8 แห่ง) 
   - มรีะบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน จ้านวน 60 แห่ง (สะสมรวม 210 แห่ง) 

• มีระบบบ้าบัดน ้าเสยีขนาดใหญ่ จ้านวน 8 แห่ง 

• มีระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนขนาดเล็ก จา้นวน 198 แห่ง 

• คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าธรรมชาติอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน 

• ประชากรท่ีได้รับผลประโยชน์ 2,800,000 คน 

 

2560 – 2564 
   - ฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ จ้านวน 69 แห่ง (สะสมรวม 92 แห่ง) 
 

• ฟ้ืนฟแูละบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์กรปกครอง

ส่วนท้อนถิ่น ใหส้ามารถกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จ้านวน 69 แห่ง (สะสมรวม 92 แห่ง)  

• ประชากรท่ีได้รับผลประโยชน์ 3,800,000 คน 

 

2560 – 2579 
  - การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนตามแนวพระราชด้าริ 
  - งานวิจัย พัฒนานวตักรรมและเทคโนโลยีการจัดการน ้าเสีย 
  - การลดก๊าซเรอืนกระจกในระบบบ้าบัดน า้เสียผ่านการด้าเนินงาน
อย่างมีประสทิธิภาพ 
  - พัฒนาศูนย์การเรียนรูแ้ละขยายเครือข่ายการเผยแพร่ความรู้ด้าน
การจดัการน ้าเสีย 
  - ประชาสัมพันธ์องคก์ร สร้างและเผยแพร่ Brand ให้เป็นทีรู่้จกั
อย่างแพร่หลาย 
  - ฝึกอบรมให้ความรูแ้ละสร้างจิตส้านกึด้านการจัดการน ้าเสียชุมชน
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
  - สร้างความร่วมมอืด้านการจัดการน ้าเสียกับต่างประเทศ 
  - ศูนย์ฝกึอบรมด้านการจัดการน ้าเสียในระดับอาเซียน 
  - สร้างเครอืข่ายองคก์รภาคประชาชน 
 

• บุคคลากรมีความรู้ความสามารถ  

น้าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 

• มีศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการน ้าเสยี จ้านวน 20 แห่ง 

• มีเครือข่ายในทุกภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง 

2560 – 2579 
  - งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
  - การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  - การป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 
  - งานสารสนเทศ 
  - งานตรวจสอบภายใน 
  - การส่งเสริมธรรมาภิบาล 
  - ส้านกังานสีเขียว (Green Office) 
  - การจัดหาที่ดนิและอาคารส้านกังานถาวร 
  - การด้าเนนิงานทั่วไป 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว 

น้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม ่
 

2560 – 2579 
       - โครงการจัดท้าแผนการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วน้ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ด้านพื นที่ เกษตรกรรม พื นที่ เศรษฐกิจพิเศษ และด้าน
สาธารณูปโภคของประเทศไทย 

       - โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว    
น้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม ่

       - โครงการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมาย (เชิงพาณิชย์) 

 

• ท้าให้มีแหล่งน ้าส้ารองใช้ส้าหรับ 

การเกษตรกรรมในภาวะขาดแคลนน ้า (ภัยแล้ง) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ประเทศไทย 4.0 
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ยุทธศาสตร์องค์การจัดการน ้าเสีย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 
61 - 64 65 - 69 69 - 74 75 - 77 78 - 79 

          

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นที่จัดการน ้าเสยี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์ความรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการน ้าเสีย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 

1 

2 

4 

5 

• ก่อสร้างระบบบ าบัดน  าเสีย 

จ้านวน 6 แห่ง 
ชุมชน (ทต.นครชัยศร,ี ทต.บาง

ปลา, ทต.บางหญ้าแพรก, ทต.ไร่ขิง
, ทต.บางเลน, ทต.ท่าจีน) 

 
 
• ก่อสร้างระบบบ าบัดน  าเสีย

ชุมชนขนาดเล็กในพื นที่
โครงการพระราชด าร ิ

จ้านวน 7 แห่ง  
(4 พื นที่) 

• ฟื้นฟูและบรหิารจัดการ

ระบบบ าบัดน  าเสีย 

องค์กรปกครอง              

ส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

จ้านวน 23 แห่ง 

 

ฟื้นฟูและบริหาร

จัดการระบบ  

บ าบัดน  าเสีย อปท.                  

จ้านวน 2 แห่ง 

(สะสมรวม 25 แห่ง)  

 

 

 

ก่อสร้างระบบ   
บ าบัดน  าเสียชุมชน           

จ้านวน 2 แห่ง    
(สะสมรวม 12 แห่ง)  
(อบต.สามควายเผือก, 

ทต.วิชิต) 
 

 
 

 

 

 

ก่อสร้างระบบบ าบัด
น  าเสียขนาดใหญ ่                   

จ้านวน 2 แห่ง 
(สะสมรวม 2 แห่ง)  

 
 

ก่อสร้างระบบ            
บ าบัดน  าเสียชุมชน            

จ้านวน 18 แห่ง   
(สะสมรวม 30 แห่ง)  

 

 

ฟื้นฟูและบริหาร

จัดการระบบ  

บ าบัดน  าเสีย อปท.         

จ้านวน 67 แห่ง 

(สะสมรวม 92 แห่ง)  

 

 

 

 

< 59 60 ผลสัมฤทธิ์ (60 – 79) 

 

• มีระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดใหญ่ 

  จ้านวน 8 แห่ง (สะสมรวม 8 แห่ง) 
 
 

• มีระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน 

   จ้านวน 198 แห่ง (สะสมรวม 210 แห่ง) 
 

• จ้านวนประชากรที่ได้รับผลประโยชน์    
  1,400,000 คน                                 

(สะสมรวม 2,800,000 คน) 
 

• คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าธรรมชาติ 

  อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 

ก่อสร้างระบบบ าบัด
น  าเสียขนาดใหญ ่                   

จ้านวน 2 แห่ง 
(สะสมรวม 4 แห่ง)  

 
 

ก่อสร้างระบบ           
บ าบัดน  าเสียชุมชน            

จ้านวน 30 แห่ง               
(สะสมรวม 60 แห่ง)  

 

ก่อสร้างระบบบ าบัด            
น  าเสียขนาดใหญ ่                   

จ้านวน 2 แห่ง 
(สะสมรวม 6 แห่ง)  

 
 

ก่อสร้างระบบ            
บ าบัดน  าเสียชุมชน            

จ้านวน 40 แห่ง  
(สะสมรวม 100 แห่ง)  

ก่อสร้างระบบบ าบัด
น  าเสียขนาดใหญ ่                   

จ้านวน 1 แห่ง 
(สะสมรวม 7 แห่ง)  

 
 

ก่อสร้างระบบ               
บ าบัดน  าเสียชุมชน            

จ้านวน 50 แห่ง 

(สะสมรวม 150 แห่ง) 
 

 

• ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย  

  ขององค์กรปกครองส่วนท้อนถิน่ ให้สามารถ 
  กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  จ้านวน 69 แห่ง (สะสมรวม 92 แห่ง) 
 

• ประชากรที่ได้รับผลประโยชน ์

    2,700,000 คน 

(สะสมรวม 3,800,000 คน) 

 

  - ฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างจติส านึกดา้นการจดัการน  าเสียชุมชนให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
  - สร้างความร่วมมือด้านการจัดการน  าเสียกับต่างประเทศ 
  - ศูนย์ฝึกอบรมด้านการจัดการน  าเสียในระดับอาเซียน 
  - สร้างเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน 
  - การลดก๊าซเรือนกระจกในระบบบ าบัดน  าเสียผา่นการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

 

  - งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   - การส่งเสริมธรรมาภิบาล 
  - งานบริหารทรัพยากรบุคคล      - ส านักงานสีเขียว (Green Office) 
  - การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ - งานสารสนเทศ   
  - การด าเนินงานท่ัวไป 
  - งานตรวจสอบภายใน   
  - การจัดหาที่ดินและอาคารส านกังานถาวร 

• บุคคลากรมีความรู้ ความสามารถ น้าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
• มีศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการน ้าเสีย 

จ้านวน 20 แห่ง  

 
• มีเครือข่ายในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 • องค์กรมีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

 

• มีประสิทธิภาพในการด้าเนินงาน สามารถ

บรรลุภารกิจได้ตามเป้าหมายที่ตั งไว้ 
 

 

 

• อบรมให้ความรู้กบั

ประชาชน 8,740 คน 

• โครงการความร่วมมือ

ระหว่างต่างประเทศ 

JICA, DANIDA, GIZ 

• จัดให้มีศูนย์ฝึกอบรม

และศูนย์การเรียนรู้ 

จ านวน 4 แห่ง 

 

 

 

 

 

จัดให้มีศูนย์ 
ฝึกอบรมให้ความรู ้

จ้านวน 1 แห่ง 

 

จัดให้มีศูนย์ 
ฝึกอบรมให้ความรู ้

จ้านวน 4 แห่ง 

 

 

จัดให้มีศูนย์ 
ฝึกอบรมให้ความรู ้

จ้านวน 5 แห่ง 

 

 

จัดให้มีศูนย์ 
ฝึกอบรมให้ความรู ้

จ้านวน 5 แห่ง 

 

 

 

จัดให้มีศูนย์ 
ฝึกอบรมให้ความรู ้

จ้านวน 5 แห่ง 

 

 

 

ก่อสร้างระบบบ าบัด
น  าเสียขนาดใหญ ่                   

จ้านวน 1 แห่ง 
(สะสมรวม 8 แห่ง)  

 
 

ก่อสร้างระบบ            
บ าบัดน  าเสียชุมชน            

จ้านวน 60 แห่ง 

(สะสมรวม 210 แห่ง)  
 

 

บริหารจดัการระบบบบา้บดัน ้าเสีย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วน้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม ่
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       - โครงการจัดท าแผนการน าน  าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้านพื นที่
เกษตรกรรม พื นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ และด้านสาธารณูปโภคของประเทศไทย 

       - โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การน าน  าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม ่

       - โครงการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมาย (เชิงพาณิชย์) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การก่อสร้างและบริหารจัดการ                           
ระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นที่จัดการน ้าเสีย 

 

กลยุทธ์ที ่1 การจัดให้มแีละบริหารจัดการระบบบา้บัดน ้าเสียใน
พื นที่จัดการน ้าเสยี 

     1. การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน า้เสียรวม
พื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนลา่ง และลุ่มน ้าท่าจีนตอนลา่ง        
รวมพื นที่อื่น ๆ จ้านวน 2 แห่ง จากทั งหมด 6 แห่ง ดังต่อไปนี  

1.1 โครงการทบทวนการออกแบบก่อสร้างระบบบ้าบัด          
น ้าเสียรวม ทน.รังสิต จ.ปทุมธาน ี

1.2 โครงการระบบรวบรวมและบ้าบัดน า้เสีย                            
เขตควบคุมมลพิษ จ.สมุทรปราการ(คลองด่าน)   

1.3 โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน า้เสียรวม                          
ทม.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

1.4 โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน า้เสียรวม                        
ทน.อ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร 

1.5 โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน า้เสียรวม                       
ทม.สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 

1.6 โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน า้เสียรวม                                      
ทม.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

   2. การก่อสรา้งและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม            
ในเขตเพื นที่จัดการน ้าเสีย 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการน ้าเสีย                     
ในลุ่มน ้าวิกฤต ิ

   1. โครงการจัดทา้แผนบริหารจัดการน ้าเสียปริมณฑล   
   2. โครงการลดการปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน ้าในพื นที่วิกฤต ิ 
   3. โครงการติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ

บ้าบัดน ้าเสียทั งในและนอกเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย   
   4. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดท้าแผนการบริหารจัดการน า้เสียใน

ลุ่มน ้าวิกฤต ิ        

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาองค์ความรู้                                       
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ                                   

ในการบริหารจัดการน ้าเสีย 

กลยุทธ์ที่ 4 การน้าน ้าเสียที่ผา่นการบ้าบัดแล้วน้ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม ่

1. โครงการจัดท้าแผนการน้าน ้าเสียที่ผา่นการบ้าบัด
แล้วน้ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้านพื นที่
เกษตรกรรม พื นที่เศรษฐกิจพิเศษ และด้าน
สาธารณูปโภคของประเทศไทย 

2. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การน้าน า้เสียที่ผ่าน
การบ้าบัดแล้วน้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม ่
- ส้านักงานจัดการน ้าเสีย สาขามกุดาหาร 
- ส้านักงานจัดการน ้าเสีย สาขาลา้ปาง 
- ส้านักงานจัดการน ้าเสีย สาขาเชียงใหม่ 
- ส้านักงานจัดการน ้าเสีย สาขาบา้นโป่ง                   

จ.ราชบุรี 
- ส้านักงานจัดการน ้าเสีย สาขาสิงห์บุร ี
- ศูนย์การเรียนรู้ ทน.อุดรธานี จ.อุดรธาน ี
- ศูนย์การเรียนรู้ ทม.ศรีราชา จ.ชลบุร ี

3.     โครงการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมาย                 
(เชิงพาณิชย์) 

 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนากลไกสนับสนุนการจัดเก็บค่าบริการและ
บ้าบัดน ้าเสียอย่างเป็นธรรม 

1. แผนงานฐานข้อมูลผู้ใช้บริการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
2. แผนงานท้าประชาพิจารณ์ การออกเทศบัญญัติการ

จัดเก็บรายได ้
3. แผนงานสร้างการรับรู้ระบบบ้าบัดน ้าเสียในชุมชน                 

ที่มีผลต่อพฤติกรรมของประชาชนและการจัดเก็บ               
ค่าบ้าบัดน ้าเสีย 

4. พัฒนารูปแบบการค้านวณการจัดเกบ็ค่าบริการด้าน
บ้าบัดน ้าเสีย 

 
 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการน ้าเสียตามแนวพระราชด้าร ิ
1.  การกอ่สร้างและบริหารจัดการระบบน า้เสียชุมชนตามแนว

พระราชด้าร ิ
1.1 ทม.ปากพนัง 2 แห่ง 
1.2 ทต.หัวไทร 2 แห่ง 
1.3 ทต.ชะอวด 1 แห่ง 
1.4 อบต.หูล่อง 
1.5 อุทยานสิ่งแวดลอ้มนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี 
1.6 ศูนย์การเรียนรู้การจัดการน ้าเสียตามแนว

พระราชด้าริ   
2.  การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจดว้ยการจัดการน ้าเสีย               

ตามแนวพระราชด้าริให้กับกลุ่มเป้าหมาย   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ                       
ระบบบ้าบัดน ้าเสียองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           

กลยุทธ์ที่ 3 การฟื้นฟ ูพัฒนาและบริหารจัดการระบบบา้บัดน ้า
เสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1. การฟื้นฟ ูพัฒนาและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้บริหารจัดการได้เอง             
ในระยะยาว จ้านวน 69 แห่ง (สะสมรวม 92 แห่ง) 

   2. ให้ค้าปรึกษาดา้นการจัดการน ้าเสยีชุมชนให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

กลยุทธ์ที่ 7 การวิจยัและสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการน ้าเสีย
และพัฒนาศูนยก์ารเรียนรู้การจัดการน ้าเสีย 

1. งานวิจัยดา้นการจัดการน ้าเสียอยา่งครบวงจร 
2. การพัฒนานวัตกรรมละเทคโนโลยีการจัดการน ้าเสีย  
3. งานออกแบบมาตรฐานระบบบ้าบัดน า้เสียขนาดเล็ก 

กลาง ใหญ ่และระบบตามแนวพระราชด้าริ และระบบ             
การน้าน ้าเสียกลับมาใช้ใหม ่

4. การลดก๊าซเรือนกระจกในระบบบา้บดัน ้าเสีย ผ่านการ
ด้าเนินงานอย่างมีประสิทธภาพ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การบริหารจัดการองค์กร                                
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 8 การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
   1. การสร้างและเผยแพร่ Brand ขององค์กรให้เป็นที่รู้จัก

อย่างแพร่หลาย 
   2. การสร้างเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน 
   3. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และขยายเครือข่าย               

การเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการน า้เสียและการน้า             
น ้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา อย่างน้อย 
จังหวัดละ 1 แห่ง 

   4. โครงการฝึกอบรมให้ความรูแ้ละสร้างจิตส้านึกด้านการ
จัดการน ้าเสียชุมชนกับกลุ่มเป้าหมาย  

 
 
 

กลยุทธ์ที่ 9 การสร้างความร่วมมือกับตา่งประเทศ 
   1. โครงการสร้างความรว่มมือด้านการจัดการน ้าเสียชุมชน

กับประชาคมอาเซียน   
   2. โครงการจัดประชุมสัมมนาด้านการจัดการน ้าเสีย

ระดับประเทศ 
   3. โครงการความร่วมมือดา้นการจัดการน ้าเสียชุมชน                

กับต่างประเทศ  
 

กลยุทธ์ที่ 11 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
1. งานบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  
2. งานบริหารทรัพยากรบุคคล  
3. งานสารสนเทศ 
4. งานตรวจสอบภายใน  
5. โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล   
6. โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ               

มิชอบ   
7. การด้าเนินงานทั่วไป  
8. การจัดหาที่ดินและอาคารส้านักงานถาวร 

วิสัยทัศน์    “เป็นองคก์รการจัดการน ้าเสยีชุมชน  ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” 

 

  กลยุทธ์ที่ 10 การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
    1. การนา้น ้าเสียมาใช้ประโยชน ์
    2. การให้ค้าปรึกษา ส้ารวจและออกแบบด้านการจัดการน ้าเสีย 
    3. การให้ความรู้ด้านการจัดการน ้าเสียพื นที่โครงการ

พระราชด้าริกับประชาชน 
    4. การเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการน ้าเสียต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว 
น้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

 



 

สรุปผลการด้าเนินงานที่ผ่านมาขององค์การจัดการน ้าเสีย 

ผลการด้าเนินงานที่ผ่านมา 

  -  ในปี 2558 อจน. สามารถบ้าบัดน ้าเสียได้ 24.30 ล้าน ลบ.ม.  

  -  สามารถฟ้ืนฟูระบบบ้าบัดน ้าเสีย อปท. ให้กลับมาใช้งานได้ รวมทั งสิ นจ้านวน 23 แห่ง 

คิดเป็นมูลค่า 9,367 ล้านบาท 

  - ใช้งบประมาณในการปรับปรุงฟ้ืนฟ ูรวมทั งสิ น 575 ล้านบาท 

  - ปริมาณน ้าที่น้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในพื นที่เกษตรกรรม 7.20 ล้าน ลบ.ม. ต่อปี 

 
 

การด้าเนินงานตามแผนวิสาหกิจ อจน. (2560 – 2564) 
 

    ด้านการจัดการน ้าเสีย 

    - ฟ้ืนฟูระบบบ้าบัดน ้าเสีย อปท. จ้านวน 69 แห่ง ให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถบ้าบัดน ้าเสียได้ 1.05 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน 

    - สามารถฟ้ืนฟูระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กลับมาใช้งานได้ คิดเป็นมูลค่า 26,000 ล้านบาท 

    - ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดใหญ่ จ้านวน 2 แห่ง และระบบ

บ้าบัดน ้าเสียชุมชน 18 แห่ง สามารถบ้าบัดน ้าเสียได้ 0.16 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน 

   - การน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วน้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
ของปริมาณน ้าเสียที่บ้าบัดได ้

   งบประมาณ รวมทั งสิ น 11,349.83 ล้านบาท   

    - ประชากรที่ได้รับผลประโยชน์ 112,800 คน 
    - คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
    - ลดการสูญเสียค่ารักษาพยาบาลและรายได้ เพ่ิมผลประโยชน์ด้านเศรษฐศาสตร์ 
   
 

ค้าอธิบายสัญลักษณ์ 

        โครงการฟื้นฟู พัฒนาและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย อปท. 23 แห่ง     

        ที่ปรึกษาด้านการจัดการน ้าเสียให้กับ อปท. 4 แห่ง 

        โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนขนาดเล็ก 6 แห่ง 

        โครงการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียตามแนวพระราชด้าริ จ้านวน 7 แห่ง 
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Wastewater Management Authority Policy 
 

1.  To improve the quality of lives and the environment of all Local Administration 
Organizations in the country in 3 main areas: 
1.1 Critical river basins areas which are lower Chao Phraya River Basin and lower Tha-

Chin River Basin. 
1.2 Community wastewater treatment plants in 101 Local Administration Organization 

areas. 
1.3 Environmental degraded areas which adversely affect the people living in areas 

adjacent to the Royal development projects. 
2. To promote problem solving on drought crisis and water shortage under the 

government policy to develop an appropriate model for reclaimed water usage to 
reduce wastewater released to natural water resources or public water which also 
improve efficiency and water accessibility. 

3. To develop competency of the human resource of the organization to become a 
learning organization conforming to Good Governance. 

4.  To improve the organization image and strengthen the corporate social responsibility 
(CSR) together with the community network to increase the community participation 
in the working areas. 

5. To conserve water resources and promote a healthy lifestyle in the community. 
6. To amend laws, regulations, and rules related to Wastewater Management Authority 

efficiently according to its vision, missions, and goals. 
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Executive Summary 
 The Wastewater Management Authority Corporate Plan 2017-2021  was established 
with the objective to be used as the 5 year operational guideline for Wastewater Management 
Authority from fiscal year 2017 to 2021, which correlates to the Country’s 20 Year Strategic 
Plan, governmental policies, National Economic and Social Development Plan 12,   Strategic 
Plan for Water Resource Management 20 Year Period (2017-2036) , Ministry of Natural 
Resources and Environmental Strategies, Assessment Result Guideline by the State-Enterprise 
Policy Office, State of Direction (SOD), Wastewater Management Authority Committee’s 
policies, so that her roles and missions  will be achieved according to her main objective to 
treat wastewater.  
1. Wastewater Management Authority Corporate Plan 2017-2021   

Consists of vision statement, core value, corporate culture, mission, objective, 
strategies, tactics with the following details: 

 
Vision 
“Organization for domestic wastewater management conforming to international 
standard.” 
 
Ultimate Core Values  
Committed for results, service-minded with expert knowledge and good governance. 
 
Corporate Culture 
Organization with social responsibility with focus on human resource as the most 
valuable asset. 
 
Missions: 
1. To establish central wastewater treatment systems to treat wastewater in 
wastewater management areas. 
2. To provide management or operations service of wastewater treatment systems 
both within and outside the wastewater management areas. 
3. To provide management service or related activities in wastewater management 
with economic efficiency. 
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Overall Goals: 
1.  Wastewater is treated with quality according to the standard of the Ministry of 

Natural Resources and Environment totaling 285.00 million cubic meters. 
-Year 2017  54.00 million cubic meters 
-Year 2018   55.50 million cubic meters 
-Year 2019   57.00 million cubic meters 
-Year 2020   58.50 million cubic meters 
-Year 2021   60.00 million cubic meters 

2.  Promote and disseminate knowledge and understanding in wastewater treatment 
to alliance network for development. 
3.  Increase the capacity in the management of wastewater treatment systems within 
and outside the areas with integration.  
 
2.  Direction and Policies in Organization Management 

2.1 Develop and prepare the readiness of the organization and personnel to have 
capacity to work proactively and reactively in response to government policies 
toward the roles and duties in wastewater management in wastewater 
management areas, pollution control areas, and wastewater management 
target areas. 

2.2 Strengthen the confidence in organization management for good image and 
public acceptance with the target to lead the organization towards sustained 
wastewater management. 
2.2.1 Construct central wastewater treatment systems in target areas by 

considering the central wastewater treatment plants suitable to the 
area, community problems, water quality, and readiness of the Local 
Administrative Organizations to operate the systems.    

2.2.2 Establish the tariff system so that Local Administrative Organizations 
collect wastewater treatment service fee to be sufficient for the 
maintenance and expansion of service areas. 

2.2.3 Conduct public relations so that the people understand and participate 
in water conservation and wastewater management. 
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2.3 Manage wastewater in wastewater management areas, pollution control areas, 
and target areas to achieve the set target correlating to response to the 
problem and needs of the society as follows:  

2.3.1 Support and enhance the efficiency in integrative proactive management 
approaching the areas and communities to build close relationship during 
problem hearing, public participation in decision-making and operation.   

2.3.2 Build public cooperation in wastewater management, providing news and 
understanding to the communities and the public to lessen objection, 
build cooperation and public confidence. 

2.3.3 Conduct wastewater management according to royal initiatives and local 
knowledge adapted for each area. 

2.3.4 Prepare the readiness in management for Local Administrative 
Organizations and the self-reliance of the communities through capacity 
development of the personnel to have knowledge and skill in wastewater 
management. 

2.3.5 Conduct public relations campaign on environment and community 
wastewater pollution  as a learning opportunity and providing knowledge 
through public relations campaign, environmental study, conducting 
activities to bring about public participation in environmental 
conservation in the areas.  

 
The Wastewater Management Authority Corporate Plan 2017-2021 stipulates 

operational strategies to achieve the objectives and targets as follows: 
Strategy 1 Construct and manage the wastewater treatment systems in the wastewater 
management areas. 
Strategy 2 Increase the management capacity of wastewater treatment systems for 
Local Administrative Organizations. 
Strategy 3 To reuse treated wastewater   
Strategy 4 Develop knowledge sharing and participation from all sectors. 
Strategy 5 Manage the organization through Good Governance.   
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3. Concepts and Principles 

3.1 Concepts 
1.  Royal Initiatives of His Majesty the King on natural resources management 

His Majesty the King delivered a speech on natural resources management 
on December 5th 1978 on the occasion of his birthday stating that use of 
natural resources must be done with intelligence which is not to use them 
wastefully with no benefit or worth, but instead, be careful to use sparingly 
considering technical aspects, reasons, and suitability with focus on the 
benefits that will be generated for the country in the present and future in 
the long-run. 
 

2. The adaptation of Sufficiency Economy Philosophy as a guideline on natural 
resources and environment management towards a balance between 
conservation and utilization.  It is based on moderation not too much or 
too little.  The use of reasoning, technical knowledge and folk wisdom to 
make decision considering morals and ethics, and to develop immunity to 
handle potential changes.    

3. Issues and directions in development during the 12th National Economic 
and Social Development Plan (2017-2021)  which stipulates securing 
stability of resources foundation, balance between conservation and 
utilization of forestry and wild life resources,  bio-diversity, soil and mineral 
resources, marine and coastal resources with sustainability and justice.  To 
heighten the developmental capacity to drive the economy to be 
environmental friendly, improve water resource management by the 
government sector, and develop early-warning system database, for 
security of lives and assets of the people. 
Encourage public participation through monitoring and follow-up, increase 
capacity to deal with climate change and reduce risk of natural disasters, 
drive the country towards environmental  friendly economy and society, 
pollution management and environmental conservation of the air, solid 
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waste, wastewater, toxics,  management of sanitary policy structures, create 
mechanism to drive policies with continuity, with appropriate government 
organization structures.   

4. Government policies declared at the National Legislative Assembly on 
September 12, 2014 in Clause 9 to be used as the guideline to stipulate 
strategies, tactics, and objectives according to plan which is to secure 
stability of resources foundation and create a balance between 
conservation and utilization with sustainability, during the phase of 
protection, restoration, conservation of forestry and wildlife.  Importance is 
stress on forest encroachment of state property.  Future phase to focus on 
land management and state property encroachment in which the people 
can coexist with forest, manage water with unity in both dimension of 
quantity and quality. 
 

3.2 Principles 
1. Sustainable Development is a guideline to development to achieve a 

balance in terms of economy, society, and environment which must 
support one another without causing conflicts.  The economic 
development is to expand with quality and competitiveness with 
considerations to the limits of natural resources and environment that can 
be conserved to be used overtime.  Resources must be used sparingly with 
great efficiency without bad-effects on the needs of society in the present 
and the future. 

2. Ecosystem Approach is an environmental management principle with 
sustainability by integrating land use, water, and living things in the area to 
achieve a balance in conservation of bio-diversity, sustained utilization, and 
equal sharing. 

3. Precautionary Principle is a basic principle considering risk activities that 
threatens human health and environment.  Precautionary measures are to 
be used to avert potential loss. 

4. Users Pay Principle is the principle in which all expenses resulting from the 
resource users are included in the product and services already.     
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5. Polluters Pay Principle holds the party polluting the environment to be 
responsible for the expenses to prevent potential harm to human health 
and the environment. 

6. Public-Private Partnership is the operating principle to achieve success in 
public service, including management of natural resources and 
environment between the government and non-government sectors. 

7. Good Governance is a good governing principle that can be used both in 
the government and private sector referring to culture, justice, ethics, and 
morality which any reasonable person should follow to include 6 aspects 
as follows:  
1.  Rule of law   4. Participation      
2. Justice      5. Responsibility 
3. Transparency       6.  Worthiness 
  

 
3.3 Strategies/Tactics  of Wastewater Management Authority Corporate Plan 
2017-2021   

Strategy 1 Construct and manage the wastewater treatment systems in the 
wastewater management areas. 
Strategic Target 
1. Capability to manage wastewater covering the wastewater management areas. 
2. Develop the community wastewater management mechanism with effectiveness. 
3. Enhance and impart knowledge and understanding on wastewater management to 

developmental alliance network. 
 
Key Indicators 
1. Percentage of increase in construction and management of central wastewater 

treatment systems in wastewater management areas. 
2. Local Administrative Organizations is prepared to manage wastewater with 

efficiency. 
3. Enhance and impart knowledge and understanding of Local Administrative 

Organizations and local people. 



- H - 

แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสยี พ.ศ. 2560 - 2564  

4. Prepare the Memorandum of Agreement between WMA and main parties and 
related parties on wastewater management. 
 

Tactic 1 Construct and manage the wastewater treatment systems in the 
wastewater management areas. 

1. Construct and manage the central wastewater treatment systems for Lower 
Chao Phraya River Basin and Lower Tha-Chin River Basin, and other areas. 
1.1 Revision of the Design and Construction Project of wastewater 

treatment system in Rangsit Municipality of Pathum Thani Province. 
1.2 Project for the wastewater collection and treatment system in 

wastewater control area of Samut Prakarn Province (Klong Dan). 
1.3 Construction Project of wastewater treatment system in Bang Buathong 

Municipality of Nonthaburi Province. 
1.4  Construction Project of the central wastewater treatment system in 

Omnoi Municipality of Samut Sakhon Province. 
1.5 Construction Project of the wastewater treatment system in 

Krathumban Municipality of Samut Sakhon Province. 
1.6 Construction Project of the wastewater treatment system in Samut 

Sakhon Municipality of Samut Sakhon Province. 
2. Construct and manage the wastewater treatment systems in wastewater 

management areas. 
3. Consultant fee to review the feasibility study of Public-Private Partnership 

Projects. (PPP) 
 
Tactic 2 Develop the wastewater management mechanism in critical river basin 

areas  
1. Project to establish the Urban Wastewater Management Plan 
2. Project to reduce waste discharge into water sources in critical areas. 
3. Project to monitor the efficiency of wastewater treatment systems both 

within/outside the wastewater management areas. 
4. Consultant Fee to prepare the Wastewater Management Plan in Critical 

River Basins Areas.   
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Strategy 2 Increase the management capacity of wastewater treatment systems 
for Local Administrative Organizations. 
Strategic Target 

1.  Rehabilitate and develop the wastewater treatment system with efficiency. 
2. Manage the wastewater treatment systems for Local Administrative 

Organizations in complete cycle with efficiency. 
3. Develop the engineering standards of wastewater treatment systems.  

 
 Key Indicators 

1.  Percentage of increase in rehabilitation and development of wastewater 
treatment system with efficiency. 

2. Percentage of increase in projects to manage the wastewater treatment 
systems for Local Administrative Organizations in complete cycle with 
efficiency. 

3.  Percentage of increase in projects on engineering standards of wastewater 
treatment systems.  

 
Tactic 3 Rehabilitation and management of wastewater treatment systems for 
Local Administrative Organizations. 

1. Rehabilitate, develop, and manage wastewater treatment systems for 
Local Administrative Organizations to be self-managed in the long-term 
totaling 45 areas. 

2. Provide consultation on community wastewater management for Local 
Administrative Organizations. 
 

Strategy 3 To reuse treated wastewater 
Strategic Target 

1. Establish the treated wastewater reuse plan to cover agriculture and public 
utility. 

2. Disseminate knowledge to the public. 
3. Integrate with related agencies on law enforcement. 
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Key Indicator   
1. Completion of the Plan on Treated Wastewater Reuse 
2. Ability to reuse treated wastewater at least 25% of total water used. 
 
 
 

Tactic 4 To reuse treated wastewater 
1. Project to establish the Water Reclamation Plan for agricultural areas, special 

economic zones, and public utility of Thailand. 
2. Project to develop the Learning Center on Water Reclamation. 
  - Mukdahan Wastewater Management Branch Office 
  - Lampang Wastewater Management Branch Office 
  - Chiang Mai Wastewater Management Branch Office 
  - Ban Pong Municipality in Ratchaburi Wastewater Management Branch 

Office 
  - Singburi Wastewater Management Branch Office 
  - Udonthani Wastewater Management Branch Office 
  - Sriracha Municipalty in Chonburi Wastewater Management Branch 

Office 
3.  Projects to integrate law enforcements (commercial-wise)  
 

Strategy 4 Develop knowledge sharing and encourage participation from various sectors 
to develop alliance mechanisms and wastewater management innovations social-wise 
and commercial-wise. 
 
Strategic Target 

1. Establish the development and management plan for wastewater treatment 
systems to cover critical areas and the whole country. 

2. Increase income from operations. 
3. Support the tariff collection for wastewater treatment service appropriately and 

justly. 
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Key Indicators 
1. Establish the development and management plan for wastewater treatment 

systems within and outside, and in 5 critical areas. 
2. Percentage of increase in income from operations. 
3. Percentage of increase in the support of tariff collection for wastewater treatment 

service that is appropriate and just. 
4. Percentage of increase in wastewater management projects according to royal 

initiative guidelines. 
5. Percentage of increase in wastewater management projects within and outside the 

areas, and critical areas to improve the quality of people’s lives. 
 
Tactic 5 To manage wastewater according to royal initiatives 

1. Construct and manage community wastewater treatment systems according to 
royal initiatives. 

1.1 Pak Phanang  Municipality in 2 areas 
1.2 Hau Sai Municipality in 2 areas 
1.3 Cha-uat Municipality in 2 areas 
1.4 Hu-long Local Administrative Organization 
1.5 Sirindhorn International Environmental Park  in Petchaburi Province 
1.6 Wastewater Management Learning Center according to royal 

initiatives. 
 

2. Disseminate knowledge and create understanding in wastewater 
management according to royal initiatives to target groups. 

Tactic 6 To develop mechanisms to support tariff collection for wastewater treatment 
service with justice 

1. Database plan for users of wastewater treatment services. 
2. Public hearing plan on enactment of municipal laws for tariff collection.  
3. Work plan to create awareness on wastewater treatment system in the community 

affecting the people’s behavior and tariff collection. 
4. Develop the formats for tariff calculations for wastewater treatment services. 
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Tactic 7 Conduct research and create innovation on wastewater management and 
develop the wastewater management learning center 

1.  Research work on wastewater management in full cycle. 
2. Develop innovation and technology in wastewater management. 
3. Design of wastewater treatment system standard for small, medium, large scale 

according to royal initiatives and water reclamation system. 
  

Strategy 5 Manage the organization through Good Governance.   
Strategic Target 

1. Strengthen the capacity development of the organization. 
2. Develop WMA to become a learning organization. 
3. Increase the internal capacity on risk management, public relations, 

innovation development and information management, to increase income 
and lower expenses. 

4. Develop the personnel career path. 
5. Build network for public participation and social responsibility. 
6. Adapt the organization structure as appropriate to present and future 

situation. 
 

Key Indicators 
1. Percentage of increase in projects to strengthen the capacity development of the 

organization. 
2. Learning Center on wastewater management increases at least 1 center per year. 
3. Percentage of increase in general works. 
4. Percentage of increase in projects to raise income and lower expenses. 
5. Establish career path for personnel with good governance. 
6. Percentage of increase in building alliance for public participation. 
7. Percentage of increase in enhancement of social responsibility. 

 
 
 
 



- M - 

แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสยี พ.ศ. 2560 - 2564  

Tactic 8 To develop as a learning organization and to boost corporate image.  
1. To build and make known organization brand 
2. Project to build network of the public sector. 
3. Project to develop the learning center and expand network to disseminate 

knowledge on wastewater management and water reclamation in educational 
institution at least 1 place per province. 

4. Training projects to educate and build awareness on community wastewater 
management in target groups. 
 

Tactic 9 To build cooperation with international organization  
1. Cooperation projects on community wastewater management with Asean 

community. 
2. National Projects on wastewater management seminars. 
3. International cooperation projects on community wastewater management. 
 
Tactic 10 Encourage Corporate Social Responsibility (CSR) 
1.  To reuse treated wastewater 
2. To give consultation, survey, and design on wastewater management 
3. To educate people on wastewater management in projects under royal initiatives 
4. To disseminate knowledge on wastewater management to stakeholders 

 
Tactic 11 To manage the organization according to good governance. 
1.  Works on risk management and internal control  
2. Works on information management 
3. Works on internal audit 
4. Projects promoting good governance 
5. Projects to prevent and tackle corruption and misconduct 
6. General works 
7. Provision of  land and office building 
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4.  Benefits and values as impacted on economic development, social, and environment 
under the Wastewater Management Authority Corporate Plan   2017-2021   
 4.1 Benefits derived from country development policy 
  4.1.1 Community wastewater management under WMA’s roles and duties 
answers the country development policies and strategies by emphasizing community 
wastewater management to encourage and conserve environmental quality for sustained 
development. 
  4.1.2 To manage community wastewater to meet quality standards which paves 
the way for treated wastewater reuse, giving added-value to treated wastewater for use in 
private business sector, agricultural sector, service sector, that lowers the economic cost for 
service users. 
  4.1.3  Wastewater Management Authority Corporate Plan answers to the need 
for a balance development in terms of support of economic development  to be 
environmental friendly, reducing the burden of the government to solve the community 
wastewater problems and giving added benefits to confidence in development and 
investment within and outside the country. 
 
 4.2 Socialwise Benefits and Quality of People’s Lives 
  4.2.1  The people/local communities participate in wastewater management 
through the use of appropriate technology as well as people are involved in the development 
and maintenance plan of the wastewater treatment system with sustainability and joint social 
responsibility.  
  4.2.2  The people, youngsters, polluters, and various sectors have access to 
WMA roles and works, see the importance of wastewater management by utilizing the Learning 
Center/Demonstration areas/actual operation areas which WMA operates at the central level, 
urban vicinity, various regional areas of the country to support conduct and operation plan to 
be environmental friendly.  
  4.2.3 The society and public are informed of WMA roles and duties, and partner 
alliance in wastewater management development, thus helping WMA and government 
policies to develop mechanism to support and strengthen various alliance partners to solve 
wastewater in concrete terms.  Especially WMA roles as the main organization in wastewater 
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management, development of personnel capacity, with duties on wastewater management 
to promote environmental quality.  

 
4.3 Benefits from Quality Management 

4.3.1 Wastewater treatment systems that were constructed can be rehabilitated and 
maintained for efficient operation in not less than 45 areas. 

4.3.2 Areas with critical water and environmental quality in Bangkok Metropolis Area 
and Regions including important river basin areas can lay out development plan and/or 
construct wastewater treatment systems in response to the problem situation and set 
development plans to meet the future needs.   

4.3.3 Encourage cooperation and exchange of knowledge, technology, and personnel 
in community wastewater management both within the country and at the Asean community 
level, enriching the capacity to expand the results of the prototype area in community 
wastewater management to be known and adapted to other areas.  

4.3.4 WMA receives recognition and is accepted in community wastewater 
management, building confidence for the country, able to give consultation on policies 
/development plans on wastewater management to country administrators using expertise, 
as well as encourage good governance, transparency, justice, auditable with joint social 
responsibility.  
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The National Strategies 20 Year Period (2017 – 2036) (NCPO) 

Maintain Stability/Balance Resources 

 Government Policies 11 Points 

Allocate Resources: Soil/Water/Forestry 

NCPO Reform Issues in 11 Areas 

Manage Natural Disasters/Resources/Land 

36 NRC Reform Issues   

Strategic Plan for Water Resource Management for 20 Year Period (2017 – 2036) (National Water Resources Committee) 

 Strategy 4 Water Quality Management 

 

Strategies of Wastewater Management Authority 20 Year Period (2017 – 2036) 

 
Strategy 1 

Construct and manage the wastewater treatment 
systems in the wastewater management areas. 

 

Strategy 2 
Increase the management capacity of 

wastewater treatment systems for Local 
Administrative Organizations 

 

Strategy 4 
Develop knowledge sharing and encourage 

participation from various sectors in wastewater 
management 

Strategy 5 
Manage the organization  

through Good Governance 

Wastewater Management Authority Corporate Plan  2017 - 2021 

 

2017 – 2021 
   - Establish large-scale wastewater treatment systems in 2 areas 
(Accumulated Total of 2 Areas) 
   - Establish community wastewater treatment systems in 18 areas 
(Accumulated Total of 30 Areas) 
2022 – 2026 
   - Establish large-scale wastewater treatment systems in 2 areas 
(Accumulated Total of 4 Areas) 
   - Establish community wastewater treatment systems in 30 areas 
(Accumulated Total of 60 Areas) 
2027 – 2031 
   - Establish large-scale wastewater treatment systems in 2 areas 
(Accumulated Total of 6 Areas) 
   - Establish community wastewater treatment systems in 40 areas 
(Accumulated Total of 100 Areas) 
2032 – 2034 
   - Establish large-scale wastewater treatment systems in 1 area 
(Accumulated Total of 7 Areas) 
   - Establish community wastewater treatment systems in 50 areas 
(Accumulated Total of 150 Areas) 
2035 – 2036 
   - Establish large-scale wastewater treatment systems in 1 area 
(Accumulated Total of 8 Areas) 
   - Establish community wastewater treatment systems in 60 areas 
(Accumulated Total of 210 Areas) 

• Establish large-scale wastewater treatment systems in 8 areas 

• Establish small-scale wastewater treatment systems in 198 areas 

• Water Quality in natural water sources meets standards 

• Served Population of  2,800,000 inhabitants 

2017 – 2021 
   - Rehabilitate and manage wastewater treatment systems for 
Local Administrative Organizations in 69 areas. (Accumulated 
total of 92 Areas) 
 
• Rehabilitate and manage wastewater treatment systems for 
Local Administrative Organizations to be efficiently operated in 
69 areas. (Accumulated total of 92 Areas) 

• Served Population of  3,800,000 inhabitants 

 

 

2017 – 2036 
  - Construct and manage community wastewater treatment systems 
according to royal initiatives. 
 - Conduct research work and develop wastewater management 
innovative technology. 
 - Reduce Green House Gas Emission in wastewater treatment systems 
with efficiency. 
 -Develop the Learning Center and expand network to disseminate 
knowledge on wastewater management. 
 -Conduct public relations and build brand image to be well known. 
  -Conduct training and create awareness in community wastewater 
management in target groups. 
  -To build international cooperation on wastewater management. 
-Training Center for wastewater management in the Asean region. 
- Build public sector network 

 Personnel possess capacity to operate 
effectively 

 Establish Learning Centers on Wastewater 
Management in 20 Areas 

 Related Network Alliance is established 

 

2017 – 2036 
 - Works on risk management and internal control 
 - Works on human resources management 
 - Prevention and Suppression of Corruption and 
misconduct  
 - Works on information management 
 - Works on internal audit 
 - Projects promoting good governance 
 - Green Office 
 - Provision of land and office building 
 - General Works 

 

Strategy 1 Strategy 2 Strategy 3 Strategy 5 

Strategy 3 
To reuse treated wastewater 

 

2017 – 2036 
       - Project to establish the Water Reclamation Plan for 
agricultural areas, special economic zones, and public 
utilities of Thailand. 
       - Project to develop the Learning Center on Water 
Reclamation. 
       - Projects to integrate law enforcements (commercial-
wise) 

• Establish Water Reserves for Agricultural Purposes during drought 
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Strategy 1 
Construct and manage the wastewater 
treatment systems in the wastewater 

management areas. 

Tactic 1 : Construct and manage the wastewater 
treatment systems in the wastewater management 
areas. 
1. Construct and manage the central wastewater 
treatment systems for Lower Chao Phraya River Basin and 
Lower Tha-Chin River Basin, and other areas. 

  1.1 Revision of the Design and Construction Project of 
wastewater treatment system in Rangsit Municipality of 
Pathum Thani Province. 
  1.2 Project for the wastewater collection and 
treatment system in wastewater control area of Samut 
Prakarn Province (Klong Dan). 
  1.3 Construction Project of wastewater treatment 
system in Bang Buathong Municipality of Nonthaburi 
Province. 
  1.4 Construction Project of the central wastewater 
treatment system in Omnoi Municipality of Samut 
Sakhon Province. 
  1.5 Construction Project of the wastewater treatment 
system in Krathumban Municipality of Samut Sakhon 
Province. 
  1.6 Construction Project of the wastewater treatment 
system in Samut Sakhon Municipality of Samut Sakhon 
Province. 

2. Construct and manage the wastewater treatment 
systems in the wastewater management areas. 
3. Consultant fee to review the feasibility study of PPP 
projects 
 

 

 

 

Tactic 2 : Develop the wastewater management 
mechanism in critical river basin areas 
1. Project to establish the Urban Wastewater Management 
Plan 
2. Project to reduce waste discharge into water sources in 
critical areas. 
3. Project to monitor the efficiency of wastewater 
treatment systems both within/outside the wastewater 
management areas. 
4. Consultant Fee to prepare the Wastewater Management 
Plan in Critical River Basins Areas.   

 

Strategy 4 
Develop knowledge sharing and encourage 

participation from various sectors to develop 
alliance mechanisms and wastewater management 

innovations social-wise and commercial-wise. 
 

Tactic 4 : To reuse treated wastewater 
1. Project to establish the Water Reclamation Plan for 
agricultural areas, special economic zones, and public 
utility of Thailand. 
2. Project to develop the Learning Center on Water 
Reclamation. 
     - Mukdahan Wastewater Management Branch Office 
     - Lampang Wastewater Management Branch Office 
     - Chiang Mai Wastewater Management Branch Office 
     - Ban Pong Municipality in Ratchaburi Wastewater   
     Management Branch Office 
     - Singburi Wastewater Management Branch Office 
     - Udonthani Wastewater Management Branch Office 
     - Sriracha Municipalty in Chonburi Wastewater  
     Management Branch Office 
3. Projects to integrate law enforcements (commercial-
wise)  

Tactic 6 : To develop mechanisms to support tariff 
collection for wastewater treatment service with justice 
1. Database plan for users of wastewater treatment 
services. 
2. Public hearing plan on enactment of municipal laws for 
tariff collection.  
3. Work plan to create awareness on wastewater 
treatment system in the community affecting the people’s 
behavior and tariff collection. 
4. Develop the formats for tariff calculations for 
wastewater treatment services. 

 

Tactic 5 : To manage wastewater 
according to royal initiatives 
1. Construct and manage community wastewater 
treatment systems according to royal initiatives. 
   1.1 Pak Phanang Municipality in 2 areas 
   1.2 Hau Sai Municipality in 2 areas 
   1.3 Cha-uat Municipality in 2 areas 
   1.4 Hu-long Local Administrative Organization 
   1.5 Sirindhorn International Environmental Park in  
   Petchaburi Province 
   1.6 Wastewater Management Learning Center according  
   to royal initiatives. 
2. Disseminate knowledge and create understanding in 
wastewater management according to royal initiatives to 
target groups. 
 

Strategy 2 
Increase the management capacity of 

wastewater treatment systems for Local 
Administrative Organizations. 

Tactic 3 : Rehabilitation and management of 
wastewater treatment systems for Local Administrative 
Organizations. 
  1. Rehabilitate, develop, and manage wastewater 
treatment systems for Local Administrative Organizations 
to be self-managed in the long-term. 
  2. Provide consultation on community wastewater 
management for Local Administrative Organizations. 
 

Tactic 7 : Conduct research and create innovation on 
wastewater management and develop the wastewater 
management learning center 
1. Research work on wastewater management in full cycle. 
2. Develop innovation and technology in wastewater 
management. 
3. Design of wastewater treatment system standard for 
small, medium, large scale according to royal initiatives 
and water reclamation system. 
4. Greenhouse gas reduction in wastewater treatment 
plant project. 
 

Strategy 5 
Manage the organization  

through Good Governance. 

Tactic 8 : To develop as a learning organization and to 
boost corporate image.  
1. To build and make known organization brand 
2. Project to build network of the public sector. 
3. Project to develop the learning center and expand 
network to disseminate knowledge on wastewater 
management and water reclamation in educational 
institution at least 1 place per province. 
4. Training projects to educate and build awareness on 
community wastewater management in target groups. 

Tactic 9 To build cooperation with international 
organization  
1. Cooperation projects on community wastewater 
management with Asean community. 
2. National Projects on wastewater management seminars. 
3. International cooperation projects on community 
wastewater management. 
 

Tactic 11 To manage the organization according to 
good governance. 
1. Works on risk management and internal control 
2. Works on human resources management 
3. Works on information management 
4. Works on internal audit 
5. Projects promoting good governance 
6. Projects to prevent and tackle corruption and 
misconduct 
7. General works 
8. Provision of land and office building 

Vision   “Organization for domestic wastewater management conforming to international standard.” 

 

  Tactic 10 Encourage Corporate Social Responsibility 
(CSR) 
  1. To reuse treated wastewater 
  2. To give consultation, survey, and design on wastewater 
management 
  3. To educate people on wastewater management in 
projects under royal initiatives 
  4. To disseminate knowledge on wastewater management 
to stakeholders 

Strategy 3 
To reuse treated wastewater 
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