


แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสยี พ.ศ.2560-2564 (ทบทวนครั งที่ 1)  

ค ำน ำ 

แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2560-2564 (ทบทวนครั งที่ 1) จัดท้าขึ นเพ่ือใช้
เป็นแผนในการบริหารจัดการองค์การจัดการน ้าเสียในระยะ 5 ปีข้างหน้า ภายใต้บริบทจากข้อมูลผล
การด้าเนินงานที่ผ่านมา ผนวกกับการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จ้านวน 3 ครั ง ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2560 
น้ามาวิเคราะห์และทบทวนผลนโยบายและแผนการด้าเนินงานตามภารกิจด้านการจัดการน ้าเสียของ
องค์การจัดการน ้าเสียที่ผ่านมา รวมทั งปัจจัยแวดล้อมทั งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบ
เชื่อมโยงต่อบทบาทและภารกิจขององค์การจัดการน ้าเสียที่ด้าเนินงานในปัจจุบัน แผนวิสาหกิจ
องค์การจัดการน ้าเสียฉบับนี  ประกอบด้วยเนื อหาส้าคัญ 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การทบทวนองค์กร 
นโยบายและแผนงานทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการน ้าเสียและสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 2 ผลการด้าเนินงานของ
องค์กรที่ผ่านมา ส่วนที่ 3 บทวิเคราะห์สถานการณ์  สภาพแวดล้อมภายในภายนอกที่มีผลต่อการ
ด้าเนินงานขององค์กร ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2560 -2564 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร พันธกิจ เข้าประสานงาน รายละเอียด
ประเด็นยุทธศาสตร ์ทั ง 4 ยุทธศาสตร์ 9 กลยุทธ์ รวมทั งการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ เงื่อนไข
สู่ความส้าเร็จและการติดตามประเมินผล ทั งนี  แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2560-2564 
(ทบทวนครั งที่ 1) ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสี ย ครั งที่ 
8/2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560  

 

องค์การจัดการน ้าเสีย 

                                                                                                  กรกฎาคม 2560                                            
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                     สำรบัญภำคผนวก 
 
ภาคผนวก ก. ผลการจดัล้าดบัความส้าคัญงานกอ่สร้างระบบบา้บดัน ้าเสีย และสรุปประมาณการ

ค่าใช้จ่ายในการบรหิารจัดการระบบบ้าบดัน ้าเสีย 
ภาคผนวก ข.    ผลการจดัล้าดบัความส้าคัญของพื นที่ในการเข้าบรหิารจดัการระบบบา้บดัน ้าเสีย

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
ภาคผนวก ค.     แผนงานบริหารจัดการ ภายใต้แผนวิสาหกิจองค์การจดัการน ้าเสีย 

  พ.ศ.2560-2564 
ภาคผนวก ง.     ระบบบ้าบดัน า้เสียขนาด 400 ลบ.ม. ตอ่วนั และ 600 ลบ.ม. ต่อวัน ทีด่้าเนนิการ  
      ก่อสร้างโดยองค์การจดัการน ้าเสีย 
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นโยบายของคณะกรรมการองค์การจัดการน า้เสีย 
  

1.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ในพื นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)             
ทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
  1.1 เขตพื นที่ลุ่มน ้าวิกฤติ ซึ่งประกอบด้วย พื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนล่าง และพื นที่    
ลุ่มน ้าท่าจีนตอนล่าง  

1.2  ระบบบ้าบัดน ้าเสียของชุมชนทัว่ประเทศในพื นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
จ้านวน 101 แห่ง  

1.3 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่บั่นทอนความเป็นอยู่ของ
ประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื นที่ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  
 2. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้งและการขาดแคลนน ้าตามแนวนโยบายของรัฐบาล 
โดยพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Reclaim 
Water) และเป็นการลดปริมาณน ้าทิ งสู่แหล่งน ้าธรรมชาติหรือแหล่งน ้าสาธารณะ อีกทั งเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพและโอกาสการเข้าถึงการใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. พัฒนาองค์กร และสมรรถนะบุคลากร เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาล 
 4. ปรับปรุงภาพลักษณ์องค์การจัดการน ้าเสีย เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ควบคู่
กับการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื นที่ที่ด้าเนินการ 

5. รักษาสิ่งแวดล้อมของแหล่งน ้าและสุขภาพในชีวิตประจ้าวันของประชาชน  
6. ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การจัดการน ้าเสีย ให้มี

ความเหมาะสมและสามารถด้าเนินงานได้ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์การจัดการ   
น ้าเสีย 

7. ส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการน ้าเสีย  เพ่ือวางรากฐานการพัฒนา        
ในระยะยาว ขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรท่ีมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล “ประเทศไทย 
4.0”   
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Wastewater Management Authority Policy 
 

1. Promote quality of life and the environment of all Local Administration Organization 
in the country in 3 main areas; 

1.1 Crisis watershed areas which are lower watershed of Chaopraya River and 
lower watershed of Ta-chin watershed 

1.2 Community wastewater treatment plant in 101 Local Administration 
Organization areas. 

1.3 Solve the environment degradation which result in adverse effect to 
people living in adjacent area of Royal development projects 

2. Promote problem solving on draught crisis and water shortage under the 
government policy by develop an appropriate model on reclaim water usage to 
reduce wastewater release to natural water resources or public water which also 
improve efficiency and water access. 

3. Competency development in organization and human resource to become a 
Learning Organization and conform with Good governance. 

4. Improve organization image and strengthen Community service and Responsibility 
(CSR) together with community network to increase community participation in the 
working area. 

5. Conserve water resources and promote a healthy daily lifestyle among the 
community. 

6. Rectify laws, regulations and rules related to Wastewater Treatment Authority 
responsibility to enact efficiently according to vision, mission and goal of the 
organization. 

7.  Encourage research and innovations on wastewater management to lay the 
development foundation in the long term to drive the organization towards stability, 
prosperity, and sustainability according to the government's policy of Thailand 4.0. 
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แนวนโยบายภาพรวมสาขาสาธารณูปการ (Umbrella Statement) 
 

 “การพัฒนาโครงสรา้งพื นฐานด้านน า้ และพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตของ
ประชาชน รองรับการเจริญเติบโตของเมือง และพื นที่เศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกบัการเปน็มติร
กับสิ่งแวดล้อม” 

เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมายการด้าเนินงานของรัฐวิสาหกิจในสาขาสาธารณูปการให้ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน การได้รับบริการขั นพื นฐานที่ทั่วถึง และสร้างความเท่าเทียมกันทางสังคมเป็นส้าคัญ 
รวมถึงการเป็นเครื่องมือของรัฐในการกระจายความเจริญสู่พื นที่เป้าหมาย โดยให้ความส้าคัญกับการ
ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม จึงเป็นที่มาของ Umbrella Statement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสยี พ.ศ.2560-2564 (ทบทวนครั งท่ี 1)  
 

  บทสรุปผู้บริหาร 
   

แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2560–2564 (ฉบับทบทวนครั งที่  1) ฉบับนี        
จัดท้าเพ่ือใช้เป็นกรอบ ทิศทาง และกลไกในการขับเคลื่อนการท้างานตามพันธกิจขององค์การจัดการ
น ้าเสียให้บรรลุผลส้าเร็จ  โดยด้าเนินการให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนงานยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-
2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นโยบายประเทศไทย 4.0 แผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ยุทธศาตร์
รัฐวิสาหกิจภาพรวม  ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ ยุทธศาสตร์กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการประเมินผลของส้านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ แนวนโยบายภาพรวมสาขาสาธารณูปการ  (Umbrella Statement) นโยบาย
คณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสียต่อบทบาทภารกิจขององค์การจัดการน ้าเสียที่ด้าเนินงานเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค์หลักในการจัดการน ้าเสียขององค์การจัดการน ้าเสีย 

 สาระส้าคัญของแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2560–2564 (ฉบับทบทวน         
ครั งที่  ๑) เป็นการน้าเสนอวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร พันธกิจ เป้าหมาย              
การวิเคราะห์ SWOT ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สรุปได้ดังนี  
 

วิสัยทัศน์ 
                  บริหารจัดการน ้าเสียชุมชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน ภายในปี 2569 
 

ค่านิยมองค์กร  
  มุ่งมัน่ผลสัมฤทธิ์ จติบริการ เชี่ยวชาญในหน้าที่  
 

วัฒนธรรมองค์กร  
เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และเน้นให้บุคลากรขององค์กร 
เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด 

 

พันธกิจ  
1) จัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมส้าหรับการจัดการน ้าเสียภายในเขตพื นที่จัดการ     

น ้าเสีย  
2) การให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งในและนอกเขตพื นที่

จัดการน ้าเสีย  
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3) บริการรับบริหารหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน ้าเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ 

 

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 
 

1. การวิเคราะห์ SWOT ในภาพรวม  
    1.1 จุดแข็ง (Strengths)  

(1) เป็นหน่วยงานของรัฐมีวัตถุประสงค์และภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการน ้าเสีย
สามารถด้าเนินการทั งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ได้อย่างครบวงจร 

(2) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและด้าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์สามารถ          
ขอสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินใช้ในการด้าเนินการได้ 

(3) องค์การจัดการน ้าเสีย มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการ 
จัดการและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสียของชุมชน มากกว่า 20 ปี 

(4) สามารถตั งส้านักงานสาขาได้ทั่วประเทศท้าให้มีความพร้อมและสามารถขยาย
กิจการการให้บริการได้ทั่วถึงของใหม่          

(5) ประเทศไทยอยู่ระหว่างการปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านป่าไม้ 
การกัดเซาะชายฝั่ง อุทกภัย ภัยแล้ง ขยะและน ้าเสีย 

(6) มีระบบสาธารณูปโภคขั นพื นฐานอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะระบบท่อระบายน ้า 
  (7) มีความสัมพนัธ์  และไดร้ับการสนบัสนนุที่ดีจากพันธมิตรที่มีอยู่ในปัจจุบนัทั ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
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  (8) บุคลากรมคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบน า้เสียรวม  
และมนีวตักรรมระบบบา้บดัน ้าเสียขนาดเล็ก รวมทั งงานส่งเสริมในอุตสาหกรรมต่างๆ  ทีเ่กี่ยวข้อง 

       

     1.2 จุดอ่อน (Weaknesses) 
 (1) การจัดสรรอัตราก้าลังของบุคลากรยังขาดแคลนไม่สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่ม 

มากขึ น 
(2) ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อเนื่องตามแผนบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลที่ก้าหนดไว้ 
(3) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหาร

จัดการน ้าเสียยังไม่สมบูรณ์ 
(4) ระบบงาน/กระบวนงานในการด้าเนินงานภายในยังซับซ้อน ไม่คล่องตัว รวมทั ง

โครงสร้างขององค์กรมีความซ ้าซ้อนไม่สอดคล้องกับภารกิจ 
(5) ขาดการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในการจัดการ 

น ้าเสีย รวมทั งเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในงานจัดการน ้าเสีย 
(6) ขาดการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอกรับทราบผลงาน ท้าให้ประชาชน

ขาดความเข้าใจภารกิจขององค์การจัดการน ้าเสียที่ชัดเจน ไม่ต่อเนื่อง ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
(7) ประสิทธิภาพการบริหารของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจในการด้าเนินนโยบาย 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังขาดความต่อเนื่อง  
(8) การจัดสรรงบประมาณ ไม่สะท้อนความต้องการของ องค์การจัดการน ้าเสีย 
(9) ขาดการถอดบทเรียนและองค์ความรู้  เพื่อถ่ายทอดสู่บุคลากรรุ่นใหม่ๆ  

 

    1.3 โอกาส (Opportunities) 
(1) ระบบบ้าบัดน ้าเสียจ้านวนมากยังไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นยังไม่มีความพร้อมในการด้าเนินงานบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียของท้องถิ่น 
 (2) ภารกิจขององค์กร สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนระดับชาติ และแผน

ของกระทรวงเจ้าสังกัดที่ให้ความส้าคัญต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการน ้าเสีย 
 (3) สถานการณ์คุณภาพน ้าลุ่มน ้าเสื่อมโทรมลง เพิ่มโอกาสให้องค์การจัดการ   

น ้าเสียแสดงศักยภาพในการสร้างงานมากขึ น 
(4) รัฐบาลอนุมัติให้ด้าเนินการโครงการบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัด

สมุทรสาคร และโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จ้านวน 4 โครงการ  
  (5) ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ 
น ้าเสีย  

 (6) ประชาชนและสังคมมีการตื่นตัวและให้ความส้าคัญในการจัดการน ้าเสีย 
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  (7) นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12                 
ให้ความส้าคัญในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการน ้าเสีย  

(8) การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ช่วยผลักดันให้มีการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน  

(9) มีพื นที่ให้จัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียอีกเป็นจ้านวนมากทั่วประเทศ 
 

    1.4 ข้อจ ากัด (Threats) 
(1) ผู้ใช้บริการบ้าบัดน ้าเสียส่วนใหญ่ไม่ต้องการจ่ายค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย และไม่มี

การบังคับใช้กฎหมายการจ่ายค่าบริการอย่างจริงจัง 
(2) ขาดความต่อเนื่องนโยบายของการเมืองระดับท้องถิ่นมีผลกระทบต่อการ

ด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสีย 
  (3) ประสทิธิภาพการบรหิารของหนว่ยงานภาครัฐ/รัฐวสิาหกิจในการด้าเนินนโยบาย
ด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยงัขาดความต่อเนื่อง 
  (4) ทรัพยากรน ้ามคีุณภาพเสื่อมโทรมลงทัว่ประเทศและแนวโน้มน ้าเสียมมีากเพิ่มขึ น
อย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะเมอืงหลักและเมืองท่องเที่ยว 
  (5) ขาดการมีส่วนรว่มจากประชาชน/ความรว่มมือจากประชาชน 
  (6) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดา้เนนิงาน  ส่งผลตอ่การขยายพื นที่ดา้เนนิงาน 
  (7) ขาดการผลักดนัจากรัฐบาลอย่างตอ่เนือ่ง 
  (8) ขาดการมีส่วนรว่มจากภาคเอกชน 

 
    1.5 การน าผลจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ไปก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์   

ผลจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis จะถูกน้ามาใช้เป็นแนวทางจัดท้าประเด็น
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เพ่ือพัฒนา ส่งเสริมจุดแข็งและปรับแก้ไขจุดอ่อน รวมทั งการเสริมสร้างโอกาส 
และการลดวิกฤติการด้าเนินงานขององค์กรต่อไป  

(1) กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาจุดแข็ง 
1) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื นที่  เกิดความรู้

ความเข้าใจ ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการจัดการน ้าเสีย  
2) สร้างศักยภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการน ้าเสียให้ได้ 

มาตรฐาน  
3) สนับสนุนการบูรณาการการท้างานร่วมกันระหว่าง องค์การจัดการน ้าเสีย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และประชาชนในพื นที่ อย่างมีประสิทธิภาพ  
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4) ส้ารวจพื นที่วิกฤติด้านน ้าเสีย พร้อมจัดหาระบบการจัดการน ้าเสีย ในพื นที่
วิกฤติที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื นที่ 
 

(2) กลยุทธ์การปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน  
1)  องค์การจัดการน ้าเสีย ต้องปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และปรับ

โครงสร้างองค์กรให้เอื อต่อการด้าเนินงาน รับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ขององค์การจัดการน ้าเสีย  
2) ส่งเสริมการลงทุนเรื่องการจัดระบบการจัดการน ้าเสียด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมที่ทันสมัยและเหมาะสมกับพื นที่  
3) สร้างแรงจูงใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเข้ามารับบริการด้าน

การจัดการน ้าเสียกับ องค์การจัดการน ้าเสีย  
4) ส่งเสริมมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติ ในการจัดการน ้าเสียอย่างเป็น

ระบบให้ครบวงจร  
5) จัดท้าฐานข้อมูลด้านการจัดการน ้าเสียทั่วประเทศ  
6) การจัดสรรอัตราก้าลังของบุคลากรยังขาดแคลนไม่สอดคล้องกับภารกิจที่

เพิ่มมากขึ น 
7) ระบบงาน/กระบวนการในการด้าเนินงานภายในซับซ้อน ไม่คล่องตัว  
8) ระบบบ้าบัดน ้าเสียจ้านวนมากยังไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ 

 

(3) กลยุทธ์การเสริมสรา้งโอกาส 
                          1)  เป็นหน่วยงานของรัฐมีวัตถุประสงค์และภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการ 
น ้าเสีย สามารถด้าเนินการทั งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ได้อย่างครบวงจร 

2)   ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและด้าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์สามารถ
ขอสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินใช้ในการด้าเนินการได้ 

3)  องค์การจัดการน ้าเสีย มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการ
จัดการและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสียของชุมชนมากกว่า 20 ปี 

4) ระบบบ้าบดัน ้าเสียจ้านวนมากยังไม่สามารถใช้งานได้เตม็ที่ 
5)   ภารกิจขององค์กร สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ แผนระดับชาติ และแผน

ของกระทรวงเจ้าสังกัดที่ให้ความส้าคัญต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการน ้าเสีย 
6)  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมตัิใหด้้าเนินการโครงการบ้าบดัน า้เสียเทศบาลนคร

อ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร และโครงการการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จ้านวน 4 โครงการ 
7) ได้รบัความชว่ยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญ 

ด้านการจดัการน า้เสีย 
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8) ประชาชนและสังคมมีการตื่นตัวและให้ความส้าคัญในการจัดการน ้าเสีย 
 

(4) กลยุทธ์การลดวกิฤติและภัยคุกคาม 
1) สามารถตั งส้านกังานสาขาได้ทั่วประเทศท้าให้มีความพร้อมและ 

สามารถขยายกิจการให้บรกิารได้ทั่วถึง 
                          2)   นโยบายของการเมืองระดับทอ้งถิน่มีผลกระทบตอ่การด้าเนนิงานของ
องค์การจัดการน ้าเสีย 
 3)   องค์การจัดการน ้าเสีย มีประสบการณ์และความเชีย่วชาญในการให้บรกิาร
จัดการและบ้ารุงรกัษาระบบบ้าบดัน า้เสียของชุมชน มากกวา่ 20 ป ี

4)   ผู้ใช้บริการบ้าบัดน ้าเสยีส่วนใหญ่ไมต่้องการจา่ยค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย  
และไม่มีการบงัคับใชก้ฎหมายการจ่ายคา่บรกิารอย่างจริงจัง 
 

 

2. การก าหนดทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการองค์กร 
 2.1 พัฒนาและสร้างความพร้อมขององค์กรและบุคลากร ให้มีสมรรถนะและขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งเชิงรุก และเชิงรับ  ที่สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลต่อ
บทบาทและภารกิจด้านการจัดการน ้าเสียในเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย พื นที่ในเขตควบคุมมลพิษ  
รวมทั งพื นที่เป้าหมายการจัดการน ้าเสีย 
 

2.2 เสริมสร้างความเชื่อมัน่ในการบริหารจัดการองค์กรให้เกดิภาพลกัษณ์ที่ดี และ 
เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน และมีเป้าหมายในการน าองค์กรสู่การจัดการน้ 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 มุ่งด าเนินการด้านการจัดการน้ าเสียในเขตพ้ืนที่จัดการน้ าเสีย พ้ืนที่ในเขตควบคุม
มลพิษ และพ้ืนที่เป้าหมายการจัดการน้ 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 สิ่งแวดล้ อมศึกษา    
การท้ากิจกรรม  สันทนาการ  เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในพื นที่ 
 

   แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ าเสีย พ.ศ. 2560 – 2564 (ทบทวนครั้งที่ ๑)
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์  เปา้หมาย  ดังน้ี   

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การบรหิารจัดการน า้เสียอย่างบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการระบบบ้าบดัน า้เสียองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการจดัการน ้าเสีย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ธรรมาภิบาล และการบรหิารจดัการที่ดี 

 

3. กรอบแนวคิดและหลักการ  
3.1 กรอบแนวคิด 

(1) น้อมน้าพระราชด้ารัสมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด้ารัสเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ     
ครั งเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2521 ดังความ
ตอนหนึ่งว่า “ต้องรู้จักใช้ทรัพยากรนั นอย่างฉลาด คือไม่น้ามาทุ่มเทใช้ให้สิ นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์
ไม่คุ้มค่า หากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลัก
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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 
โดยให้ความส้าคัญในการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ ในระยะต่อไปพัฒนาระบบบริหารจดัการทีด่นิ
และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ บริหารจัดการน ้าให้เป็น
เอกภาพในทุกมิติทั งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
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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 

 

3.3 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ าเสีย พ.ศ.2560 - 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการน้ าเสียอย่างบูรณาการ 

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1) สามารถดา้เนนิการบริหารจัดการน า้เสียให้ครอบคลุมภายในเขตพื นที่จัดการน ้าเสยี 
2) พัฒนากลไกการบริหารน า้เสียชุมชนอย่างมปีระสิทธภิาพ 
3) ส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการน ้าเสียต่อภาคีเครือข่าย

การพัฒนา 
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  ตัวชี้วัด 
1) ร้อยละที่เพ่ิมขึ นของการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมในเขต

พื นที่จัดการน ้าเสีย 
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการน ้าเสียได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ   
3) ส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ประชาชนในพื นที่   
4) ประชาชนได้รับประโยชน์จากการที่น ้าเสียได้รับการบ้าบัด 

 
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการน้ าเสียในพ้ืนที่ลุ่มน้ าวิกฤติ 

    1. การลงทุนระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดใหญ่ 
2. การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยา

ตอนล่าง และลุ่มน ้าท่าจีนตอนล่าง  รวมพื นที่อื่นๆ จ้านวน 5 แห่ง 
2.1 โครงการทบทวนการออกแบบก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม                     

ทน.รังสิต จ.ปทุมธานี 
2.2 โครงการทบทวนออกแบบก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้ าเสียรวม             

ทม.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 
2.3. โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้ าเสียรวม  ทน.อ้อมน้อย                   

จ.สมุทรสาคร 
2.4  โครงการทบทวนการออกแบบก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม     

ทม.สมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 
2.5 โครงการทบทวนการออกแบบก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน   

ทม.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  
                                 3. การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมขนาดเล็ก 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการน้ าเสียองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธ์ศาสตร์ 

1) ฟ้ืนฟู และพฒันาระบบบ้าบดัน ้าเสียได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
                    2)  จัดท้าแผนการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้
ครอบคลุมทั งในด้านเกษตรกรรมและด้านสาธารณูปโภค 
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 3) บริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเต็มรูปแบบอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 4) พัฒนาด้านมาตรฐานวิศวกรรมของระบบบ้าบัดน ้าเสยี 
                   5) การบรหิารตน้ทุนการด้าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วดั 
 1) ร้อยละที่ เ พ่ิมขึ นของการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบบ้าบัดน ้ า เสียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
                    2) สามารถน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วน้ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างน้อยร้อยละ 
50 จากปริมาณน ้าใช้ทั งหมด 
 3) ร้อยละที่เพ่ิมขึ นของโครงการบริหารจัดการระบบน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเต็มรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) ร้อยละที่เพิ่มขึ นของโครงการด้านมาตรฐานวศิวกรรมของระบบบ้าบดัน ้าเสีย  
                   5) ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสียเข้าระบบมีความเหมาะสม 

 
กลยุทธ์ที่ 2  การฟ้ืนฟู พัฒนาและบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                             1. การฟ้ืนฟู พัฒนาและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้บริหารจัดการได้เองในระยะยาว 
                             2. ให้ค้าปรึกษาด้านการจัดการน ้าเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
                             3. โครงการติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งใน
และนอกเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย   
 
   กลยุทธ์ที่ 3 การจดัการน้ าเสียตามแนวพระราชด าริ    
       1. การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้า เสียชุมชนตามแนว
พระราชด้าริ  

  
 กลยุทธ์ที่ 4 การน าน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
 1. การน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วน้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  
 2. โครงการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วน้ากลับมาใช้ประโยชน์ 
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 กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารการเงินที่มั่นคง 
 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้  
 2. การบริหารต้นทุนการด้าเนินการ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการน้ าเสีย 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

                    1) การจัดตั งศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น ้าเสียประเทศไทย เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าเสีย 
                    2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการน า้เสีย 

2) การจดัตั งศูนย์การเรียนรูด้้านน ้าเสีย 
3) บูรณาการรว่มกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในด้านบังคับใช้กฎหมาย 

 
  ตัวชี้วดั 
                    1) ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น ้าเสียประเทศไทยมีฐานข้อมูลที่ครอบคลุม
พื นที่ที่ อจน. ด้าเนินการ  
                    2) จดัตั งศนูย์เรียนรู้ดา้นการจดัการน ้าเสียเพ่ิมขึ นปีละ ๑ แหง่ 

 
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการน้ าเสีย 

   1. การน้า Green Technology ใช้ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
                             2. การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการบ้าบัดน ้าเสีย    
                             3. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการน ้าเสีย 
                             4. งานวิจัยด้านการจัดการน ้าเสียอย่างครบวงจร 
                             5. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการน ้าเสีย 
                             6. งานออกแบบมาตรฐานระบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และระบบ
บ้าบัดน ้าเสียตามแนวพระราชด้าริ 
 
   กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 
   1. จัดตั งศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน ้าเสีย   

1.1 ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น ้าเสียประเทศไทย 
                                              1.2 โครงการจัดหาและติดตั งเครื่องมือส้าหรับตรวจสอบและ
รายงานระบบรวบรวมน ้าเสียทั่วประเทศ 
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   2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการน ้าเสีย 
       2.1 โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการข้อมูลและจัดท้า

ระบบพยากรณ์การเตือนภัยส้าหรับการบริหารจัดการน ้าเสีย 
2.2 โครงการพัฒนาระบบรายงานสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

(GIS) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการน ้าเสีย 
                                                2.3 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภาพรวมระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ทั่วประเทศ 
                                                2.4 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของ
ประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื นที่จัดการน ้าเสียทั่วประเทศ    
            3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร  
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการที่ดี 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1) ส่งเสริมการด้าเนินงานธรรมาภิบาลในองค์กร (CG) 
2) พัฒนาระบบบรหิารจดัการที่ดี 
3) ส่งเสริมความรบัผิดชอบตอ่สังคม (CSR) 
4) เสริมสรา้งภาพลักษณ์ทีไ่ด้ให้กับองค์กร 

 
ตัวชี้วดั 
1) กลุ่มเปา้หมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการจัดการน ้าเสีย 
2) ระบบการบรหิารจดัการทีด่ขีององค์กรมีประสิทธิภาพดขีึ น 
3) ประชาชนในพื นที่ที่ อจน. ด้าเนินงาน ได้รับประโยชน์จากการด้าเนินงานด้าน 

CSR ของ อจน. 
 

กลยุทธ์ที่ 8 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
       1. การส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

     2. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการที่ดี 
  2.1 บทบาทของคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจ 
  2.2 การบริหารความเสี่ยง 
  2.3 การควบคมุภายใน 
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                    2.4 การตรวจสอบภายใน 
  2.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ 
  2.6 การบริหารทรัพยากรบคุคล 
 

 

กลยุทธ์ที่  9  การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร 
                            1. การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
                            2. การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
                            3. การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 

 
4. ประโยชน์และคุณค่าเชิงผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผน
วิสาหกิจองค์การจัดการน้ าเสีย พ.ศ.2560 – 2564 (ทบทวนครั้งที่ ๑) 
 4.1 ประโยชน์ในเชิงการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาประเทศ 
  4.1.1 การจัดการน ้าเสียชุมชมภายใต้บทบาทภารกิจขององค์การจัดการน ้าเสีย 
สามารถตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยเน้นการจัดการน ้าเสียของ
ชุมชนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 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 
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  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
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 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การบริหารจัดการน ้าเสียอยา่งบรูณาการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการน ้าเสยี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การเพิ่มประสทิธิภาพการจัดการระบบบ้าบดัน ้าเสยี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ธรรมาภิบาล และการบริหารจดัการทีด่ี 

วิสัยทัศน์    “บริหารจัดการน ้าเสยีชุมชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน ภายในปี 2569” 

 
                                                                                           เป้าประสงค์องค์กร 

1.  น ้าเสียได้รับการบ้าบัดมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากร 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.  ส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเขา้ใจด้านการจัดการน า้เสียต่อภาคีเครือข่าย  
3.  เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการระบบน ้าเสียทั งในพื นที่ และนอกพื นที่อยา่งบูรณาการ 

 

 

เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์
1) สามารถด้าเนินการบริหารจัดการน ้าเสียให้ครอบคลุมภายใน   
เขตพื นที่จัดการน ้าเสีย 
2) พัฒนากลไกการบริหารน ้าเสยีชุมชนอย่างมีประสิทธภิาพ 
3) ส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการ    
น ้าเสียต่อภาคีเครือข่ายการพัฒนา 
 

 

 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1) การจัดตั งศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น ้าเสียประเทศ
ไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าเสีย 
2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน ้าเสีย 
3) การจัดตั งศูนย์การเรียนรู้ด้านน า้เสีย 
4) บูรณาการร่วมกับหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งในด้านบังคับใช้
กฎหมาย 
 

เป้าประสงค์เชงิยุทธ์ศาสตร์ 
1) ฟื้นฟู และพัฒนาระบบบ้าบัดน า้เสียได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
2) จัดท้าแผนการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ให้ครอบคลุมทั งในด้านเกษตรกรรมและด้าน
สาธารณูปโภค 
3) บริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเต็มรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) พัฒนาด้านมาตรฐานวิศวกรรมของระบบบ้าบัดน า้เสีย 
5) การบรหิารต้นทุนการด้าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

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

ตัวชี วดั 
1) ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น ้าเสียประเทศไทยมี
ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมพื นที่ที่ อจน. ด้าเนินการ  
2) จัดตั งศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการน ้าเสียเพิ่มขึ นปีละ ๑ แห่ง 
 

ตัวชี วัด 
1) ร้อยละที่เพิ่มขึ นของการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบ
บ้าบัดน ้าเสียรวมในเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย 
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเตรียมความพร้อมในการ
จัดการน ้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
3) ส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื นที่   
4) ประชาชนได้รับประโยชน์จากการที่น ้าเสียได้รับการบ้าบัด 

 

 

ตัวชี วดั 
1) ร้อยละที่เพิ่มขึ นของการฟื้นฟูและพัฒนาระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2) สามารถน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วน้ากลับมาใช้ประโยชน์
ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 จากปริมาณน ้าใช้ทั งหมด 
3) ร้อยละที่เพิ่มขึ นของโครงการบริหารจัดการระบบน ้าเสียของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเต็มรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) ร้อยละที่เพิ่มขึ นของโครงการด้านมาตรฐานวิศวกรรมของ
ระบบบ้าบัดน า้เสีย  
5) ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสียเข้าระบบมีความ
เหมาะสม 
 

ตัวชี วดั 
1) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการจัดการน ้าเสีย 
2) ระบบการบรหิารจัดการที่ดีขององค์กรมีประสิทธิภาพดีขึ น 
3) ประชาชนในพื นที่ที่ อจน. ด้าเนินงาน ได้รับประโยชน์จาก
การด้าเนินงานด้าน CSR ของ อจน. 
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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 ่

 
3 

       - โครงการจัดท าแผนการน าน  าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ด้านพื นที่
เกษตรกรรม พื นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ และด้านสาธารณูปโภคของประเทศไทย 

       - โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การน าน  าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม ่

       - โครงการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมาย (เชิงพาณิชย์) 
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 แผนวสิาหกจิองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2560 – 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการน ้าเสียในพื นที่ลุ่มน ้าวิกฤต ิ

1. การลงทุนระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดใหญ ่  
2. การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมพื นที่ลุ่มน ้า

เจ้าพระยาตอนล่าง และลุ่มน ้าท่าจนีตอนลา่ง รวมพื นทีอ่ืน่ ๆ  
3. การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนขนาดเลก็ 

กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนานวัตกรรมการจดัการน ้าเสยี 
1. การน้า Green Technology ใช้ในการบริหารจัดการระบบ

บ้าบัดน ้าเสีย  
2. การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการบ้าบัดน ้าเสีย  
3. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการน ้าเสีย  
4. งานวิจัยดา้นการจัดการน ้าเสียอยา่งครบวงจร  
5. การพัฒนานวัตกรรมละเทคโนโลยีการจัดการน ้าเสีย  
6. งานออกแบบมาตรฐานระบบบ้าบัดน า้เสียขนาดเล็ก กลาง 

ใหญ่ และระบบบ้าบัดน า้เสียตามแนวพระราชด้าริ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน ้าเสีย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 2 การฟื้นฟู พัฒนาและบริหารจัดการระบบบ้าบัด
น ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. การฟื้นฟ ูพัฒนาและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน า้เสียของ
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อให้บริหารจัดการได้เองใน
ระยะยาว  

2. ให้ค้าปรึกษาด้านการจัดการน ้าเสียชมุชนให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

3.  การซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการที่ดี 

กลยุทธ์ที่ 8 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

1. การส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี  
     2.1 บทบาทของคณะกรรมการรัฐวสิาหกิจ 
     2.2 การบริหารความเส่ียง 
     2.3 การควบคุมภายใน 
     2.4 การตรวจสอบภายใน 
     2.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ  
     2.6 การบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 
 
 

 

กลยุทธ์ที่  9 การพัฒนาองค์กรแห่ งการเรียนรู้และการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

1.  การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร  

2.  การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  

3.  การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ 

วิสัยทัศน์    “บริหารจัดการน ้าเสียชุมชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน ภายในปี  2569” 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการน ้าเสีย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การบริหารจัดการน ้าเสียอย่างบูรณาการ 

กลยุทธ์ที่ 3 การจัดการน ้าเสียตามแนวพระราชดา้ริ 

1. การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน
ตามแนวพระราชด้าร ิ 

2. การเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจการจดัการน ้าเสียตามแนว
พระราชด้าริให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 4  การน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วน้ากลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ 

1. การน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วน้ากลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่  

2. โครงการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วน้ากลับมา 
ใช้ประโยชน์ใหม่ 

 

 

กลยุทธ์ที่ 5  การพัฒนาการบริหารการเงินที่มั่งคง 
1.การเพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้  
2.การบริหารต้นทุนการด้าเนินการ 

กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 

1. จัดตั งศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน ้าเสีย  
   1.1  ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น ้าเสียประเทศไทย  
   1.2 โครงการจัดหาและติดตั งเครื่องมือส้าหรับตรวจสอบและ

รายงานระบบรวบรวมน ้าเสียทัว่ประเทศ 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน ้าเสีย   
   2.1 โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการข้อมูลและจัดท้า

ระบบพยากรณ์การเตือนภัยส้าหรับการบริหารจัดการน า้เสีย  
   2.2 โครงการพัฒนาระบบรายงานสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

(GIS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการน ้าเสีย  
   2.3 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภาพรวมระบบบ้าบัดน า้เสียทั่ว

ประเทศ  
   2.4 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของประชาชน

ที่อยู่ในบริเวณพื นที่จัดการน ้าเสียทัว่ประเทศ  
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการองค์กร  
 



 

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 



 
Executive Summary 

 The Wastewater Management Authority Corporate Plan 2017-2021 (Revised Issue 1) was 
established for used as the guideline, direction, and mechanism to drive forward the missions of  
Wastewater Management Authority in achieving its objectives and corresponding to the 
Country’s 20 Year Strategic Plan (2017-2036),  12th National Economic and Social Development 
Plan (2017-2021),   Sustainable Development Goals, Thailand 4.0 Policies, Thailand Digital 
Economy and Society Development Plan,  Strategic Plan for Water Resource Management 20 
Year Period (2017-2036),  Overall State-enterprise Strategies, State-enterprise public utilities 
strategies,  Ministry of Natural Resources and Environmental Strategies, Assessment  Guideline 
by the State-Enterprise Policy Office, State of Direction (SOD), Wastewater Management 
Authority Committee’s policies towards the roles and missions of Wastewater Management 
Authority to achieve its main objective to treat wastewater.  
Main points of the  Wastewater Management Authority Corporate Plan 2017-2021  (Revised 
Issue 1) consist of vision statement, core value, corporate culture, mission, objective, SWOT 
analysis, strategies, tactics with the following details: 

 

Vision 
“To manage domestic wastewater to meet the standard with sustainability within the 
year 2026” 
 

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 manage domestic wastewater with efficiency. 
2. To manage the country’s domestic wastewater system and to recycle treated 
wastewater. 
3. Monitor, study, analyze, plan and coordinate with local government and related 
agencies for integration. 
4. Develop and disseminate knowledge on domestic wastewater management 



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.  
 
1.  Overall SWOT Analysis 

1.1  Strengths 
1.  Is a state organization with the objectives and duties related to wastewater 

treatment able to be conducted socially or commercially in complete cycle. 
2. Investment and operational costs to achieve the objectives can be obtained 

from the government’s budget. 
3.  Wastewater Management Authority has the experience and expertise in the 

management and maintenance of community wastewater treatment systems 
for more than 18 years. 

4. Capable  to establish branch offices throughout the country with readiness 
and expanding service business reaching new areas. 

5. Thailand is in the middle of environmental reforms to solve problems 
related to forestry, coastal area erosion, floodings, droughts, solid waste and 
wastewater. 

6. Availability of basic public utilities with accessibility to all. 
7. Relationship and support from alliance in the present   both local and 

international 
8. Personnel has know-how, capacity, and experience on central wastewater 

treatment systems and small-scale wastewater treatment systems 
innovations as well as    promoting various related industries.   



1.2 Weaknesses 
1.  Allocation of staffs workforce is still inadequate to cope with the increasing 

workload. 
2. Inability to develop the human resource to the fullest and with continuity 

according to the human resource management plan. 
3. Development of information management system and technical database for 

wastewater management is still incomplete. 
4. The work system/internal operational procedures is not flexible as well as 

overlaps in the organization structure  which do not correlate to its mission. 
5. Lack of research, and lack of innovation development especially in 

wastewater management technology , as well as advance technological 
equipments in wastewater management. 

6. Lack of public relations campaigns to inform work performance result to 
other organizations, thus the public lack clear understanding on the mission 
of Wastewater Management Authority, resulting in discontinuity and not 
covering all target groups.  

7. Efficient management of state organization or state-enterprise in conducting 
its duties according to its policies on natural resources and environment 
lacks continuity. 

8. Budget allocation does not correlate to its needs. 
9. Lack of knowledge sharing and lesson learnt transfer to new staff members. 

 
1.3  Opportunities 

1.  Large number of local wastewater treatment systems  are not operating to 
their fullest capacity in which local administrative organizations are not ready 
to operate and manage them. 

2. Mission of the organization correlates to governmental policy, national plan, 
and ministerial plan giving importance to the environment and wastewater 
management. 

3. Situation of deteriorated water quality in river basins increases the 
opportunity for Wastewater Management Authority to show its  capacity to 
create more work. 



4. Government approves the conduct of wastewater treatment project for   
Om-noi Municipality in Samut Sakhon Province. 

5. Support obtained from international organizations with expertise in 
wastewater management. 

6. The public and society is aware of the importance of wastewater 
management.  

7. Governmental policy and 12th Development Plan give importance  to 
environmental management especially wastewater management. 

8. The entry to the Asean Economic Community  in 2015 help to raise the 
competency level.  

 
1.4  Threats 

1.  Large numbers of wastewater treatment service users do not want to pay 
for wastewater treatment tariff and there is lack of law enforcement to pay 
the tariff.  

2. Lack of continuity in local political policy affecting the operation of 
Wastewater Management Authority. 

3. Lack of continuity in the efficient management of state organization/state-
enterprise to  conduct its duties according to its policy on natural resources 
and environmental management. 

4. Deteriorating quality of water resources throughout the country and with the 
tendency to increase continually especially in main cities and tourist centers. 

5.  Lack public participation/public willingness. 
6. Inadequate budget to operate affecting the expansion of work areas. 
7.  Lack of continuous thrust from the government. 
8. Lack of private sector participation. 
9. Lack of integration between Wastewater Management Authority and local 

administration organizations affecting tariff collection target. 
 

1.5  Using SWOT Analysis to define strategic issues 
 SWOT Analysis was used as the guideline to establish strategic issues, tactics, to 
develop and enhance strengths and solve weaknesses, as well as to enhance 
opportunity and lessen crisis in the operations of the organization.   



1.  Strategies to Enhance and Develop Strengths 
1. Enhance knowledge and promote understanding  of local administration 

organizations and local people to be aware of natural resources and 
environmental management especially in wastewater management. 

2. Build the capacity of local administration organizations to manage 
wastewater according to standard. 

3. Support the integration of works between Wastewater Management 
Authority, Local Administration Organizations, provinces, provincial group, and 
local people with efficiency. 

4. Survey of critical wastewater areas as well as secure wastewater treatment 
systems in the critical areas as appropriate. 
 

2. Strategies to Overcome Weaknesses 
1. Wastewater Management Authority must amend laws to bring forth the  

wastewater management Act B.E… 
2. Promote investment in wastewater management systems using advance 

technology and innovation appropriate to the areas. 
3. Provide incentive for Local Administration Organizations to use the service of 

Wastewater Management Authority. 
4.  Promote measures and operational guidelines in systematic wastewater 

management in full cycle. 
5. Establish wastewater management database  country-wide. 
6. Allocate workforce to correlate to the increase in mission goals. 
7. Establish work system/internal work procedures that is uncomplicated and 

flexible. 
 

3.  Strategies to Enhance Opportunities 
1. Is a state organization with the objectives and duties relating to wastewater 

management with ability to conduct socially or commercially in full scale.  
2. Cost of investment and operations to achieve the objectives can be 

obtained  from the government budget. 



3. Wastewater Management Authority has experience and expertise in 
wastewater management and maintenance of the community wastewater 
treatment goals for over 18 years. 

4. Large number of wastewater treatment systems are not ready to operate at 
full cycle. 

5.  Missions of the organization correlate to governmental policies,  national 
plan, ministerial plan which gives importance to environmental and 
wastewater management. 

6. The Cabinet approves conducting the wastewater treatment project for  
Omnoi Municipality in Samut Sakhon Province.  

7. Support obtained from international organization with expertise on 
wastewater management. 

8. The public is aware and gives importance to wastewater management. 
 

4. Strategies to reduce crisis and threats 
1.  Branch offices can be established throughout the country to be ready and 

expand service business for accessibility. 
2. Local political policies affect the operations of Wastewater Management 

Authority. 
3. Wastewater Management Authority has experience and expertise in the 

management and maintenance of the wastewater treatment systems for over 
18 years. 

4. Majority of wastewater treatment service users do not want to pay for the 
tariff and wastewater treatment tariff laws are not enforced. 

 
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. 

2.3  Manage wastewater in wastewater management areas, pollution control areas, 
and target areas to achieve the set target  correlating to problem response 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 (Revised Issue 
1)  stipulates operational strategies to achieve the objectives and targets as follows: 

Strategy 1  Integrative  management of  wastewater  
Strategy 2  Increase the management capacity of wastewater treatment  

for Local Administrative Organizations. 
Strategy 3  Develop research and innovation works in wastewater 

management.    
Strategy 4  Manage the organization through Good Governance.   

 
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 intelligance 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 
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.     

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 2. Justice  3. Transparency  4. Participation  5. Responsibility        
6.  Worthiness 
 

 
3.3 Strategies and Tactics of the Wastewater Management Authority Corporate Plan  

2017-2021   
 

Strategy 1   Integrative  management of  wastewater  
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 the 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. 

4. The people receive benefits from treating wastewater  
 

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

1.  Investment in large-scale wastewater treatment systems. 
2. Construct and manage the central wastewater treatment systems for Lower 

Chao Phraya River Basin and Lower Tha-Chin River Basin, and other areas 
totaling 5 areas. 
2.1 Revision of  the  Design and Construction Project of wastewater 

treatment system in Rangsit Municipality of Pathum Thani Province. 
2.2 Construction Project of wastewater treatment system in Bang Buathong 

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

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

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

Municipality of Samut Sakhon Province. 
3. Construct and manage small-scale domestic wastewater treatment system. 

 
Strategy 2  To increase the management capacity of wastewater treatment  for Local 
Administrative Organizations. 

Strategic Target 
1.  Rehabilitate and develop the wastewater treatment system with efficiency. 
2. Establish the reuse of treated wastewater plan to cover agricultural and 

public utilities areas.  
3. Manage the wastewater treatment systems for Local Administrative 

Organizations in complete cycle with efficiency. 
4. Develop the engineering standards of wastewater treatment systems.  
5. Manage the operational costs with efficiency. 

 



 Key Indicators 
1.  Percentage of increase in rehabilitation and development of wastewater 

treatment system with efficiency. 
2. Capability to reuse treated wastewater at least 50% of total water volume. 
3. Percentage of increase in projects to manage the wastewater treatment 

systems for Local Administrative Organizations in complete cycle with 
efficiency. 

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

5. Suitability of operational costs and volume of influents entering the system.  
 

Tactic 2 To rehabilitate 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. 

3. Monitoring Plan to assess the efficiency of wastewater treatment system 
both within and outside the wastewater management areas. 
 

Tactic 3 To manage wastewater according to royal initiatives. 
1. To construct and manage community wastewater treatment systems 

according to royal initiatives. 
2. To disseminate knowledge and create understanding in wastewater 

management according to royal initiatives to target groups. 
  

Tactic 4 To reuse treated wastewater. 
1. To reuse treated wastewater 
2. Project to reuse treated wastewater 
   

Tactic 5 To develop financial management with stability. 
1.  Increase efficiency in revenue earnings. 
2.  Manage investment cost for operations.  



 
Strategy 3  Develop research and innovation works in wastewater management.    
Strategic Target 

1. Establishment of Monitoring and Wastewater Situation Reporting Center to enhance 
wastewater management.  

2. Develop information system to manage wastewater. 
3. Establish the Wastewater Learning Center. 
4. Integrate with other organizations relating to law enforcement. 

Key Indicators 
1. Thailand’s Monitoring and Wastewater Situation Reporting Center has database 

covering all of Wastewater Management Authority operational areas. 
2. Establish the Wastewater Learning Center increasing at 1 place per year. 

 
Tactic 6 Develop innovation in wastewater management. 
1.  Introduce Green Technology in management of wastewater treatment systems. 
2. Reduce greenhouse gas emissions from wastewater treatment processes. 
3. Project to develop the Learning Center on wastewater management. 
4. Conduct research on wastewater  management in complete cycle. 
5. Develop innovation and technology on wastewater management. 
6. Design standards for  small, medium, and large scale wastewater treatment systems 

and wastewater treatment systems according to Royal Initiatives. 
 

Tactic 7 Develop the organization towards being a digital organization. 
1.  Establish the Innovation Center for wastewater 

1.1 Thailand’s Monitoring and Wastewater Situation Reporting Center 
1.2 Project to install equipments for monitoring and reporting wastewater 

collection throughout Thailand. 
2.  Develop information system in wastewater management. 

2.1 Project to develop the database integration system and Early warning 
system for wastewater management. 

2.2 Project to develop the Geographic Information System Reporting System 
(GIS)  to increase efficiency of wastewater management. 



2.3 Project to develop wastewater treatment system database throughout 
Thailand. 

2.4 Project to develop tariff collection system of the people residing in the 
wastewater management areas throughout Thailand. 

3.  Develop the information system for organization management. 
  

Strategy 4  Manage the organization through Good Governance.   
Strategic Target 

1. Enhance Corporate Governance. 
2. Develop good management system. 
3. Enhance Corporate Social Responsibility. 
4. Strengthen good corporate image. 

Key Indicators 
1. Target groups have understanding in wastewater management. 
2. Efficiency  enhancement  of  organization’s management system 
3. People residing in the areas operated by WMA benefit from CSR conducted by 

WMA.  
 

Tactic 8 To manage the organization according to good governance. 
1. Enhance Corporate Governance to prevent and suppression of corruption and 

misdemeanor. 
2. Develop good management systems. 

2.1  Roles of state-enterprise committee 
2.2 Risk Management 
2.3 Internal Control 
2.4 Internal Audit 
2.5 Information Management 
2.6 Human Resource Management  

 
Tactic 9 Develop knowledge sharing  and organization’s image. 
1.   Corporate image enhancement 
2. Corporate Social Responsibility 
3. International Collaboration 



4.  Benefits and values as impacted on economic development, social, and environment 
under the Wastewater Management Authority Corporate Plan 2017-2021 (Revised Issue 1)   
 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 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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Strategy 1 
Integrative management of wastewater. 

 

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. 
 

 

 

 

Strategy 3 
Develop research and innovation works in 

wastewater management. 
 

Strategic Target 
1. Establishment of Monitoring and Wastewater 
Situation Reporting Center to enhance wastewater 
management.  
2. Develop information system to manage wastewater. 
3. Establish the Wastewater Learning Center. 
4. Integrate with other organizations relating to law 
enforcement. 
 

Strategy 2 
Increase the management capacity of wastewater treatment 

for Local Administrative Organizations. 
 

 
Strategic Target 
1. Rehabilitate and develop the wastewater treatment system 
with efficiency. 
2. Establish the reuse of treated wastewater plan to cover 
agricultural and public utilities areas.  
3. Manage the wastewater treatment systems for Local 
Administrative Organizations in complete cycle with efficiency. 
4. Develop the engineering standards of wastewater treatment 
systems.  
5. Manage the operational costs with efficiency. 
 

Strategy 4 

Manage the organization through Good Governance. 

 

Strategic Target 
1. Enhance Corporate Governance. 
2. Develop good management system. 
3. Enhance Corporate Social Responsibility. 
4. Strengthen good corporate image. 
 

Vision    “To manage domestic wastewater to meet the standard with sustainability within the year 2026” 

 

Key Indicators 
1. Thailand’s Monitoring and Wastewater Situation 
Reporting Center has database covering all of 
Wastewater Management Authority operational areas. 
2. Establish the Wastewater Learning Center increasing 
at 1 place per year. 
 

Key Indicators 
1. Percentage of increase in construction and 
management of central wastewater treatment 
systems in the 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. 
4. The people receive benefits from treating 
wastewater  

 

 

Key Indicators 
1. Percentage of increase in rehabilitation and development of 
wastewater treatment system with efficiency. 
2. Capability to reuse treated wastewater at least 50% of total 
water volume. 
3. Percentage of increase in projects to manage the 
wastewater treatment systems for Local Administrative 
Organizations in complete cycle with efficiency. 
4. Percentage of increase in projects on engineering standards 
of wastewater treatment systems.  
5.  Suitability of operational costs and volume of influents 
entering the system.  
 

Key Indicators 
1. Target groups have understanding in wastewater 
management. 
2. Efficiency enhancement of organization’s 
management system. 
3. People residing in the areas operated by WMA 
benefit from CSR conducted by WMA.  
 

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

areas. 

1. Investment in large-scale wastewater treatment 
systems. 

2. Construct and manage the central wastewater 
treatment systems for Lower Chao Phraya River Basin 
and Lower Tha-Chin River Basin, and other areas 
totaling 5 areas. 

3.  

Tactic 6  Develop innovation in wastewater management. 
1. Introduce Green Technology in management of wastewater 

treatment systems. 
2. Reduce greenhouse gas emissions from wastewater 

treatment processes. 
3. Project to develop the Learning Center on wastewater 

management. 
4. Conduct research on wastewater  management in complete 

cycle. 
5. Develop innovation and technology on wastewater 

management. 
6. Design standards for  small, medium, and large scale 

wastewater treatment systems and wastewater treatment 
systems according to Royal Initiatives. 

 

Strategy 2 
Increase the management capacity of 

wastewater treatment for Local 
Administrative Organizations. 

 

Tactic 2  To rehabilitate 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. 

3. Monitoring Plan to assess the efficiency of 
wastewater treatment system both within and 
outside the wastewater management areas. 

 

Strategy 4 

Manage the organization through Good 
Governance. 

Tactic 8   To  manage the organization according 
to good governance. 

1. Enhance Corporate Governance to prevent and 
suppression of corruption and misdemeanor. 

2. Develop good management systems. 
2.1 Roles of state-enterprise committee 
2.2 Risk Management 

   2.3 Internal Control 
2.3 Internal Audit 
2.5 Information Management 
2.6 Human Resource Management  

 
 
 

 

Tactic 9 Develop knowledge sharing  and 
organization’s image. 

1. Corporate image enhancement 
2. Corporate Social Responsibility 
3. International Collaboration 
 

Vision   “To manage domestic wastewater to meet the standard with sustainability within the year 2026.” 

 
Strategy 3 

Develop research and innovation works in 
wastewater management. 

Strategy 1 
Integrative management of wastewater. 

 

Tactic 3  To manage wastewater according to royal 
initiatives. 

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

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

Tactic 4  To reuse treated wastewater. 
1.To reuse treated wastewater. 
2.Project to reuse treated wastewater. 
 

 
Tactic 5 To develop financial management with 

stability. 
1. Increase efficiency in revenue earnings. 
2. Manage investment cost for operations.  
 

Tactic 7  Develop the organization towards being a digital 
organization. 

1. Establish the Innovation Center for wastewater 
1.1 Thailand’s Monitoring and Wastewater Situation 
Reporting Center 
1.2 Project to install equipments for monitoring and 
reporting wastewater collection throughout Thailand. 

2.Develop information system in wastewater management. 
 2.1 Project to develop the database integration system and 
Early warning system for wastewater management. 
2.2 Project to develop the Geographic Information System 
Reporting System (GIS)  to increase efficiency of wastewater 
management. 
2.3 Project to develop wastewater treatment system 
database throughout Thailand. 
2.4 Project to develop tariff collection system of the people 
residing in the wastewater management areas throughout 
Thailand. 

3.Develop the information system for organization 
management. 

 



 

 
บทที่ 1 

บทน ำ 
 



 บทที่ 1  
บทน ำ 

 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 
 สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและน ้าเสีย เป็นประเด็นส้าคัญที่หลายฝ่ายต่างให้ความสนใจ       
ในการด้าเนินงาน มาตรการ แผนงาน เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนภายใต้
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวคิด     
การบริหารจัดการน ้าเสียแบบบูรณาการ ( Integrated Wastewater Management) มุ่งเน้นแนวทาง 
การบริหารจัดการเชิงระบบ มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ รวมทั งการให้ความส้าคัญ
ในการแก้ไขปัญหาวิกฤติ ด้วยเหตุนี  การด้าเนินการเพ่ือการแก้ไขปัญหาคุณภาพน ้าจึงเป็นภารกิจส้าคัญ
ของประเทศที่ต้องรีบด้าเนินการเป็นกรณีเร่งด่วน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและ           
มีคุณภาพอันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมต่อไป 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด้าเนินนโยบายในเรื่องการแก้ไขปัญหาน ้าเสียมา
เป็นล้าดับ โดยค้านึงถึงการลดการปล่อยน ้าทิ งจากแหล่งก้าเนิดและการควบคุมคุณภาพน ้าทิ งจาก
แหล่งก้าเนิดให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ถึงอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาน ้าเสียนั นยังเกี่ยวข้องกับ    
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มี    
การวางระบบการรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับขนาดของการประกอบการ 
หรือชุมชน ระบบในการบ้าบัดน ้าเสียนั นมีทั งที่ใช้เทคโนโลยีขั นสูงและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและ
ความรู้ท้องถิ่น ซึ่งการแก้ไขปัญหาน ้าเสียตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนากลไกที่มีประสิทธิภาพ
ในการแก้ไขปัญหาในภาพรวม 

อนึ่ง สถานการณ์ปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าปัญหาเรื่องของทรัพยากรน ้า ทั งในด้านน ้าท่วม   
ภัยแล้ง และคุณภาพน ้า การด้าเนินนโยบายของภาครัฐจึงได้มุ่งเน้นในการที่จะศึกษารูปแบบที่มีความ
เหมาะสมในการที่จะใช้น ้าทิ งที่ผ่านการบ้าบัดแล้วมาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง เพื่อเป็นการ
บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน ้าและเป็นการเพิ่มมูลค่าและโอกาสในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน ้าที่
ผ่านการบ้าบัดที่ได้ตามมาตรฐาน องค์การจัดการน ้าเสียได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับหลายภาคสว่น 
เพื่อให้สามารถเชื่อมประสานและสนับสนุนให้การบริหารจัดการของระบบบ้าบัดน ้าเสีย ที่ด้าเนินการโดย
องค์การจัดการน ้าเสียนั นสามารถส่งผ่านน ้าที่ผ่านการบ้าบัดไปยัง หน่วยบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
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เกษตรกร หรือผู้ประกอบการต่างๆ ได้สามารถน้าน ้าเหล่านั นมาใช้ประโยชน์ให้ตอบสนองต่อศักยภาพ
และความต้องการอย่างแท้จริง 
       องค์การจัดการน ้ า เสีย (Wastewater Management Authority : WMA) เป็นหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั งขึ นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั ง
องค์การจัดการน ้าเสีย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2538 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นองค์กรด้าเนินการจัดให้มี
ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมส้าหรับการบ้าบัดน ้าเสียในเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย รวมทั งให้บริการรับบริหารหรือ
จัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งในและนอกเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย รวมทั งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่
เกี่ยวกับการจัดการน ้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงพาณิชย์ 
          ตลอดระยะเวลาการด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสียได้ตระหนักถึงความส้าคัญและบทบาท
องค์กรในการท้าหน้าที่การจัดการน ้าเสียให้กับท้องถิ่นและผู้รับบริการ แต่ด้วยสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศ เงื่อนไขทางสังคม และข้อจ้ากัดด้านงบประมาณ ความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชน  รวมถึงสมรรถนะของบุคลากรที่มีจ้ากัด   ดังนั น การพัฒนา
ศักยภาพของการบริหารจัดการน ้าเสียให้กับพื นที่จัดการน ้าเสียจึงให้ความส้าคัญกับองค์ประกอบ 3 
ประการ คือ  

1. องค์ประกอบด้านการบูรณาการหน่วยงานในการปฏิบัติงาน (Clustering) โดยเฉพาะกลุ่ม
ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมและด้านทรัพยากรน ้า 

2. องค์ประกอบด้านความพร้อมขององค์กรทั งในด้านนโยบาย/แผนงาน งบประมาณ บุคลากร 
และบทบาทภารกิจ (Core Function) 

3. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย/ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง (Empowerment) 
ดังนั น องค์การจัดการน ้าเสียจึงมีความจ้าเป็นต้องพัฒนาระบบกลไกรองรับการด้าเนินงานให้

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่สอดคล้องกับนโยบายหลักของประเทศ 
การจัดท้าแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2560 – 2564 (ทบทวนครั งที่  1 ) มี

จุดมุ่งหมายเพ่ือการทบทวนนโยบาย แผนการด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสีย การวิเคราะห์ปัจจัย
แวดล้อมทั งภายใน และภายนอกที่มีผลต่อการด้าเนินงานขององค์กร กลยุทธ์ในการปรับตัวขององค์กร
เพ่ือให้รองรับการด้าเนินงานให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจในการแก้ไขปัญหาน ้าเสีย รวมทั ง
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ก้าวสู่การเป็นองค์กร
ที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO)  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
การด้าเนินงานซึ่งกันและกัน เพ่ือให้สามารถผลักดันแผนวิสาหกิจองค์กรไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างเป็น
รูปธรรม อีกทั งยังเป็นการยกระดับสมรรถนะขององค์กรภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจให้มีขีดความสามารถในการ
บริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการแก้ไขปัญหาของประเทศ 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อวิเคราะห์ และทบทวนนโยบาย แผนการด้าเนินงานตามภารกิจด้านการจัดการน ้าเสียของ

องค์การจัดการน ้าเสียที่ผ่านมา 
2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทั งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบเชื่อมโยงต่อบทบาท

ภารกิจองค์การจัดการน ้าเสียที่ด้าเนินงานในปัจจุบัน 
3. เพ่ือจัดท้าแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2560 – 2564 (ทบทวนครั งที่ 1) ท่ี

สอดคล้องกับนโยบายรัฐ นโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ นโยบายการจัดการน ้าเสียชุมชนของหน่วยงานที่มี
ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมและด้านทรัพยากรน ้า ศักยภาพองค์กร การมีส่วนร่วม สถานการณ์ของปัญหา 
และความต้องการของท้องถิ่นที่ค้านึงถึงความสามารถในการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอกอย่างมีเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ 

4. เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ       
น ้าเสียให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร และภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

 

1.3 กรอบแนวทำงกำรจดัท ำแผนวสิำหกจิองคก์ำรจัดกำรน  ำเสยี  พ.ศ. 2560-2564 (ทบทวนครั งที ่1) 
         การจัดท้าแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2560-2564 (ทบทวนครั งที่ 1) ก้าหนดกรอบ
แนวคิดในการจัดท้าให้ครอบคลุมกิจกรรม เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อการด้าเนินงานทุกด้านเชื่อมโยง
กันในเชิงเหตุและผล ดังนี  

1.3.1 เนื อหาสาระของแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2560-2564 (ทบทวน
ครั งที่ 1) โดยทั่วไป ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี  

1.3.1.1 การทบทวนและวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทั งภายในภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อการด้าเนินงานขององค์กร เช่น เศรษฐกิจ นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ      
น ้าเสียและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์น ้าเสีย คุณภาพแหล่งน ้า ผลการด้าเนินที่ผ่านมา  เป็นต้น 
                             1.3.1.2 วิสัยทัศน์ขององค์กร (Vision) ซึ่งเป็นภาพในอนาคตที่องค์กรต้องการให้
เกิดขึ น หรือความส้าเร็จในอนาคตที่องค์กรต้องการ  

         1.3.1.3 พันธกิจขององค์กร (Mission) 
1.3.1.4 นโยบาย วัตถุประสงค์ State of Direction ค่านิยมหลัก 
1.3.1.5 สภาวการณ์ภายนอกและภายในองค์กรที่มีผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์    

พันธกิจขององค์กร 
1.3.1.6 ประเด็นปัญหาหลัก (Strategic Issues) ที่องค์กรต้องด้าเนินการแก้ไข  
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1.3.1.7 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ ในการจัดการกับประเด็น
ปัญหาหลักต่างๆ 
    1.3.1.8 งานที่ต้องด้าเนินการเพ่ือแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในองค์กร 

1.3.2 กระบวนการจัดท้าแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย 
    กระบวนการวางแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2560-2564 (ทบทวนครั งที่ 1) 

แสดงกระบวนการไว้ในแผนภาพดังนี   
 

แผนภำพที่ 1-1 กำรจัดท ำแผนวิสำหกิจองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.1 ทบทวนบทบาทและภารกิจองค์การจัดการน ้าเสีย เพ่ือก้าหนดลักษณะ
ส้าคัญขององค์กร พิจารณาขอบข่ายของบทบาทภารกิจของการจัดตั งองค์กรเป็นหลักโดยต้องค้านึงถึง
สัมฤทธิผลของการด้าเนินงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและสถานการณ์ของปัญหาน ้าเสียที่
ต้องได้รับการแก้ไขหรือจัดการโดยเร่งด่วน 

1.3.2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ (SWOT Analysis) ที่มีผลกระทบต่อการ
ด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสีย 

ทบทวนบทบาท    
และภารกิจ 

บ่งชี ประเด็นปัญหาหลัก  
และแนวทางแก้ไข 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน        
และภายนอก(SWOT Analysis) 

กำรจดัท ำแผนวสิำหกิจขององค์กำรจดักำรน  ำเสยี 

ก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ 

จัดท ำแผนงำน/โครงกำร  

ก ำหนดตัวชี วัด (KPIs) และค่ำเป้ำหมำย  
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1.3.2.3 การก้าหนดเป้าหมายการด้าเนินงานและตัวชี วัด (KPIs) เพ่ือใช้ในการ
วัดผลและประเมินความส้าเร็จของการด้าเนินงาน 
     1) วิเคราะห์สภาวการณ์หรือปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสีย เพ่ือบ่งชี โอกาส (Opportunities) ในการด้าเนินงาน และภัย
คุกคามหรือความเสี่ยง (Threats) ที่มีผลทางลบต่อการด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสีย อาทิ 
นโยบายของรัฐบาล สภาวะเศรษฐกิจ สภาพสังคม การพัฒนาเทคโนโลยี เป็นต้น 

  2) วิเคราะห์สภาวการณ์ภายในขององค์การจัดการน ้าเสียด้านต่างๆ เช่น 
ด้านการด้าเนินงาน รายได้ รายจ่าย ผลประกอบการด้านการเงิน ทรัพยากรบุคคล ผลิตภาพของบุคลากร 
การใช้เทคโนโลยี และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทั งนี เพ่ือก้าหนดจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน 
(Weaknesses) ขององค์การจัดการน ้าเสียที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักด้านต่างๆ 
    3) จากผลการวิเคราะห์ที่ได้น้ามาก้าหนดประเด็นปัญหาหลัก (Strategic 
Issues) ยุทธศาสตร์ (Strategies) และกลยุทธ์ (Tactics) ในการด้าเนินงานเพ่ือด้าเนินการกับประเด็น
ปัญหาหลักด้านต่างๆ 
   4) ก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ เพ่ือก้าหนดกลยุทธ์ในการ
ปรับตัวขององค์กรเพ่ือให้รองรับการด้าเนินงานให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจในการแก้ไขปัญหาน ้าเสีย 
เพื่อให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) 
    5) จัดท้าแผนงาน/โครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ด้านต่างๆ ประกอบด้วย หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานที่ต้องด้าเนินการ ระยะเวลาด้าเนินงาน งบประมาณ 
ก้าหนดตัวชี วัดและเป้าหมายที่เหมาะสม ส้าหรับการติดตามประเมินผล 
 

1.4 ขอบเขตและขั นตอนกำรด ำเนินงำน 
ขอบเขตการด้าเนินงานการจัดท้าแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2560-2564 (ทบทวน

ครั งที่ 1) ครอบคลุมกระบวนการทบทวนและประมวลผลการด้าเนินงานที่ผ่านมา โดยมีขอบเขต
การศึกษาและขั นตอน ดังนี  

1) ศึกษาทบทวนนโยบายการด้าเนินงานด้านการจัดการน ้าเสียที่สอดคล้องกับบทบาทภารกจิของ
องค์การจัดการน ้าเสีย โดยพิจารณาในประเด็นต่างๆ เช่น อ้านาจหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั ง
องค์การจัดการน ้าเสีย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558  ความครอบคลุมของอ้านาจหน้าที่ที่ต้องจัดให้มีระบบ
บ้าบัดน ้าเสียชุมชนรวม การฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน รวมถึงการให้บริการเชิง
สังคมและเชิงพาณิชย์ ทั งนี ให้ค้านึงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั งองค์กรโดยต้องบรรลุบทบาทภารกิจ 2 
ด้าน คือ  
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(1) การเป็นองค์กรสาธารณูปโภค (Public Utility Organization) ของส่วนกลางที่เข้าไป
ด้าเนินการในเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย  

(2) บทบาทภารกิจด้านการเป็นองค์กรให้บริการ (Service Provider) ของส่วนกลางที่
ให้บริการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าของแหล่งน ้าเสียอื่นๆ 

2) วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของบทบาทภารกิจขององค์การจัดการน ้าเสียที่เกี่ยวข้องกับการ
ด้าเนินงานในการส่งเสริม/สนับสนุนท้องถิ่นในการจัดการน ้าเสีย รวมทั งกลไกการประสานการด้าเนินงาน
ร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรที่มีบทบาทภารกิจเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทั งภายในและภายนอก
ที่อาจส่งผลกระทบต่อบทบาทการด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสีย ทั งในปัจจุบันและต่อเนื่องถึง
อนาคต เช่น 

(1) นโยบายและแผนการพัฒนาของประเทศ 
(2) การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น 
(3) สภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
(4) ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี/ฐานความรู้ความเชี่ยวชาญ 
(5) ความพร้อมขององค์กรรับผิดชอบหลักการบูรณาการการท้างาน 
(6) ความร่วมมือและการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(7) ทางเลือกของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื นที่ 

3) บทบาทผลการด้าเนินงานที่ส้าคัญขององค์การจัดการน ้าเสียที่ได้ด้าเนินงานมา ที่ยืนยันถึง
ความส้าเร็จของการบริหารงานด้านการจัดการน ้าเสียในเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย เช่น การด้าเนินงานด้าน
การสร้างจิตส้านึก การอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการน ้าเสียให้กับประชาชนในพื นที่ที่ด้าเนินงานบริหาร
จัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย  พื นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ การส้ารวจ ออกแบบให้ค้าปรึกษา
ในการควบคุมงาน และบริหารงานก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้า เสีย การก่อสร้างและให้บริการงานบ้าบัด     
น ้าเสียแก่หน่วยงานต่างๆ  การปรับปรุงฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

4) ยกร่างแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2560-2564 (ทบทวนครั งที่ 1) ที่สอดคล้องกับ
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) แนวนโยบายของผู้ถือ
หุ้นภาครัฐ (Statement of Direction : SOD ที่เป็นแนวทางในการก้ากับดูแล และชี ประเด็นที่องค์กร
ควรให้ความส้าคัญและเร่งด้าเนินการ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์ และน โยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม  ส้ านั กงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนค้านึงถึงความสามารถ
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ของบุคลากรและองค์กรในการด้าเนินงานให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของงาน ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ทั งนี  
ให้มีเนื อหาสาระของแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2560-2564 (ทบทวนครั งที่ 1) ควร
ครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ อาทิ 

4.1) ประเด็นด้านการจัดให้มีการบริหารจัดการ/ฟ้ืนฟูระบบบ้าบัดน ้าเสียในเขตพื นที่จัดการ
น ้าเสีย  

(1) ส้ารวจ วางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
(2) บริหารจัดการและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย และการติดตามตรวจสอบ 
(3) จัดเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

4.2) ประเด็นด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนว่ยงาน
ผู้รับบริการ 

(1) จัดท้าคู่มือการจัดการน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) อบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการน ้าเสียชุมชน 
(3) ท้าข้อตกลงร่วมเพื่อให้การจัดการน ้าเสียในเขตพื นที่จัดการน ้าเสียบรรลุเป้าหมาย 
(4) จัดเตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน ้าเสียด้วย

ตนเอง 
4.3) ประเด็นด้านการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม  

(1) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่สอดคล้องกับสมรรถนะส่วนบุคคล 
(2) พัฒนาประสิทธิภาพการด้าเนินงานเชิงธุรกิจและช่องทางการแสวงหารายได้ 
(3) พัฒนาสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
(4) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 
(5) จัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) 

4.4) ประเด็นด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
(1) ศึกษา ทบทวน และการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน ้าเสีย 
(2) ทบทวนและปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับลักษณะส้าคัญขององค์กร  
(3) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการน ้าเสียชุมชน 
(4) ศึกษาวิจัยเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม 

4.5) ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนาและปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการองค์การ
จัดการน ้าเสียให้มีประสิทธิภาพ เช่น การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน ้าเสียและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การสนับสนุนความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบูรณาการการด้าเนินงานร่วม
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ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน ้าเสีย การพัฒนาระบบโครงสร้างองค์กรที่มีความพร้อมใน
การด้าเนินงาน เป็นต้น 

5) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานขององค์การจัดการ    
น ้าเสีย เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดท้าแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2560-2564 
(ทบทวนครั งที่ 1) และการจัดประชุมเพ่ือพัฒนากลไกการสื่อสารแผนและการขับเคลื่อนแผนวิสาหกิจ
องค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2560 - 2564 (ทบทวนครั งที่ 1) ไปสู่การปฏิบัติ 

 
 
 
 

 



 
บทที่ 2  

ทบทวนองค์กร นโยบาย 
และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการน ้าเสียและ
สิ่งแวดล้อม 

 



บทที่ 2 
ทบทวนองค์กร นโยบาย และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน ้าเสีย 

และสิ่งแวดล้อม 
 

องค์การจัดการน ้าเสียได้จัดให้มีกระบวนการทบทวนแผนวิสาหกิจองค์กร โดยมีวิเคราะห์
สภาพองค์กรตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั งองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 
รวมทั งแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน ้าเสียและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535  นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ.2560 – 2579)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
สาขาสาธารณูปการ ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายและพื นที่
เป้าหมายการจัดการน ้าเสียชุมชน เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 การวิเคราะห์องค์การจัดการน ้าเสีย ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั ง  
     องค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2558  

องค์การจัดการน ้าเสีย จัดตั งขึ นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั งองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2538 
และปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ในปี พ.ศ.2540 ปี พ.ศ.2548 ในมาตรา 6 (หน้า 4) คือ “การจัดให้มีระบบ
บ้าบัดน ้าเสียรวม ส้าหรับการบ้าบัดน ้าเสียภายในเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย และการให้บริการรับบริหาร
หรือจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ทั งในและนอกเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย รวมทั งบริก ารหรือกิจการ
ต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน ้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ิมขึ น

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

3.5 ยุทธศาสตรด์้านการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

3.5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

แผนฯ 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี..ลดมลพิษ..และลดผลกระทบต่อ

สุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 

ยุทธศาสตร์ ทส. 
ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2560 – 
2579) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 การจดัการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย...น ้าเสยีชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 93 

แผนงาน...แผนงานจัดการคุณภาพน ้าและแก้ไขปัญหาน ้าเสยี 



แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสยี พ.ศ.2560-2564 (ทบทวนครั งที่ 1)  
 

- 10 - 
 

จากเดิม คือ มีการให้บริการหรือจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งในและนอกเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย 
เพ่ือให้องค์การจัดการน ้าเสียมีอ้านาจครอบคลุมในการจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับองค์กร
ปกครองท้องถิ่นซึ่งมีระบบอยู่แล้ว สามารถเดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และในปี 2558 แก้ไข 
ในมาตรา 26 วรรคสอง โดยให้ผู้รักษาการแทนผู้อ้านวยการมีอ้านาจหน้าที่อย่างเดียวกับผู้อ้านวยการ 

 

 “เขตพื นที่จัดการน ้าเสีย” หมายความว่า พื นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัด
นครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร และพื นที่
อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 3  

 

อ้านาจหน้าที่ขององค์การจัดการน ้าเสีย เป็นไปตามมาตรา 7 ให้องค์การจัดการ    
น ้าเสียมีอ้านาจกระท้าการต่างๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ (มาตรา 6) ซึ่งอ้านาจดังกล่าวมีดังนี  

(1)  ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองหรือทรัพยสิทธิต่าง ๆ สร้าง ซื อ ว่าจ้าง รับจ้าง 
จัดหา ขาย จ้าหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื อ ให้เช่าซื อ ยืม ให้ยืม รับจ้าน้า รับจ้านอง แลกเปลี่ยน โอน รับ
โอน หรือด้าเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ทั งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มี    
ผู้อุทิศให้ 

(1/1) ให้ค้าเสนอแนะหรือเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับ
การประกาศก้าหนดเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย 

(2)  ส้ารวจ วางแผนปฏิบัติการ ออกแบบ ก่อสร้าง ด้าเนินการ จัดการและบ้ารุงรักษา
ระบบบ้าบัดน ้าเสียและระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม รวมทั งติดตามตรวจสอบผลการด้าเนินการของระบบ
บ้าบัดน ้าเสียทั งในและนอกเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย และระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมในเขตพื นที่จัดการ    
น ้าเสีย 

(3)  ด้าเนินการเกี่ยวกับการน้าน ้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และการผลิตพลังงาน
จากน ้าเสีย เพ่ือให้เป็นไปตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย  ว่าด้วยการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและตามข้อตกลงร่วม 

(4)  ท้าข้อตกลงร่วม เพ่ือให้การจัดการน ้าเสียในเขตพื นที่ จัดการน ้าเสียบรรลุ
เป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 

(5)  เก็บค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริหารจัดการส้าหรับการบ้าบัดน ้าเสีย 
(6)  กู้หรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
(7)  ให้กู้หรือให้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แก่กิจการของ

องค์การจัดการน ้าเสีย 
(8)  ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน 
(9)  จัดตั งบริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัดเพ่ือประกอบกิจการจัดการน ้าเสียใน

เขตพื นที่จัดการน ้าเสีย 
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(10) เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นของเอกชนหรือของรัฐ ทั งในและ
นอกราชอาณาจักร หรือกับองค์การระหว่างประเทศ หรือถือหุ้นในบริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชน
จ้ากัด ทั งนี  เพื่อประโยชน์แก่กิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ขององค์การจัดการน ้าเสีย 

(11) ตั งหรือรับเป็นตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง หรือนายหน้าในกิจการตามวัตถุประสงค์
ขององค์การจัดการน ้าเสีย 

(12) ว่าจ้างหรือมอบให้บุคคลใดประกอบกิจการส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์การจัดการ
น ้าเสีย 

(13) ประสานงานกับราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ     
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน ้าเสีย 

(14) กระท้าการอื่นบรรดาที่ เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการให้ส้าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ องค์การจัดการน ้าเสีย 

 

ในการจัดเก็บค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการจัดการตามข้อ (5) องค์การ
จัดการน ้าเสีย อาจมอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐจัดเก็บหรือเรียกเก็บเพ่ือ องค์การจัดการน ้าเสีย ก็ได้ ทั งนี โดยให้คิดค่าใช้จ่ายตามอัตราที่องค์การ
จัดการน ้าเสีย ตกลงร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่
จัดเก็บหรือเรียกเก็บนั น แล้วแต่กรณี 

    โครงสร้างองค์กรขององค์การจัดการน ้าเสีย (ตั งแต่ปี พ.ศ.2538) มีการจัดโครงสร้าง
การบริหารแบบหน้าที่ (Function Structure) ซึ่งแบ่งตามงานหลักขององค์การ โครงสร้างองค์กร
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนงานหลัก ประกอบด้วย ส่วนงานบริหาร ส่วนงานพัฒนาธุรกิจ และ    
ส่วนงานปฏิบัติการ แต่ละส่วนงานจะประกอบไปด้วยฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งก้ากับดูแลโดยรองผู้อ้านวยการ   
ในส่วนงานนั นๆ นอกจากนี  ฝ่ายต่างๆ ดังกล่าว ยังแบ่งย่อยเป็นหน่วยงานระดับกอง แต่ละกองจะขึ น
ตรงต่อผู้อ้านวยการฝ่ายตามสายงานบังคับบัญชา ปัจจุบันได้มีการปรับโครงสร้างองค์การจัดการ    
น ้าเสีย เพ่ือให้สอดรับกับภารกิจหน้าที่ และแนวโยบายการบริหารตามที่มีทิศทางภาพรวมที่มีทิศทาง
ที่เปลี่ยนแปลงไป องค์การจัดการน ้าเสียได้ท้าการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างการบริหารใหม่ เมื่อวันที่ 
29 มกราคม 2559 โดยโครงสร้างองค์กรใหม่ยังคงจัดโครงสร้างการบริหารแบบหน้าที่ (Function 
Structure) ซึ่งแบ่งตามงานหลักขององค์การ และจัดแบ่งส่วนงานออกเป็น 3 สายงานหลัก 
ประกอบด้วย สายงานบริหาร สายงานวิชาการและแผน และสายงานปฏิบัติการ โดยมีโครงสร้าง
อัตราก้าลังรวม 167 อัตรา ตามแผนผังท่ี 2-1 
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แผนผังที่ 2-1 โครงสร้างองค์การจัดการน ้าเสีย (167 อัตรา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ผู้อ้านวยการ 

ส้านักตรวจสอบภายใน  ส้านักผู้อ้านวยการ  

 กองกลาง 

 กองกฎหมาย 

   กองโครงการพิเศษ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

รองผู้อ้านวยการบริหาร  รองผู้อ้านวยการปฏิบัติการ  รองผู้อ ำนวยกำรวิชำกำรและแผน 

ฝ่ายอ้านวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 กองพัสดุและบริการ 

 กองทรัพยากรบุคคล  

 กองประชาสัมพันธ์ 

 กองบัญชี 

 กองการเงิน  

 กองงบประมาณ  

ฝ่ายพัฒนาองค์กร ฝ่ายวิศวกรรม 

 กองนโยบายและแผน 

 กองบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน 

 กองสารสนเทศและ
ประเมินผล 

 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 

1 

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 

2 

 กองประสานงาน
กลาง 1 

 ส้านักงานจัดการ  
น ้าเสีย สาขา 1 

 
 

 กองประสานงาน
กลาง 2 

 ส้านักงานจัดการ    
น ้าเสีย สาขา 2 

 

ฝ่ายบรหิารการ

จัดเก็บรายได ้

 กองการจัดเก็บ
รายได้ 

 กองวิเคราะห์
และพัฒนา
ระบบการ
จัดเก็บรายได้ 

 

 กองมาตรฐาน
วิศวกรรม 

 กองพัฒนาและ
บริหารโครงการ 

 

      

ผู้เชี่ยวชาญ  

คณะกรรมการองค์การจดัการน ้าเสีย 



แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสยี พ.ศ.2560-2564 (ทบทวนครั งที่ 1)  
 

- 13 - 
 

2.2 สาระส้าคัญแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
     แห่งชาต ิพ.ศ.2535 

  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จัดเป็นกฎหมายที่ใช้
ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ฉบับที่ 4 และถือเป็นกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของประเทศไทยในยุคสมัยนั นเป็นอย่างมาก  
เป็นรากฐานส้าคัญในการควบคุมการใช้ประโยชน์ ดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นรูปธรรม มีการก้าหนดแบบแผนการด้าเนินการต่างๆ การให้อ้านาจเจ้าพนักงานในการควบคุมการ
พัฒนาต่างๆ ให้ต้องด้าเนินการอย่างรับผิดชอบและสอดคล้องกับหลักการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี เริ่มจะมีความล้าสมัย เริ่มมีจุดอ่อนในการควบคุมและแก้ไขปัญหา
ในปัจจุบัน เนื่องจากการพัฒนาที่มีความรวดเร็วขึ นกว่าในอดีต เทคโนโลยีใหม่ๆ มลพิษใหม่ ข้อมูลความรู้
ที่เพิ่มขึ น บทบาทของภาคประชาชน ภาวะโลกร้อน และกระแสความรับผิดชอบต่อการด้าเนินกิจกรรมที่
ความเข้มข้นขึ นทุกขณะ กฎหมาย กฎ กติกา ทั งในระดับโลก ภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่นที่มีการวิวัฒน์
มาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าประเทศไทยจ้าเป็นต้องมีการปรับปรุง พรบ.ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้มีความทันสมัยและสามารถเป็นแม่แบบของการควบคุม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถอ้านวยปัจจัยเข้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ สนับสนุนแนวคิดการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการที่ประเทศไทยได้มีรัฐธรรมนูญแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.2540 และ พ.ศ. 2550 ที่ถือว่ามีความล ้าหน้าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกไป
มากกว่า พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ยิ่งเป็นเหตุให้ต้องมีการปรับแก้ 
พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว โดยเฉพาะการรับรองสิทธิในการเป็นปัจเจกชน ชุมชนท้องถิ่น การกระจายอ้านาจ 
การให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมในการก้าหนดทิศทางการพัฒนาของพื นที่ของตนอย่างกว้างขวาง 

ส้าหรับสาระส้าคัญของ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  แบ่ง
ออกเป็นค้านิยาม 11 มาตรา (ประกอบด้วย ชื่อพระราชบัญญัติ ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ ยกเลิก พรบ.
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก่อนหน้านี ทั ง 3 ฉบับ ค้าจ้ากัดความ จังหวัดหรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด สิทธิและหน้าที่ของบุคคล การจดทะเบียนองค์กรเอกชน การขอรับความช่วยเหลือของ
องค์กรเอกชนที่ได้รับการขึ นทะเบียน อ้านาจนายกรัฐมนตรีในกรณีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายต่อ
สาธารณชนอันเนื่อง มาจากภัยธรรมชาติหรือภาวะมลพิษที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษอย่าง
ร้ายแรง การก้าหนดมาตรล่วงหน้าในการป้องกันและแก้ไขเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายร้ายแรง และ
ก้าหนดให้นายกรัฐมนตี และรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปัจจุบัน) รักษาการ
ตามที่ก้าหนดใน พรบ.) หมวดต่างๆ อีก 7 หมวด ระหว่างมาตรา 12-111 และบทเฉพาะกาลอีก            
4 มาตรา (112-115) สรุปสาระที่ส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์การจัดการน ้าเสีย ได้แก่ 
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หมวด 4 การควบคุมมลพิษ ในหมวดนี แบ่งออกเป็น 8 ส่วน ว่าด้วยการก้าหนดขั นตอนในการ
ควบคุมมลพิษไว้อย่างครองคลุมตั งแต่การให้อ้านาจหน้าที่ การด้าเนินการ การรับผิด ตลอดจนถึง
บทลงโทษ สาระส้าคัญของหมวดที่ 4 ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการควบคุมมลพิษ ก้าหนดให้มีการตั ง “คณะกรรมการควบคุมมลพิษ” 
โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน และหัวหน้าหน่วยงานในระดับกรม
อีก 11 หน่วยงาน ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 5 คน และให้อ้านาจหน้าที่ในการ
ควบคมุมลพิษตามมาตรา 53 ไว้ 12 ประการดังนี  

(1) เสนอแผนปฏิบัติการเพ่ือป้องกันหรือแก้ไขอันตรายอันเกิดจาก การแพร่กระจายของ
มลพิษหรือภาวะมลพิษต่อคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(2) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการให้มีการด้าเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือปรับปรุงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม ป้องกัน ลด หรือขจัดมลพิษต่อ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(3) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการก้าหนดมาตรการส่งเสริมด้านภาษี อากรและการลงทุน
ของเอกชนเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษและการส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(4) เสนอแนะการก้าหนดอัตราค่าบริการส้าหรับระบบบ้าบัดน ้าเสีย รวมหรือระบบก้าจัด
ของเสียรวมของทางราชการต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(5) ให้ค้าแนะน้าแก่รัฐมนตรีในการก้าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษ จากแหล่งก้าเนิดตาม 
มาตรา 55 

(6) ให้ค้าแนะน้าแก่รัฐมนตรีในการก้าหนดประเภทของแหล่งก้าเนิด มลพิษที่จะต้อง
ปฏิบัติตาม มาตรา 68 และ มาตรา 69 

(7) ให้ค้าแนะน้าในการออกกฎกระทรวงก้าหนดชนิดและประเภทของ ของเสียอันตราย
ตาม มาตรา 79 

(8) ประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพ่ือ ควบคุม ป้องกัน ลด 
หรือขจัดมลพิษ 

(9) จัดท้ารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์มลพิษเสนอต่อคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ปีละหนึ่งครั ง 

(10) พิจารณาวินิจฉัยการคัดค้านค้ าสั่ งของเจ้ าพนักงานควบคุมมลพิษ ตา ม
พระราชบัญญัตินี  

(11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี หรือกฎหมายอื่น ให้เป็น
อ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
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(12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมาย คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษอาจตั งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาและ ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษจะมอบหมายก็ได้ 

ส่วนที่ 3 เขตควบคุมมลพิษ ได้ให้อ้านาจคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการประกาศ
ให้ท้องที่ใดเป็นเขตควบคุมมลพิษหากปรากฎว่าท้องที่นั นมีปัญหามลพิษซึ่งมีแนวโน้ม ที่จะร้ายแรงถึง
ขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรืออาจก่อ ให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเจ้าพนักงานในท้องที่นั นต้องจัดท้าแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดทมลพิษในเขตควบคุม
มลพิษนั นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือรวมไว้ในแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด (มาตรา 59-60) โดยการจัดท้าแผนต้องด้าเนินการตามวิธีการที่ก้าหนดไว้ใน พรบ. ฉบับนี  

ส่วนที่ 5 มลพิษทางน ้า มีการให้อ้านาจรัฐมนตรีโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการมลพิษ
สามารถก้าหนดประเภทของแหล่งก้าเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมการปล่อยน ้าเสียหรือของเสียลงสู่แหล่ง
น ้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั งแหล่งก้าเนิดมลพิษ ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก้าเนิดมลพิษเหล่านั นต้องควบคุมการปล่อยน ้าเสียหรือของเสียไม่ให้เกินมาตรฐานที่ก้าหนดไว้ และ
มีหน้าที่ต้องก่อสร้าง ติดตั งหรือจัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสีย หรือระบบก้าจัดของเสียตามที่เจ้าพนักงาน
ควบคุมมลพิษก้าหนด หรือหากในท้องที่ใดมีระบบบ้าบัดน ้าเสียหรือของเสียรวมไว้แล้ว และเจ้าของ
กิจการประสงค์ที่จะส่งน ้าเสียหรือของเสียไปบ้าบัด จะต้องเสียค่าบริการตามอัตราที่ก้าหนด (มาตรา 69-
72) นอกจากนี ในส่วนที่ 5 ยังได้ก้าหนดมาตรฐานในการควบคุม แนวทางและขั นตอนในการที่จะมีผู้รับ
จ้างเป็นผู้ควบคุม หรือรับจ้างให้บริการบ้าบัดน ้าเสียหรือก้าจัดของเสีย หรือการด้าเนินการโดยหน่วยงาน
ราชการไว้ด้วย (มาตรา 73-77) 

ส่วนที่ 8 ค่าบริการและค่าปรับ ในส่วนนี ได้ก้าหนดวิธีการ ในการด้าเนินการคิดค่าบริการ
และค่าปรับในกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการด้าเนินการให้กับทุกฝ่าย (มาตรา 88-93) 

หมวด 5 มาตรการส่งเสริม เป็นการก้าหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งก้าเนิดมลพิษ สามารถด้าเนินการควบคุมมลพิษต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเป็น
มาตรการเพื่อลดภาระต่างๆ ให้ เช่น การลดภาษี (อากร) ขาเข้าส้าหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ ฯลฯ จ้าเป็น
ซึ่งไม่สามารถจัดหาได้ในประเทศ การจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกประเทศโดยไม่คิดภาษีเงินไดข้องบคุคล
นั น เป็นต้น โดยการด้าเนินการต้องยื่นค้าขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางราชการ ต่อ กกวล. 

หมวด 6 ความรับผิดทางแพ่ง แหล่งก้าเนิดมลพิษใดก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งก้าเนิด ของการ
รั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย แก่ชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพอนามัย 
หรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของ รัฐเสียหายด้วยประการใด ๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก้าเนิดมลพิษนั น มีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพ่ือการนั น ไม่ว่าการ 
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รั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษนั นจะเกิดจากการกระท้าโดยจงใจหรือ ประมาทเลินเล่อของเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตาม ยกเว้นในกรณี เหตุสุดวิสัยหรือการสงคราม การกระท้า
ตามค้าสั่งของรัฐบาลหรือเจ้าพนักงานของรัฐ การกระท้าหรือละเว้นการกระท้าของผู้ที่ได้รับอันตรายหรือ 
ความเสียหายเองหรือของบุคคลอื่น ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการรั่วไหลหรือการ
แพร่กระจายของมลพิษนั น (มาตรา 95) นอกจากนี ยังหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ทางราชการต้องรับภาระ
จ่ายจริงในการขจัดมลพิษที่เกิดขึ นนั นด้วย  และที่ส้าคัญอีกมาตราหนึ่งคือ มาตรา 97 ผู้ใดกระท้าหรือละ
เว้นการกระท้าด้วยประการใด โดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการท้าลายหรือท้าให้สูญหายหรือเสียหาย
แก่ ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าที่ ต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั งหมดของทรัพยากรธรรมชาติ ที่ถูกท้าลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั น ซึ่ง
ในปัจจุบันมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ท้าลายทรัพยากรธรรมชาติแล้วในหลายกรณี ส่งผลให้ผู้ที่
คิดจะท้าลายทรัพยากรธรรมชาติเกิดความย้าเกรงมากกว่าในอดีตทีผ่านมา 

หมวด 7 บทก้าหนดโทษ ได้ก้าหนดถึงบทลงโทษไว้ทั งในส่วนของค่าปรับ และระวางโทษจ้าคุก
ในความผิดฐานต่างๆ แตกต่างกันไปตามลักษณะความหนักเบาของการท้าผิด และผลกระทบที่เกิดขึ นกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

2.3  นโยบายและแผนการส่งเสรมิและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ             
      พ.ศ.2540-2559 

การจัดท้านโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นไปตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.2535 ตามมาตรา (1) โดยให้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นผู้มีอ้านาจหน้าที่เสนอ เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
เพื่อใช้เป็นแนวทางและกรอบแห่งการบริหารงานการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวแล้ว 
ทั งนี ได้ก้าหนดเป็นนโยบายและแนวทางการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมระยะยาว 20 ปี โดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพึงปฏิบัติตามที่ก้าหนดไว้ตามนโยบายข้างต้น โดยจะต้องด้าเนินการจัดการท้าแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 36 ต่อเนื่องกันเป็น 4 แผน แผนละ 5 ปี รวมทั งจัดท้าแผนปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตามมาตรา 7 มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 40 และ
มาตรา 41 แล้วแต่กรณี  ส้าหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์การจัดการน ้าเสียจะอยู่ในนโยบายป้องกันและ
ขจัดมลพิษ  
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2) นโยบายป้องกันและขจัดมลพิษ 
2.1) ลดและควบคุมปัญหามลพิษอันเนื่องมาจากชุมชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม  

คมนาคม และกิจกรรมก่อสร้าง ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชน 
รวมทั งฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื นที่ที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเกิดสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.2) สนับสนุนให้มีการจัดการของเสียและสารอันตรายอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั งจัดให้มีระบบป้องกันและแก้ไขกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติภัยขนาดใหญ่ 

2.3) พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการมลพิษ ให้เกิดเอกภาพในการก้าหนด
นโยบายแผน และแนวทางปฏิบัติ ทั งนี กฎหมาย องค์กร และเงินทุน ต้องมีความสอดคล้องและสนับสนุน
ให้การด้าเนินการบริหารและการจัดการมลพิษที่มีประสิทธิภาพ โดยให้ผู้ก่อมลพิษต้องรับผิดชอบ รวมทั ง
การให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน และมีการประสานความร่วมมือในการจัดการมลพิษ โดยภาครัฐ 
ภาคเอกชนและประชาชน 

 

2.4 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตั งแต่ปี 2560 – 2579 เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศใน

ระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารรารชการแผ่นดินมีการขับเคลือ่น
ยุทธศาสตร์ให้สามารถน้าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพประเทศไทยในทุกภาคส่วน
และน้าพาประเทศสู่ให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ นในปัจจุบัน ทั งปัญหา
ทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล ้า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม รวมถึง
สามารถรับภัยคุกคามและบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ นในอนาคต สาระส้าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ
ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ เป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันทั งนโยบายชาติ และ
มาตราการเฉพาะ ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กร และคนไทยทุกคนต้องมุ่งด้าเนินการไปพร้อมพร้อมกัน
อย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุสิ่งที่คนไทยต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุก
สาขาของก้าลังอ้านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ  
สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 
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วิสัยทัศน์   
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของสังคม 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์การจัดการน ้าเสีย คือ 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์

ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั งมีความสามารถ
ในการป้องกันผลกระทบ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติธรรมชาติ  และ
พัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ส้าคัญ อาทิ 

            (1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
            (2) การวางระบบบริหารจัดการน ้าให้มีประสิทธิภาพทั ง 25 ลุ่มน ้า เน้นการ  
                ปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

                           (3) การพัฒนา และใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                           (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                           (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ                     
                  (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 
 
 

2.5 ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 2.5.1 กรอบวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  

         การก้าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน 
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โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ต้องให้ความส้าคัญกับการก้าหนดทิศทางการ
พัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง         
มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ  

 

2.5.2 การก้าหนดต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategy Positioning) 
เป็นการก้าหนดต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ ส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท้าขึ น  

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลาง
ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service 
Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมี
นวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(1) รักษาฐานความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ  
(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(5) มีการบริหารจัดการน ้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน ้า  

 

2.6 นโยบายรัฐบาล 
นโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบันที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มีทั งสิ น  

11 ด้าน  นโยบายที่เกี่ยวข้องกับองค์การจัดการน ้าเสีย มีดังนี  
2.6.1 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

(1) แก้ปัญหาน ้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน ้า 
(2) ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิตอลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิตอลให้เริ่ม 

ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง  
2.6.2 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา

และนวัตกรรม 
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(1) สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและการพัฒนาของประเทศ 
(2) ส่งเสริมให้การลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ 

2.6.3 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

(1) เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน ้าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค 
2.6.4 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ

ทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
(1) ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

2.7 นโยบายประเทศไทย 4.0 
  เป็นนโยบายในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการ
ขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่ 
Value – Based Economy  หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มี 3 ประการในการขับเคลื่อนให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง 

1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์เป็นนวัตกรรม 
2. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเป็นภาคบริหารมากขึ น 
3. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศภาคอุตสาหกรรมเป็นเทคโนโลยีความคิด 

สร้างสรรค์และนวัตกรรม 
องค์ประกอบในระบบหลักส้าคัญ 4  ประการในการขับเคลื่อน 
1. เปลี่ยนจาก “Traditional SMEs” หรือ  SMEs” ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลือสู่การเป็น 

“Smart Enterprises” และ “Startups” ที่มีศักยภาพสูง 
2. เปลี่ยนจาก “Traditional Services” ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่้าสู่การไปสู่    

“High Value Services” ที่มีศักยภาพสูง 
3. เปลี่ยนจาก “แรงงานทักษะต่้า” ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง  
การด้าเนินงานต้องมีการพัฒนาวิทยการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี  
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่  (New 

Startups) ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการอาหาร เป็นต้น 
2. กลุ่มสาธารณาสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยี

สุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต้น 
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3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 

4. กลุ่ มดิจิ ตอล เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตที่ เชื่ อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง  ๆ 
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดย
ไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา อี-มาร์เก็ตเพลส อี-คอมเมิร์ซ เป็นต้น 

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น  เทคโนโลยี    
การออกแบบ  ธุรกิจไลฟ์สไตล์  เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น 

 

2.8 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ 
 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560  
รับทราบและเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ภาพรวม และให้ สคร. จัดท้าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจรายสาขา  
โดยมีเป้าหมายและทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2564 โดยยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับองค์การจัดการน ้าเสีย คือ ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ  เพ่ือการพัฒนา
โครงสร้างพื นฐานด้านน ้า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน      
รองรับการเจริญเติบโตของเมือง และพื นที่เศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ  ควบคู่ไปกับการเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี  

1. บทบาท/เป้าหมายการด้าเนินงาน 
2. การลงทุน 
3. ฐานะการเงินที่เกี่ยวข้อง 
4. เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
5. ธรรมภิบาล และการบริหารจัดการที่ดี 

 

2.9 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
         แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน ้าเสียตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558     
ได้ก้าหนดเป้าหมายในการด้าเนินงานทั ง 6 ยุทธศาสตร์ โดยเป้าหมายก้าหนดจากสถานการณ์ปัญหา    
และศักยภาพในพื นที่ลุ่มน ้า และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

1) ยุทธศาสตร์การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) 
3) ยุทธศาสตร์การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 
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4) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการคุณภาพน ้า 
5) ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 

 
2.9.1 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์การจัดการน ้าเสีย คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้าน

การจัดการคุณภาพน ้า  
เป้าประสงค์ 1) แหล่งน ้าทั่วประเทศมีคุณภาพน ้าอยู่ในระดับพอใช้ขึ นไป ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 โดยให้มีการพัมนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสียและลดมลพิษจากแหล่งก้าเนิด 
และแหล่งน ้าเสื่อมโทรมได้รับการแก้ไขฟื้นฟูยกระดับให้ดีขึ น 

2) การควบคุมความเค็มปากแม่น ้า ณ จุดควบคุม ไม่ ให้เกินมาตรฐาน
ของการเกษตรและการประปา 
 

2.10 แผนการจัดการน ้าเสียชุมชน 
แผนการจัดการน ้าเสียชุมชน เป็นกรอบแผนแม่บทที่ได้จัดท้าขึ นจากการหารือ ระดมความคดิเหน็ 

ตามกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั งจากส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค ส่วน
ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในการก้าหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติและแผนด้าเนินงานที่สามารถใช้ปฏิบัติ
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ ท้าให้สามารถจัดท้าแผนการจัดการน ้าเสียชุมชนได้จนเป็นผลส้าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในคราวประชุมครั งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 
2546 มีมติเห็นชอบต่อแผนการจัดการฯ ดังกล่าว 

แผนการจัดการน ้าเสียชุมชน เป็นกรอบแผนแม่บทส้าหรับให้เกิดการบริหารจัดการน ้าเสียแบบ
บูรณาการที่เน้นการจัดการเชิงพื นที่ และอย่างเป็นระบบโดยภาพรวมของทั งประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน้าแนวคิด แนวทางปฏิบัติ ภายใต้แผนการจัดการน ้าเสียชุมชนไปใช้จัดท้าแผนปฏิบัติส้าหรับ
ด้าเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก ภายใต้
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมทั งชุมชนและประชาชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีขีด
ความสามารถและความพร้อมในการบริหารจัดการน ้าเสียได้ด้วยตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ตรวจสอบและประเมินผลการด้าเนินงานได้ ทั งนี เพ่ือให้ชุมชนและประชาชนมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตดีขึ น ประชาชนและชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมคิดเสนอแนะ และตัดสินใจ 
ซึ่งจะบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้นั น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั งจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 
และประชาชนจะต้องร่วมมือกันในการแปลงแผนการจัดการน ้าเสียชุมชน ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 
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2.10.1 พื นที่เป้าหมาย 
   พื นที่ด้าเนินการหรือพื นที่เป้าหมาย ได้พิจารณาความส้าคัญทั งพื นที่ชุมชนในเขตเทศบาล 

(Municipal Boundary) ที่มีชุมชนอาศัยอยู่มาก และพื นที่บริเวณนอกเขตเทศบาล (Peri-Urban Area) 
ซึ่งมักจะมีชุมชนขนาดเล็กเกิดขึ นแบบกระจัดกระจาย ท้าให้ควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อมยากขึ น ดังนั น
การก้าหนดพื นที่เป้าหมายจึงเน้นพื นที่ชุมชนเมืองในเขตเทศบาลก่อนเป็นหลัก เนื่องจากเป็นแหล่งก้าเนิด
น ้าเสียมากกว่าจ้าเป็นต้องเร่งด้าเนินการจัดการ อีกทั งการควบคุมดูแล บริหารจัดการ ยังสามารถท้าได้
ง่ายกว่า ส่วนพื นที่บริเวณขอบนอกเขตเทศบาลจะสนับสนุนการใช้แนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม 
เพ่ือควบคุม ป้องกันปัญหามลพิษ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และการพ่ึงพาตนเองในการ
ด้าเนินการ 

พื นที่เป้าหมายเพื่อการจัดการน ้าเสียชุมชน แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี  
1) กลุ่มที่ 1 พื นที่ด้าเนินการเพ่ือการแก้ไข ฟ้ืนฟู ควบคุม ป้องกัน และการจัดการ ซึ่งเป็น

พื นที่ที่มีปัญหามลพิษน ้าเสีย คุณภาพน ้าในแม่น ้าเสื่อมโทรมอยู่ในเกณฑ์ต่้าถึงต่้ามาก และอาจเข้าขั น
วิกฤติได้ในอนาคตหากไม่เร่งด้าเนินการเพ่ือควบคุมปริมาณของเสียจากชุมชนให้ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม
ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของที่เกิดขึ น ได้แก่ ชุมชนเมือง จ้านวน 344 พื นที่ ดังนี  

1.1) ด้าเนินการระยะเร่งด่วน ปี 2547-2548 จ้านวน 97 พื นที่ โดยในระยะแรกให้
ด้าเนินการตามล้าดับความส้าคัญของพื นที่ลุ่มน ้าที่มีความเสื่อมโทรมมากใน  5 ล้าดับแรก ได้แก่ กลุ่ม
น ้าท่าจีน ลุ่มน ้าเจ้าพระยา ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก และลุ่มน ้ายม 

1.2) ด้าเนินการระยะปานกลาง ปี 2549-2551 จ้านวน 247 พื นที่ โดยด้าเนินการใน
พื นที่ตามล้าดับความส้าคัญของพื นที่ลุ่มน ้าที่มีความเสื่อมโทรมและอยู่ในล้าดับต้น ๆ เช่นกัน แต่ไม่อยู่ใน
พื นที่ที่มีคุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์ต่้าถึงต่้ามาก 

2) กลุ่มที่ 2 พื นที่ด้าเนินการเพ่ือการควบคุม ป้องกัน และการจัดการ เป็นพื นที่ที่ไม่มีปัญหา
มลพิษน ้าเสียมาก คุณภาพน ้าในแม่น ้าอยู่ในเกณฑ์ดีถึงพอใช้ แต่ ควรเตรียมการในระยะยาวส้าหรับการ
บริหารจัดการที่ดี สามารถควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามลพิษ เพ่ือการอนุรักษ์และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมไม่ให้เสื่อมโทรม ได้แก่ ชุมชนเมืองจ้านวน 786 พื นที่ 

 

      2.10.2  ยุทธศาสตร์การจัดการน ้าเสียชุมชน 
1) การบริหารจัดการน ้าเสียชุมชนแบบบูรณาการ เน้นการบริหารเชิงพื นที่และการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วน รวมทั งประชาชนและชุมชน เพื่อการจัดการน ้าเสียที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและอย่าง
ยั่งยืน 
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2) สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการควบคุม ป้องกัน และ
แก้ไข ปัญหามลพิษจากน ้าเสียชุมชน และประชาชน มีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมตัดสินใจในการจัดการ      
น ้าเสีย 

3) ฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนและลดปัญหามลพิษ ในพื นที่ที่อาจเกิดปัญหารุนแรงจาก
มลพิษด้านน ้าเสียชุมชน และก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และมีผลกระทบต่อ
สุขอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะพื นที่วิกฤติ และพื นที่ลุ่มน ้าที่มีปัญหา
ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน ้าเป็นล้าดับแรก 

4) สร้างความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการน ้าเสียชุมชน 
และตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบ และมีระบบการติดตามตรวจสอบประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

5) ก้าหนดกฎหมายที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บังคับใช้และปฏิบัติตามกฎหมาย 

6) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการน ้าเสีย ตลอดจนส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการน้าน ้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

7) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส้านึก และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ชุมชนและประชาชน 

 
 

       2.10.3 กลยุทธ์และมาตรการ 
ในการจัดการน ้าเสียชุมชนได้ล้าดับความส้าคัญในการด้าเนินการของกลยุทธ์ต่าง  ๆ โดยให้

สอดคล้อง เชื่อมโยงกับมาตรการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการน ้าเสียชุมชน ดังนี    
2.10.3.1 กลยุทธ์ที ่1 : ด้านการบริหารจัดการให้มีการจดัการน ้าเสียที่มีประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
(1) สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 
(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ 
(3) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการจัดการน ้าเสียและควบคุมมลพิษ 
(4) ฟ้ืนฟูสภาพการด้าเนินงานของระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนเดิม  ให้

สามารถด้าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง 
แนวทางปฏิบัต ิในสว่นขององค์การจัดการน ้าเสีย 
(1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การจัดการน ้าเสีย    

น้ารูปแบบวิธีการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชน  ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานระบบ
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บ้าบัดน ้าเสีย  ซึ่งเป็นกระบวนการค้นหาแนวทางปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาและแนวทาง/กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  สามารถประยุกต์ใช้กับการจัดการระบบ้าบัดน ้าเสีย  สามารถช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบฯ  และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบ  หรือวิธีอื่นๆ ที่เหมาะสม 

(2) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ และ
องค์การจัดการน ้าเสีย พัฒนารูปแบบวิธีการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุ มชนที่มี
ประสิทธิภาพ ทั งด้านการเงินและการเดินระบบ ด้วยวิธีการเทียบเคียง (Benchmarking System) ซึ่ง
เป็นกระบวนการค้นหาแนวทางปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาและแนวทาง /กระบวนการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้กับการจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดิน
ระบบฯ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฯ หรือวิธีอื่น ๆ ที่เหมาะสม 

(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ/หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยองค์การจัดการน ้าเสียท้าการเดินระบบ (Operation) จ้านวน 46 แห่ง โดยได้รับ
งบประมาณในลักษณะแบบถดถอยเป็นเวลา 4 ปี เริ่มในปี 2547 วงเงิน 571.40 ล้านบาท และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจ่ายเพ่ิมเติมใน ส่วนที่เหลือตามสัดส่วนอีก 342.60 ล้านบาท (รวมทั งสิ น 
914.00 ล้านบาท) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นสามารถบริหารงานเดินระบบฯ ได้ในระยะแรก
ภายหลังจากการปรับปรุงซ่อมแซมฯ ก่อนที่จะรับผิดชอบด้าเนินการด้วยการพึ่งพาตนเองได้ต่อไปองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้ารุงรักษาหรือเปลี่ยนเครื่องจักร /อุปกรณ์ 
(Maintenance Cost) ทั งหมด โดยเงินส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องสมทบในส่วนของการ
เดินระบบและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้ารุงรักษา  สามารถจัดหาได้จาก (1) งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเอง (2) รายได้จากการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย  (3) เงินอุดหนุนภายใต้
แผนปฏิบัติการก้าหนดขั นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (4) เงินกู้ จาก
แหล่งเงินอื่น ๆ 

(4) ส้านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสิ่งแวดล้อม
ภาค กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และองค์การจัดการน ้าเสีย  ด้าเนินการสร้าง
ความพร้อมให้ท้องถิ่นในการด้าเนินการระบบบ้าบัดน ้าเสีย การเตรียมการก้าหนดอัตราค่าบริการ และ
การจัดเก็บที่เหมาะสม 

2.10.3.2 กลยุทธ์ที่ 2 : ด้านความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด้าเนินการ
จัดการน ้าเสีย 

     มาตรการ 
(1) เสริมสร้างสมรรถนะ และศักยภาพเกี่ยวกับการจัดการน ้าเสียให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(2) พัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3) เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและบังคับใช้กฎหมาย 
(4) สร้างความพร้อมในการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
แนวทางปฏิบัต ิในสว่นขององค์การจัดการน ้าเสีย 
 (1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม และองค์การจัดการน ้าเสีย สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถหรือสมรรถนะของบุคลากร
ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ทักษะ ในการบริหารจัดการน ้าเสีย 

2.10.3.3 กลยุทธ์ที่ 3 : ด้านการประชาสัมพันธ์สร้างจิตส้านึกด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
น ้าเสียชุมชนและการมีส่วนร่วมในการด้าเนินการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

     มาตรการ 
(1) สนับสนุนการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
(2) สนับสนุนการเพ่ิมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมลพิษให้แก่ชุมชนและ

ประชาชน 
(3) ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการด้าเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อมและมลพิษด้านน ้าเสียชุมชน 
แนวทางปฏิบัต ิในสว่นขององค์การจัดการน ้าเสีย 
 (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและองค์การจัดการน ้าเสีย และส้านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมภาค รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส้านึกและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั งแต่ต้น ร่วมคิด เสนอแนะ ร่วมตัดสินใจ 
และร่วมด้าเนินการจัดการน ้าเสีย และการจ่ายค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียตามหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 

2.10.3.4 กลยุทธ์ที่ 4 : ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน และประชาชนในการจัดการน ้าเสีย
ชุมชน เน้นให้ประชาชนสามารถเข้ามาร่วมรับรู้ตั งแต่ต้น  ร่วมคิด เสนอแนะ ร่วมตัดสินใจ และร่วม
ด้าเนินการ 

    มาตรการ 
(1) ปรับเปลี่ยนวิธีการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้าถึงพื นที่

และใกล้ชิดประชาชนและชุมชน 
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(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการให้ข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงและความรู้แก่ประชาชน
อย่างโปร่งใส และอย่างต่อเนื่อง 

(3) สร้างความเข้าใจ และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่ประชาชนและชุมชน 
(4) สนับสนุนส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพและสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2.10.3.5 กลยุทธ์ที่ 5 : ด้านการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการด้าเนินการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 
    มาตรการ 

(1) พัฒนาระบบ และกลไกการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และวิธีการวัดผล 
(2) สนับสนุนการด้าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด้าเนินงานอย่าง

เป็นระบบ 
2.10.3.6 กลยุทธ์ที่ 6 : ด้านกฎหมาย  และก้ากับดูแล ในการควบคุมมลพิษจาก

แหล่งก้าเนิด และควบคุมการด้าเนินการจัดการน ้าเสียชุมชน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติตาม และบังคับใช้กฎหมาย 

    มาตรการ 
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการบังคับใช้ในการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียหรือ

ค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสีย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน้าไปประกาศใช้และด้าเนินการได้
ต่อไป 

(2) สนับสนุนกฎหมายควบคุมแหล่งก้าเนิดน ้ าเสียชุมชน  ให้ครอบคลุม
แหล่งก้าเนิดน ้าเสียประเภทต่าง ๆ มากขึ น 

(3) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไกทางกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบด้าเนินการจัดการน ้าเสีย และ/หรือด้าเนินงานระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

(4) พัฒนากลไกทางกฎหมายควบคุมการระบายน ้าเสียจากแหล่งก้าเนิดมลพิษ 
 

2.10.3.7 กลยุทธ์ท่ี 7 : ด้านงบประมาณในการเสริมประสิทธิภาพการด้าเนินการจัดการ
น ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     มาตรการ 
(1) สนับสนุนก้าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดการ  น ้าเสีย

ชุมชนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบมากขึ น 
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(2) พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ การบริหารเงินงบประมาณในการด้าเนินการ
จัดการน ้าเสียชุมชน 

(3) สนับสนุนก้าหนดภารกิจด้านการจัดการน ้าเสียชุมชนและงบประมาณ
ด้าเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้จ่ายด้าเนินการ 

 

2.10.4 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบตั ิ
ในการด้าเนินการแผนการจัดการน ้าเสียชุมชน เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติและมีการติดตาม

ประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความเข้าใจในแผน มีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติทุกขั นตอน และสามารถปฏิบัติได้ในทุกระดับ ทั งระดับหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วนท้องถิ่น และระดับชุมชน ทั งนี ในการจัดท้าแผนการจัดการน ้าเสียชุมชนจึงได้ก้าหนดแผนด้าเนินงาน
ที่มีระยะเวลาชัดเจน ตลอดจนสาระที่บ่งชี ถึงหลักการ เหตุผล เป้าหมายและภารกิจ แหล่งเงิน มี
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และการจัดล้าดับของการด้าเนินการ แนวทางการติดตามประเมินผล รวมทั งได้
ผนวกเอาขั นตอน วิธีการ ด้าเนินการจัดการน ้าเสียชุมชน ไว้ในแผนการจัดการน ้าเสียชุมชน ส้าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้เป็นแนวทางด้าเนินการได้ด้วยตนเอง 

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ สามารถด้าเนินการตามล้าดับ ดังนี  
1) จัดท้าแผนปฏิบัติการจัดการน ้าเสียชุมชน  ตามแนวทางและกรอบด้าเนินการ ภายใต้

แผนการจัดการน ้าเสียชุมชน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถน้าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2) สร้างความเข้าใจในแผนการจัดการน ้าเสียชุมชน และองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม รวมทั งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถ และมี
ความพร้อมในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ผลักดันให้มีการบริหารแผนการจัดการน ้าเสียชุมชนอย่างจริงจัง  โดยสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประยุกต์แนวทางการด้าเนินการให้สามารถปฏิบัติได้ในระดับชุมชนและ
ระดับท้องถิ่น ด้วยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ร่วมกัน  ทั งนี มาตรการต่าง ๆ จะต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการน ้าเสียชุมชน สามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
รับรู้ ตั งแต่เริ่มต้นโครงการและต่อเนื่องทั งการศึกษา  การเสนอข้อคิดเห็นและตัดสินใจ เพ่ือให้เกิด
ความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วม ความเชื่อถือ และความโปร่งใสในการด้าเนินงานของท้องถิ่น 

5) สร้างระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล มีเกณฑ์ชี วัดประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั งเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ 
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6) สนับสนุนการจัดท้าฐานข้อมูลระดับชุมชน และระดับท้องถิ่น รวมทั งการประสานความ
ร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถน้าข้อมูลและความรู้ทางวิชาการไปใช้ประกอบการปฏิบัติงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการได้ 

หน่วยงานจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคจะต้องให้การสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการด้าเนินการเพ่ือการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติรวมทั งต้องสร้างระบบติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผล การด้าเนินงานตามแผน และด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี  

1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การส่งเสริม สนับสนุน ให้ค้าแนะน้า 
ช่วยเหลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด้าเนินการตามแนวทางการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ  โดย
ล้าดับแรกซึ่งส้าคัญและต้องด้าเนินการก่อน คือ การประสานและชี แจงแผนเพ่ือสร้างความเข้าใจใน
แผนการจัดการน ้าเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี หน่วยงานส่วนกลางจะต้องด้าเนนิการ
สร้างระบบติดตามตรวจสอบประเมินผลการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ     
น ้าเสียด้วย 

2) ส้านักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดประสานการด้าเนินงานกับหน่วยงานส่วนกลาง และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติชุมชนและประชาชน ควรต้องมีส่วนร่วมด้าเนินการ
โดยการเปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชนเข้ามาร่วมรับรู้ตั งแต่ต้น ร่วมคิด ให้ข้อเสนอแนะ ร่วมตัดสินใจ            
ร่วมด้าเนินการจัดการน ้าเสีย และร่วมติดตามตรวจสอบ ทั งนี  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ส้านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค  จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่องให้เกิดการมีส่วนร่วมตามกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
 

2.11 นโยบายและพื นที่เป้าหมายการจัดการน ้าเสียชุมชน (พ.ศ. 2553 -  2584) 
  1. การจัดการน ้าเสียชุมชมภายใต้บทบาทภารกิจของ องค์การจัดการน ้าเสีย สามารถ
ตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยเน้นการจัดการน ้าเสียของชุมชนเพ่ือการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  2. การจัดการน ้าเสียชุมชนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ยังน้าไปสู่การน้าน ้าเสียจากการ
บ้าบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ใหม่ที่เอื อต่อการเพิ่มมูลค่าของน ้าเสียที่บ้าบัดแล้วโดยหน่วยบ้าบัดขององค์การ
จัดการน ้าเสียในการใช้ประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจเอกชน ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ และยังเป็น
การลดภาระด้านเศรษฐศาสตร์/ต้นทุน ในการด้าเนินงานของผู้รับบริการ 
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  3. แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสียยังตอบสนองต่อการสร้างดุลยภาพการพัฒนาทั ง
ในเชิงส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดภาระของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา
น ้าเสียชุมชน ซึ่งจะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นในการพัฒนาและการลงทุนทั งจากภายในและต่างประเทศ 
  4. ประชาชน/ชุมชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการน ้าเสียชุมชนโดยใช้ความรู้  
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการน ้าเสีย พร้อมทั งประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาและ
บ้ารุงรักษาให้ระบบบ้าบัดน ้าเสียมีความต่อเนื่องยั่งยืน และอยู่บนพื นฐานความรับผิดชอบตอ่สังคมรว่มกนั 
  5. ประชาชน เยาวชน ผู้ก่อมลพิษ และภาคส่วนต่างๆ สามารถเข้าถึงบทบาทการท้างาน
ของ องค์การจัดการน ้าเสีย และเห็นคุณค่าความส้าคัญของการจัดการน ้าเสียชุมชนโดยใช้ศูนย์เรียนรู้/
พื นที่สาธิต/พื นที่ปฏิบัติการจริง ที่ องค์การจัดการน ้าเสีย ด้าเนินการทั งในระดับส่วนกลาง เขตปริมณฑล 
และตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ อันเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมและแบบแผนการปฏิบัติที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  6. สังคมและสาธารณชนสามารถรับรู้ในบทบาทภารกิจของ องค์การจัดการน ้าเสีย และ
ภาคีหุ้นส่วนการพัฒนาในการจัดการน ้าเสียชุมชนและช่วยให้ องค์การจัดการน ้าเสีย และนโยบายภาครัฐ
สามารถพัฒนากลไกการสนับสนุนช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีส่วนต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา
น ้าเสียอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของ องค์การจัดการน ้าเสีย ในการเป็นองค์กรหลัก
ด้านการจัดการน ้าเสียชุมชนและการพัฒนาสถาบันเพ่ือการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการจัดการ
น ้าเสียชุมชนให้กับหน่วยงานและองค์กรที่มีภารกิจด้านการจัดการน ้าเสีย และ/หรือการส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
  7. ระบบบ้าบัดน ้าเสียที่มีการก่อสร้างไว้แล้วสามารถฟ้ืนฟู บ้ารุงรักษา เพื่อให้เกิดการเดิน
ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ้านวนไม่น้อยกว่า 45 แห่ง  
  8. พื นที่วิกฤติด้านคุณภาพน ้าและสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ
พื นที่ลุ่มน ้าวิกฤติที่ส้าคัญสามารถวางแผนพัฒนา และ/หรือก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนให้
ตอบสนองต่อสถานการณ์ของปัญหา และวางแผนการพัฒนารองรับในอนาคต 
  9. ส่งเสริมความร่วมมือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และบุคลากรด้านการ
จัดการน ้าเสียชุมชน ทั งภายในประเทศและในระดับประชาคมอาเซียน และเป็นการสร้างศักยภาพการ
ขยายผลสัมฤทธิ์ของพื นที่ต้นแบบการจัดการน ้าเสียชุมชนให้เป็นที่รับรู้และสามรถประยุกต์ใช้ในการขยาย
ผลสูพื่ นที่อื่นๆ ต่อไป 
  10. องค์การจัดการน ้าเสีย เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในด้านการจัดการน ้าเสียชุมชน 
สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศและสามารถให้ค้าแนะน้าเชิงนโยบาย/แผนพัฒนาด้านการจัดการน ้าเสีย
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แก่ผู้บริหารประเทศ โดยใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้านการจัดการน ้าเสียชุมชน ทั งนี รวมถึงการ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน 
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ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 



บทที่ 3 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 

3.1 การบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย 
ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนไว้แล้ว จ้านวน 101 แห่ง โดยกรมโยธาธิการ

และผังเมือง และส่งมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้รับผิดชอบดูแล ส่วนหนึ่ง อปท. 
ได้มีการบริหารจัดการตามปกติ และอีกส่วนหนึ่งยังประสบปัญหาในการด้าเนินงานทั งในทางเทคนิคและ
งบประมาณ มีผลท้าให้ระบบส่วนหนึ่งหยุดชะงักลง หรือไม่สามารถท้างานได้เต็มความสามารถ ที่ผ่านมา 
องค์การจัดการน ้าเสีย จึงได้เข้าด้าเนินการเป็นล้าดับ ดังนี  

3.1.1 จัดท้าข้อบังคับองค์การจัดการน ้าเสียฉบับที่ 58 ว่าด้วย การบริหารหรือจัดการระบบบ้าบัด
น ้าเสีย พ.ศ. 2554 และข้อบังคับองค์การจัดการน ้าเสียฉบับที่ 58 ว่าด้วย การบริหารหรือจัดการระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย พ.ศ. 2554 (แก้ไขเพ่ิมเติม ครั งที่ 1) พ.ศ. 2557 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั ง
องค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2538 

3.1.2 ขอมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือประกาศพื นที่จัดการน ้าเสียเพ่ิมเติมจากเดิม 6 แห่ง เป็น               
44 แห่ง ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2542 วันที่ 1 ตุลาคม 2545 วันที่ 25 
พฤศจิกายน 2553 และวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ตามล้าดับจ้านวน 4 ครั ง ดังนี  

3.1.2.1 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2542 ก้าหนดพื นที่จัดการน ้าเสียเพ่ิมเติม 
3 พื นที่ ประกอบด้วยเทศบาลต้าบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี พื นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และพื นที่จังหวัด
อ่างทอง 

3.1.2.2 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 ก้าหนดพื นที่จัดการน ้าเสียเพ่ิมเติม 
9 พื นที่ ประกอบด้วย เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี, เทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร,  
เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี, เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์, เทศบาลต้าบลหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เทศบาลต้าบลบ้านเพ 
จังหวัดระยอง, เทศบาลต้าบลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต, และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  

3.1.2.3 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ก้าหนดพื นที่จัดการน ้าเสีย 
เพิ่มเติม จ้านวน 2 พื นที่ ประกอบด้วย พื นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดเพชรบุรี  

3.1.2.4 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ก้าหนดพื นที่จัดการน ้าเสีย 
เพิ่มเติม ประกอบด้วย เทศบาลต้าบลบางเสร่ จังหวัดชลบุรี, เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา, เทศบาล
นครสงขลา จังหวัดสงขลา, เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ , เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์, 
เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงให ม่, เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, เทศบาลนคร
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ล้าปาง จังหวัดล้าปาง, เทศบาลเมืองวารินช้าราบ จังหวัดอุบลราชธานี, เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา, เทศบาลเมืองอ้านาจเจรญิ จังหวัดอ้านาจเจริญ, เทศบาลเมืองหนองบัวล้าภู จังหวัดหนองบัวล้าภู  

และพื นที่ตามเขตควบคุมมลพิษตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศ
ก้าหนด ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต, อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, อ้าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา, 
หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่, อ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, อ้าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พื นที่ต้าบลหน้าพระลาน อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี , พื นที่ต้าบลมาบตาพุด ต้าบลห้วยโป่ง 
ต้าบลเนินพระ ต้าบลทับมา อ้าเภอเมืองระยอง ต้าบลมาบข่า อ้าเภอนิคมพัฒนา และต้าบลบ้ านฉาง 
อ้าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

3.1.3 ท้าการจัดท้าข้อตกลงร่วมเพื่อเข้าร่วมบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ตั งแต่ปีงบประมาณ 
2555 - 2559 เป็นจ้านวนสะสมรวม 33 แห่ง ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 แห่ง และ
ชุมชนขนาดเล็ก 12 แห่ง (ภาพที่ 3 - 1) โดยตั งแต่ปีงบประมาณ 2555 – 2559 ด้าเนินการเข้าบริหาร
จัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวนรวม 23 แห่ง มีประชาชนได้รับ
ประโยชน์จ้านวน 1,182,264 คน (ภาพที่ 3 - 2) และมีปริมาณน ้าเสียที่บ้าบัดได้สะสมรวมเท่ากับ 81.05 
ล้านลูกบาศก์เมตร (ภาพที่ 3 - 3)  

ภาพที่ 3 - 1  จ านวนระบบบ าบัดน  าเสียที่ องคก์ารจัดการน  าเสยี ลงนามขอ้ตกลง 
ระหว่าง พ .ศ . 2555 – 2559 
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ภาพที่ 3 - 2 ประชาชนท่ีได้รับประโยชน์จากการบ าบดัน  าเสีย ระหวา่ง พ.ศ. 2555 - 2559 

 
       

ภาพที่ 3 - 3 ปริมาณน  าเสยีที่บ าบัดได้ ระหว่างปี 2555 – 2559 
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3.1.4 ผลของการฟื้นฟูทรัพย์สินภายหลังการท้าข้อตกลงร่วมเฉพาะกับ อปท. ระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ของ อปท. ท่ี องค์การจัดการน ้าเสีย เข้าด้าเนินการปรับปรุงฟื้นฟูและบริหารจัดการระหว่างปีงบประมาณ 
2555 – 2559 รวม 23 แห่ง มีขนาดการบ้าบัดรวม 513,669 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือประมาณ 187.49 
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี แต่ปริมาณน ้าเสียที่บ้าบัดได้มีเพียง 30.25 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 
16.13 ของขนาดการบ้าบัดทั งหมด ใช้งบประมาณในการปรับปรุงฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบรวม 
1,310.57 ล้านบาท (ภาพที่ 3 - 4) 

ภาพที่ 3 - 4 ปริมาณน  าเสยีที่บ าบัดได้ ระหว่างปี 2555 - 2559 

ปี 
จ านวนระบบ
บ าบัดน  าเสีย  

(แห่ง) 

พื นที่
ให้บริการ 
(ตร.กม.) 

ความสามารถ
ในการบ าบัด 
(ลบ.ม./วัน) 

ปริมาณน  าเสีย
ที่บ าบัดได้  

(ล้าน ลบ.ม.) 

งบประมาณ
ที่ได้รับ  

(ล้านบาท) 

มูลค่าระบบบ าบัด 
น  าเสียท่ีฟ้ืนฟู 
กลับมาใช้ได้  
(ล้านบาท) 

2555 5 59.77 208,850 2.45 121.02 1,159 
2556 4 35.89 69,819 8.99 257.03 1,647 
2557 8 58.44 139,000 16.24 280.22 4,266 
2558 3 51.54 35,000 23.12 319.91 1,064 
2559 3 48.21 61,000 30.25 332.39 1,231 
รวม 23 253.85 513,669 81.05 1,310.57 9,367 

 

 
3.1.5 โครงการความร่วมมือเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางด้านการบริการระบบบ้าบัดน ้าเสียระหว่าง

เมือง Saitama ประเทศญี่ปุ่น กับองค์การจัดการน ้าเสีย  
โครงการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคการบ้าบัดน ้าเสีย ให้แก่ท้องถิ่นในประเทศไทย  

ภายใต้ โครงการความร่วมมือของ JICA ระหว่าง  Bureau of Public Seweragework, Saitama 
Prefectural Government ของประเทศญี่ปุ่นและองค์การจัดการน ้าเสีย มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของวิศวกรประจ้าโรงบ้าบัดน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องเทคโนโลยีการบรหิาร
จัดการและบ้ารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยได้มีการด้าเนินการต่อเนื่องครั งที่ 1 ตั งแต่เดือนเมษายน 
2555 – มีนาคม 2558 และด้าเนินการต่อเนื่องครั งที่ 2 ตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 – มกราคม 2562 

ผลที่ได้รับจากการด้าเนินโครงการ คือ เจ้าหน้าที่องค์การจัดการน ้าเสียจะได้รับความรู้
ความเข้าใจด้านการปรับปรุงเทคนิคการบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย และเทคโนโลยีการบา้รงุรกัษาดแูล
ระบบบ้าบัดน ้าเสียขั นสูง สามารถน้ามาประยุกต์ใช้ในการท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.2 การแก้ไขปัญหาคณุภาพน  าในลุ่มน  าวิกฤต ิ
จากปัญหามลพิษทางน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนล่างและลุ่มน ้าท่าจีนตอนล่าง โดยเฉพาะ

พื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนล่างในจังหวัดปทุมธานี บริเวณช่วงที่คลองประปาไหลผ่านก่อนเข้าสู่
กรุงเทพมหานคร และพื นที่ลุ่มน ้าท่าจีนในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม มีความรุนแรงและอยู่
ในขั นวิกฤติ ซึ่งมีสาเหตุมาจากบริเวณดังกล่าวมีการขยายตัวของแหล่งชุมชนที่พักอาศัยอย่างต่อเนื่อง 
และมีการพัฒนาพื นที่บางส่วนเป็นเขตอุตสาหกรรม ชุมชนส่วนใหญ่มีการระบายน ้าเสียจากการ
ประกอบการต่าง ๆ ที่ยังไม่ผ่านการบ้าบัดออกสู่สิ่งแวดล้อม และไหลลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ ประกอบกับ
การแก้ไขปัญหายังขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสมและเป็นระบบ ท้าให้ปัญหาน ้าเสียมีแนวโน้มที่จะทวี
ความรุนแรงเพิ่มมากขึ น 

3.2.1 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้ทบทวนโครงการ 
และรับเรื่องนี ไปพิจารณาทบทวนและจัดท้ารายละเอียดข้อมูลต่างๆ ตลอดจนผลการศึกษาความเป็นไป
ได้ (Feasibility Study) ของโครงการให้เป็นปัจจุบัน โดยให้รับความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป
พิจารณาด้าเนินการด้วย และให้น้าเข้าคณะรัฐมนตรีอีกครั งหนึ่ง 

3.2.2 ปีงบประมาณ 2555 องค์การจัดการน ้าเสียโดยความร่วมมือกับรัฐบาลสวีเดนได้ด้าเนิน
การศึกษาทบทวนความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของโครงการ และออกแบบรายละเอียด ก่อสร้าง
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย รวมทั งจัดท้าเอกสารต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง และได้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั งหนึ่ง 
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 มีมติอนุมัติโครงการฯ ตามคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 (ฝ่ายการเกษตรและการท่องเที่ยว) ครั งที่ 3/2555 เมื่อวันศุกร์
ที่ 7 กันยายน 2555 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายชุมพล ศิลปอาชา) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 5 (ฝ่ายการเกษตรและการท่องเที่ยว) เสนอ  

 3.2.3 ระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็กที่ก่อสร้างใหม่ พื นที่ลุ่มน ้าท่าจีนตอนล่างและพื นที่ 
ลุ่มน ้าปากพนัง เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาน ้าเสียของประเทศด้าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง องค์การจัดการ     
น ้าเสียจึงได้ด้าเนินการจัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็กที่ใช้งบประมาณไม่มาก ในระยะแรกได้
ด้าเนินการในพื นที่ โครงการพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  จังหวัด
นครศรีธรรมราช และพื นที่ลุ่มน ้าท่าจีนตอนล่าง (จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร) ระบบบ้าบัด
น ้าเสียขนาดเล็กที่ด้าเนินการโดยองค์การจัดการน ้าเสีย ขณะนี ด้าเนินการแล้วเสร็จ 11 แห่ง อยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง 2 แห่ง ปริมาณการบ้าบัดน ้าเสียในระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2559 ได้แก่ 1) เทศบาลเมือง    
ปากพนัง บริเวณวัดนาควารี 2) เทศบาลเมืองปากพนัง บริเวณหลังเรือนจ้า 3) เทศบาลต้าบลหัวไทร 
บริเวณถนนสุขาภิบาล1 4) เทศบาลต้าบลหัวไทร บริเวณหลังตลาด ถนนบางแค 5) อุทยานนานาชาติ    
สิรินธร 6) เทศบาลต้าบลชะอวด 7) องค์การบริหารส่วนต้าบลหูล่อง 8) เทศบาลต้าบลนครชัยศรี จังหวัด
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นครปฐม 9) เทศบาลต้าบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร 10) เทศบาลต้าบลบางหญ้าแพรก 11) เทศบาล
ต้าบลท่าจีน พบว่ามีปริมาณน ้าเสียรวมที่ได้รับการบ้าบัดใน ปี 2555-2559 ตามล้าดับคือ 155,646 ลบ.ม., 
204,885 ลบ.ม.,  218,112 ลบ.ม., 373,577 ลบ.ม., 612,447 ลบ.ม. รวมสะสม 1,564,667 ลบ.ม. 
ตามล้าดับ (ภาพ 3-5) 
 

ภาพที่ 3 - 5 แสดงข้อมูลปริมาณการบ าบัดน  าเสียในระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2559  

 

 
 
 
 
 

ล าดับ 
ระบบบ าบดัน  าเสยี 

ปีที่
ก่อสร้าง 

มูลค่าการ
ก่อสร้าง 

ปริมาณน  าเสียที่ได้รบัการบ าบดั (ลบ.ม.) 

ที่ อจน. ด าเนินการ 
บริหารจดัการ 

(พ.ศ.) (ล้านบาท) 2555 2556 2557 2558 2559 รวมสะสม 

1 ทม.ปากพนัง (วัดนาควารี) 2550 9.60 43,535 39,072 35,211 30,233 38,814 186,865 

2 ทม.ปากพนัง (หลังเรือนจ้า) 2550 3.50 15,447 19,939 17,429 18,207 19,757 90,779 

3 ทต.หัวไทร (ถ.สุขาภิบาล1) 2551 6.90 39,473 66,885 61,015 52,840 70,983 291,196 

4 
ทต.หัวไทร  
(หลังตลาด ถ.บางแค) 

2552 2.80 44,809 49,899 47,944 46,934 70,822 260,408 

5 อุทยานนานาชาติสิรินธร 2555 - 12,382 15,249 12,227 15,387 28,299 83,544 

6 ทต.ชะอวด (วัดศรีมาประสิทธิ์) 2552 5.30 - 13,841 44,286 42,540 52,630 153,297 

7 
อบต.หูล่อง 
(ชุมชนหอยราก-ศรีสมบูรณ์) 

2557 33.50 - - - - 34,962 34,962 

8 
ทต.นครชัยศรี 
จ.นครปฐม 

2557 23.25 - - - 78,010 165,079 243,089 

9 
ทต.บางปลา 
จ.สมุทรสาคร 

2557 13.60 - - - 89,426 131,101 220,527 

10 ทต.บางหญ้าแพรก 2559 23.75 - - - - - 
- 

11 ทต.ท่าจีน 2559 28.95 - - - - - 
- 

รวม 151.15 155,646 204,885 218,112 373,577 612,447 1,564,667 
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3.3 การบริหารจัดการองคก์ร 
3.3.1 ภาพรวม 

จากการประเมินผลการด้าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (โดยส้านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ) ในปี 2555 องค์การจัดการน ้าเสียได้รับคะแนน 3.6305  ในปี 2556 ได้คะแนน 3.2643     
ในปี 2557 ได้คะแนน 3.5326 ในปี 2558 ได้คะแนน 3.3089 และในปี 2559 ได้คะแนน 3.5894 (ตาราง
ที่ 3-6 , ภาพที่ 3-7) 

ตารางที ่3-6 แสดงผลการประเมินการบริหารจัดการองค์กร 

เกณฑ์การประเมิน 2555 2556 2557 2558 2559 

1. การด้าเนินการตามนโยบาย 4.0266 2.7594 2.9280 2.5742 3.9119 

2. ผลการด้าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 4.5107 4.1514 4.1544 3.6383 3.9974 

3. การบริหารจดัการองคก์ร (35%) 2.3164 2.6112 2.6620 2.8190 2.8511 

3.1 บทบาทของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ (6%) 

2.9951 3.0215 3.2449 3.0993 3.2843 

3.2 การบริหารความเสี่ยง (7%) 1.9000 2.6500 2.3500 2.9000 2.9000 

3.3 การควบคมุภายใน (6%) 2.6800 2.8800 2.9250 2.9450 3.0300 

3.4 การตรวจสอบภายใน (6%) 2.0098 2.3723 2.6434 2.8368 2.7308 

3.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ (6%) 2.2702 2.5131 2.5804 2.7390 2.7475 

3.6 การบริหารทรัพยากรบคุคล (6%) 2.2338 2.3134 2.3681 2.4223 2.4652 

รวม 3.6305 3.2643 3.5326 3.3089 3.5894 
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ภาพที่ 3 - 7 แผนภูมิแสดงผลการประเมินการบริหารจัดการองค์กร 
 

 
 
3.3.2 งานพัฒนาบุคลากร 

   มีการปรบัปรงุอัตรากา้ลังเป็นล้าดับ ดงันี  
   ปี 2555 มีพนักงาน 111 อัตรา 
   ปี 2556 มีพนักงาน 116 อัตรา    
   ปี 2557 มีพนักงาน 130 อัตรา 
   ปี 2558 มีพนักงาน 127 อัตรา 
   ปี 2559 มีพนักงาน    128 อตัรา 

มีการปรับปรุงสดัสว่นพนกังานตามกลุม่วิชาชีพ ดงัต่อไปนี  
 

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

3.6305

3.2643

3.5326

3.3089

3.5894

ผลการประเมินการบริหารจัดการองค์การ

คะแนนการประเมิน 
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               หมายเหต ุ  ขอ้มูลบุคลากร จ้านวน 128 อัตรา (ข้อมูล ณ วนัที่ 18 สิงหาคม 2560) 
จ้าแนกตามกลุ่มต้าแหน่งงาน  
 
 

3.4 การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจของประชาชนในด้านการจัดการน  าเสีย 
ในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมาระหว่างปีงบประมาณ 2556 - 2559 ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่องการจัดการน ้าเสีย โดยในแต่ละปีจะมีกิจกรรม การ
รับฟังความคิดเห็น การอบรมให้ความรู้ประชาชนเรื่องการจัดการน ้าเสีย ค่ายเยาวชน และการเผยแพร่
ข่าวสาร ความรู้ ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ เช่น เครือข่ายสังคมอิเล็คทรอนิค วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ สรุป
ได้ดังนี  (รวมช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2559) 

- การอบรมใหค้วามรูป้ระชาชน     26,568  คน 
- ค่ายเยาวชน           400  คน 
- กิจกรรมรับฟังความคดิเห็นของ อปท. ในเรื่องการจัดเกบ็รายได้     29   ครั ง 
- เผยแพร่ผ่านสื่อตา่งๆ         104   ครั ง  
       
 
 
 
 

29%

41%

30%

อัตราก าลัง ปี 2559

กลุ่มต้าแหน่งบริหาร

กลุ่มต้าแหน่งวิชาชีพ
เฉพาะ (วิศวกร/นายช่าง
เทคนิค/นิติกร/บัญช)ี

กลุ่มต้าแหน่งท่ัวไป
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3.5 การบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          การด้าเนินงานการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา 
องค์การจัดการน ้าเสียได้ประสานการด้าเนินงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในการเข้าบริหาร
จัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ พร้อมทั งเดินระบบและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย
เป็นระยะเวลา 4 ปี (สนับสนุนงบประมาณแบบถดถอย 4 ปี ร้อยละ 100, 75, 50, 25) เพ่ือเป็นต้นแบบ
การบริหารจัดการของระบบบ้าบัดน ้าเสียแต่ละแห่ง ควบคู่กับการสร้างความพร้อมให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั งการด้าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเดินระบบและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัด    
น ้าเสียตามหลักวิชาการให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดท้าคู่มือส้าหรับการเดิ น
ระบบบ้าบัดน ้าเสียการจัดท้าฐานข้อมูลและโครงสร้างอัตราค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย รวมทั ง ติดตั งอุปกรณ์
ที่จ้าเป็นต่อการบริหารงาน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และปลูกฝังจิตส้านึกด้านการจัดการน ้าเสียให้แก่
ประชาชนเพ่ือให้ความร่วมมือในการจ่ายค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย การจัดหา Software และ Hardware 
พร้อมจัดท้าฐานข้อมูลลูกค้า เพ่ือจัดวางระบบการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย องค์การจัดการน ้าเสีย 
เข้าฟ้ืนฟูปรับปรุงบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียท้องถิ่นที่ได้ก่อสร้างแล้ว โดยคณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบโครงการน้าร่องขององค์การจัดการน ้าเสีย คือการเข้าด้าเนินการปรับปรุงฟืน้ฟูและบรหิารจดัการ
ระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี เป็นระยะเวลา 4 ปี ตั งแต่ปีงบประมาณ 2543 
ถึง 2546 และองค์การจัดการน ้าเสียได้ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุขวางแนวทางการจัดเก็บค่าบริการ
บ้าบัดน ้าเสียจากประชาชน ตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายตั งแต่ปลายปี 2544 และเริ่มมีการจัดเก็บ
ค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย ในปีงบประมาณ 2546 นอกจากนี องค์การจัดการน ้าเสียได้เพ่ิมศักยภาพให้แก่ 
เทศบาลเมืองแสนสุข ทั งทางด้านเทคนิคการบริหารจัดการ การจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย จนปัจจุบัน
เทศบาลเมืองแสนสุข สามารถด้าเนินการบริหารจัดการทั งทางด้านเทคนิคและการจัดเก็บค่าบริการได้
อย่างต่อเนื่อง 

องค์การจัดการน ้าเสียได้เข้าด้าเนินการในลักษณะเดียวกันกับโครงการน้าร่องในพื นที่อื่นๆ ตั งแต่
ปีงบประมาณ 2547 โดยได้เข้าบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นที่ 6 พื นที่ คือ เทศบาลเมือง      
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เทศบาลต้าบลบ้านเพ จังหวัดระยอง เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร และเทศบาลเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

ต่อมาในปีงบประมาณ 2548 องค์การจัดการน ้าเสียได้เข้าด้าเนินการบริหารจัดการระบบบ้าบัด
น ้าเสียรวม ในพื นที่เพิ่มขึ นอีก 5 พื นที่ คือ เทศบาลต้าบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร เทศบาลต้าบลหัวขวาง 
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จังหวัดมหาสารคาม เทศบาลเมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านใต้ 
อ้าเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 - 2553 องค์การจัดการน ้าเสีย ได้ปรับปรุงฟ้ืนฟูบริหารจัดการระบบ
บ้าบัดน ้าเสียของ อปท. ที่ได้ก่อสร้างไว้แล้ว รวมทั งบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็กในโครงการ
พระราชด้าริ รวมทั งสิ น 22 แห่ง ซึ่งมีมูลค่างานก่อสร้างเป็นเงิน 4,658.669 ล้านบาท โดยมีศักยภาพใน
การบ้าบัดน ้าเสียรวม เท่ากับ 64,856,160 ลูกบาศก์เมตรต่อปี  
          ในปีงบประมาณ 2555 องค์การจัดการน ้าเสีย ได้ด้าเนินงานบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย
รวม อย่างเต็มรูปแบบมีระยะเวลาด้าเนินงาน 15 ปี ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบบ้าบัด   
น ้าเสียแต่ไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั งจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย จ้านวน         
5 พื นที่ ซึ่งมีมูลค่างาน ก่อสร้างรวม 1,311.69 ล้านบาท ศักยภาพในการบ้าบัดน ้าเสีย เท่ากับ 8,300,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อปี จากจ้านวนประชากรทั งหมด 380,458 คน 
          ในปีงบประมาณ 2559 องค์การจัดการน ้าเสียได้เข้าบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวนรวมทั งสิ น 23 พื นที่ สามารถบ้าบัดน ้าเสียได้ 30,254,704 ลบ.ม./ปี 
ประชากรได้รับประโยชน์รวมทั งหมด 1,182,264 คน 
  
3.6 การปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการด าเนินงานขององค์การจัดการน  าเสีย 

 องค์การจัดการน ้าเสีย ได้ด้าเนินการปรับปรุงแก้ไข จัดท้า ประกาศใช้ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการ
ปรับโครงสร้างองค์กรให้เอื อต่อการด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสีย ให้สามารถด้าเนินการได้อย่าง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ข้อบังคับว่าด้วย การบริหาร
หรือจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย พ.ศ.2554 ข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานขององค์การจัดการน ้าเสีย 
พ.ศ.2554 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2554 
          ปีงบประมาณ 2558 องค์การจัดการน ้าเสียได้ด้าเนินการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั งองค์การ
จัดการน ้าเสีย พ.ศ.2538 ในมาตราที่ไม่เอื ออ้านวยต่อการบริหารงานมาตรา 26(2) อ้านาจหน้าที่ของ      
ผู้รักษาการแทนผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสีย ให้มีอ้านาจหน้าที่อย่างเดียวกับผู้อ้านวยการองค์การ
จัดการน ้าเสีย  
          ปีงบประมาณ 2559 องค์การจัดการน ้าเสียอยู่ระหว่างการยกร่างข้อบังคับองค์การจัดการน ้าเสีย 
ว่าด้วยการจัดตั งหรือการถือหุ้นในบริษัทจ้ากัด หรือบริษัทมหาชนจ้ากัด หรือการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการขององค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.... 
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3.7 การด าเนินงานในการให้บริการเชิงพาณิชย์ 
3.7.1 การรับส้ารวจ ออกแบบ และก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย พร้อมให้ค้าปรึกษา 

3.7.1.1 ให้บริการปรึกษา วางแผน ด้าเนินการส้ารวจ การบริหารโครงการ และจัดท้า
รายงานโครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย น้าเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเห็นชอบด้าเนิน
โครงการ หรืออนุมัติงบประมาณโครงการ 

3.7.1.2 ให้บริการงานออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และจัดเตรียม
เอกสารประกอบแบบที่เกี่ยวข้องส้าหรับการประมูลงานหรือคัดเลือกผู้รับจ้างงาน ในงานก่อสร้างระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย  

3.7.1.3 ให้บริการงานที่ปรึกษาในการควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้างระบบบ้าบัด  
น ้าเสีย ควบคุมและทดลองการเดินระบบ และการบ้ารุงรักษาระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย พร้อมทั ง
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามหลักวิชาการ และตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  องค์การจัดการน ้าเสียยังให้
บริการในการด้าเนินโครงการแบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ หรือ Turnkey Project ซึ่งประกอบด้วย งาน
ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ทดสอบคุณภาพน ้าเสีย งานส้ารวจท่อระบายน ้า
ด้วยเครื่อง CCTV งานเดินระบบ O&M  อบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ซึ่งผลงานที่ผ่านมา ได้แก่ การพัฒนา
ระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบ Activated sludge (AS)  โครงการปรับปรุงระบบบ้าบัดน ้าเสีย ของโรงพยาบาล
ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3.7.2 การส้ารวจท่อรวบรวมน ้าเสียโดยใช้เครื่อง CCTV 
เป็นบริการดูดล้างท้าความสะอาดท่อรวบรวมน ้าเสีย ดูดล้างตะกอนในท่อรวบรวมน ้าเสีย 

ล้างท้าความสะอาดท่อด้วยหัวฉีดดันน ้าแรงดันสูง และการส้ารวจสภาพภายในท่อรวบรวมน ้าเสีย เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการบ้ารุงรักษา และซ่อมแซมต่อไป 
 

3.8 การให้บริการเชิงสังคม 
          3.8.1 องค์การจัดการน ้าเสีย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ก้ากับดูแลงานด้านบ้าบัดน ้าเสีย ทั งงานด้าน
ปฏิบัติการและด้านเทคนิค รวมถึงการจัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมส้าหรับการจัดการน ้าเสียภายในเขต
พื นที่จัดการน ้าเสีย การให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งในและนอกเขตพื นที่จัดการ
น ้าเสีย และบริการรับบริหารหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน ้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพใน
เชิงเศรษฐกิจ ดังนั นในปีงบประมาณ 2559 องค์การจัดการน ้าเสียจึงได้จัดตั งศูนย์ติดตามและรายงาน
สถานการณ์น ้าเสียประเทศไทย โดยมีการแสดงผลการรายงานคุณภาพน ้าแบบอัตโนมัติ และควบคุมการ
ท้างานของเครื่องจักร ที่อยู่ตามสถานีสูบของระบบบ้าบัดน ้าเสียต่างๆ ที่องค์การจัดการน ้าเสียด้าเนินการ
บริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความเป็นเอกภาพของงานด้านการจัดการน ้าเสีย ท้าให้การ
ก้ากับดูแลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างใกล้ชิด ทั งนี เพื่อให้การแก้ปัญหาคุณภาพน ้าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
สิ่งแวดล้อมและการด้ารงชีวิตของประชาชนทุกคน 
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 3.8.2 องค์การจัดการน ้าเสียได้สนองงานในโครงการพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยด้าเนินการออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบบ้าบัด
น ้าเสียให้กับพื นที่ดังต่อไปนี  

        3.8.2.1 เทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
        ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย จ้านวน 2 ระบบ บริเวณ

หลังเรือนจ้า และบริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี 
        3.8.2.2 เทศบาลต้าบลหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

        ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย จ้านวน 2 ระบบ บริเวณ
ถนนสุขาภิบาล 1 และบริเวณหลังตลาดสดถนนบางแค  

        3.8.2.3 เทศบาลต้าบลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
            ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบบา้บัดน ้าเสีย บริเวณวัดศรีมาประสิทธิ์ 

1.8.2.4 องค์การบริหารส่วนต้าบลหูล่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย บริเวณชุมชนหอยราก-

ศรีสมบูรณ์ 
3.8.3 โครงการอื่นๆ  

                 องค์การจัดการน ้าเสียยังได้ด้าเนินการ ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบบ้าบัด
น ้าเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์ของมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี 
 
3.9 โครงการส าคัญของ องค์การจัดการน  าเสีย 
 3.9.1 โครงการบ าบัดน  าเสียเทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 

จากปัญหามลพิษทางน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนล่างและลุ่มน ้าท่าจีนตอนล่าง 
โดยเฉพาะพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนล่างในจังหวัดปทุมธานี บริเวณช่วงที่คลองประปาไหลผ่านก่อนเข้าสู่
กรุงเทพมหานคร และพื นที่ลุ่มน ้าท่าจีนในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม มีความรุนแรงและอยู่
ในขั นวิกฤติ ซึ่งมีสาเหตุมาจากบริเวณดังกล่าวมีการขยายตัวของแหล่งชุมชนที่พักอาศัยอย่างต่อเนื่องและ
มีการพัฒนาพื นที่บางส่วนเป็นเขตอุตสาหกรรม ชุมชนส่วนใหญ่มีการระบายน ้าเสียจากการประกอบการ
ต่าง ๆ ที่ยังไม่ผ่านการบ้าบัดออกสู่สิ่งแวดล้อม และไหลลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ ประกอบกับการแก้ไข
ปัญหายังขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสมและเป็นระบบ ท้าให้ปัญหาน ้าเสีย  มีแนวโน้มที่จะทวีความ
รุนแรงเพิ่มมากขึ น 

องค์การจัดการน ้าเสียได้ตระหนักถึงความส้าคัญของการด้าเนินงานในเรื่องดังกล่าว จึงได้
จัดท้า “โครงการบ้าบัดน ้าเสียปริมณฑลส่วนเหนือขั นที่ 1 (คูคต - รังสิต) (ชื่อเดิม โครงการบ้าบัดน ้าเสียฯ 
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(คูคต - ประชาธิปัตย์)) และโครงการบ้าบัดน ้าเสียอ้อมน้อย - อ้อมใหญ่” ขึ น เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าเสีย     
ในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนล่าง และลุ่มน ้าท่าจีนตอนล่าง ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโครงการ 
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2543 แต่ถูกชะลอโครงการ เนื่องจากปัญหาการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียจังหวัด
สมุทรปราการและปัญหาการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ทั่วประเทศ ต่อมาองค์การจัดการน ้าเสียขอทบทวนโครงการอีกครั ง เพ่ือขอความเห็นชอบให้องค์การ
จัดการน ้าเสียเป็นผู้ด้าเนินการโดยความร่วมมือกับท้องถิ่นก่อสร้างระบบย่อยในพื นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และให้ภาครัฐลงทุนในโครงการทั งหมดแทนการจัดตั งบริษัทร่วมทุน และองค์การจัดการน ้าเสีย
จะด้าเนินการจัดเก็บค่าบริการเป็นค่าด้าเนินการและค่าบ้ารุงรักษา และด้าเนินการพื นที่เทศบาลนครออ้ม
น้อย เป็นพื นที่ย่อยแรก เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้ทบทวน
โครงการ และรับเรื่องนี ไปพิจารณาทบทวนและจัดท้ารายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนผลการศึกษา
ความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของโครงการให้เป็นปัจจุบัน โดยให้รับความคิดเห็นของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไปพิจารณาด้าเนินการด้วย และให้น้าเข้าคณะรัฐมนตรีอีกครั งหนึ่ง  

ในปี 2555 องค์การจัดการน ้าเสียโดยความร่วมมือกับรัฐบาลสวีเดนได้ด้าเนินการศึกษา
ทบทวนความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของโครงการ และออกแบบรายละเอียด ก่อสร้างระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย รวมทั งจัดท้าเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้น้าเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีอีกครั งหนึ่ง 
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ลงมติอนุมัติโครงการฯ ตามคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 (ฝ่ายการเกษตรและการท่องเที่ยว) ครั งที่ 3/2555 เมื่อ      
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายชุมพล ศิลปอาชา) ประธานกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่ 5 (ฝ่ายการเกษตรและการท่องเที่ยว) เสนอ  

องค์การจัดการน ้า เสีย ขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือด้าเนินการโครงการดังกล่าว                
ในปีงบประมาณ 2557-2559 แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด้าเนินโครงการ และองค์การ
จัดการน ้าเสียยังคงขอจัดสรรงบประมาณ เพ่ือด้าเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และคาดหวังว่าจะ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาน ้าเสียที่เกิดขึ นบริเวณพื นที่ลุ่มน ้าท่าจีนอย่าง
เป็นระบบ 

 

 3.9.2 โครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน  าเสียชุมชนขนาดเล็ก ในเขตปริมณฑล 
องค์การจัดการน ้าเสียได้ศึกษา ส้ารวจสภาพปัญหาน ้าเสียในเขตปริมณฑล โดยพบว่าบริเวณ

ชุมชนหนาแน่น ในเขตพื นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง มีการระบายน ้าเสียลงสู่แหล่งน ้า

ธรรมชาติ โดยที่ยังไม่ผ่านการบ้าบัด ท้าให้คุณภาพน ้าในแหล่งในพื นที่นั นเสื่อมโทรม และส่งผลถึง

คุณภาพน ้าผิวดินในแม่น ้าสายส้าคัญของประเทศ เช่น แม่น ้าเจ้าพระยา แม่น ้าท่าจีน เสื่อมโทรมด้วย 
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องค์การจัดการน ้าเสียจึงได้จัดให้มีโครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนขนาดเล็กในเขตปริ มณฑล

เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าเสียในพื นที่ดังกล่าว โดยค้านึงถึงความพร้อมด้านต่างๆ  ของพื นที่และสภาพปัญหา  

โครงการฯ น้าร่องโครงการแรก คือ โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลต้าบล

บางปลา จังหวัดสมุทรสาคร มีศักยภาพในการบ้าบัด 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โครงการก่อสร้างของ

เทศบาลต้าบลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีศักยภาพในการบ้าบัด 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ต่อมาได้

ด้าเนินโครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็ก เทศบาลต้าบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร  

มีศักยภาพในการบ้าบัด 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็ก เทศบาล

ต้าบลท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร มีศักยภาพในการบ้าบัด 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โครงการก่อสร้าง

ระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็ก เทศบาลต้าบลบางเลน จังหวัดนครปฐม มีศักยภาพในการบ้าบัด 600 

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็ก เทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม  

มีศักยภาพในการบ้าบัด 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และโครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็ก 

องค์การบริหารส่วนต้าบลสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม มีศักยภาพในการบ้าบัด 600 ลูกบาศก์เมตร

ต่อวัน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน ้าเสียให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริเวณชุมชนหนาแน่น เป็นการ

ลดปริมาณความสกปรกของน ้าเสีย ให้ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการก้าหนดก่อนระบายลงสู่แม่น ้าท่าจีน 

ท้าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น และเป็นการลดปริมาณสารอินทรีย์ที่จะลงสู่แม่น ้าท่าจีน 
 

3.9.3 โครงการเอกชนร่วมทุน  
ด้วยพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ก้าหนดให้มีการ

จัดท้าแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพ่ือใช้เป็นแนวนโยบายของภาครัฐ          
ที่ชัดเจนและแน่นอนในการก้าหนดกิจการของรัฐที่สมควร และที่รัฐส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการ
ลงทุน ภายใต้กรอบระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตลอดจน
สร้างความสนใจ และดึงดูดเอกชนให้เข้ามาร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ   

ภายใต้กรอบระยะเวลา 5 ปี ของร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ.2560-2564 รัฐมีเป้าหมายที่จะ
ด้าเนินโครงการที่อยู่ภายใต้ 6 กิจการในกลุ่มที่ 1 ในลักษณะการให้เอกชนร่วมลงทุนเป็นหลัก และจะ
ส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนโครงการที่อยู่ภายใต้ 16 กิจการในกลุ่มที่ 2 เพ่ือให้ภาครัฐ
สามารถลงทุนพัฒนากิจการดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วมากขึ น โดยสามารถลดข้อจ้ากัดการลงทุนจากเงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงินกู้จากภาครัฐ รวมทั งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน
ในกิจการนั น 
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องค์การจัดการน ้าเสียมีโครงการที่ถูกจัดอยู่ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ฯดังกล่าว จ้านวน
รวมทั งสิ น 4 โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี  

 

โครงการ 
หน่วยงาน
เจ้าของ
โครงการ 

ความสามารถ
ในการ 

บ าบัดน  าเสีย 
(ลบ.ม./วัน) 

ประมาณการ
มูลค่าเงินลงทุน

ทั งหมด  
(ล้านบาท) 

สถานะปัจจบุัน 

กลุ่มที่ 2 กิจการที่รัฐส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt-in) 

2.5 กิจการพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน ้า 

1. โครงการก่อสร้างระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย ทน.สมุทรสาคร          
จ.สมุทรสาคร 

องค์การ
จัดการ     
น ้าเสีย 

92,000 6,525.80 เตรียมความพร้อมก่อน
จัดท้ารายงานผลการศึกษา
และวิเคราะห์โครงการตาม 
พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 
 

2. โครงการก่อสร้างระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย ทม.กระทุ่มแบน 
จ.สมุทรสาคร 

องค์การ
จัดการ    
น ้าเสีย 

47,000 3,203.82 เตรียมความพร้อมก่อน
จัดท้ารายงานผลการศึกษา
และวิเคราะห์โครงการตาม 
พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 
 
 

3. โครงการก่อสร้างระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย ทม.บางบัวทอง  
จ.นนทบุรี 

องค์การ
จัดการ    
น ้าเสีย 

67,000 4,646.06 เตรียมความพร้อมก่อน
จัดท้ารายงานผลการศึกษา
และวิเคราะห์โครงการตาม 
พรบ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 

4. โครงการก่อสร้างระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย ทน.รังสิต  
จ.ปทุมธานี 

องค์การ
จัดการ     
น ้าเสีย 

100,000 443.12 เตรียมความพร้อมก่อน
จัดท้ารายงานผลการศึกษา
และวิเคราะห์โครงการตาม 
พรบ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 

รวม 306,000 14,818.80  
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          3.9.4   โครงการน าน  าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่   
   ปัจจุบันองค์การจัดการน ้าเสีย ได้เข้าด้าเนินงานบริหารจัดการและบ้ารุงรักษาระบบ
บ้าบัดน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้านวน 25 พื นที่ ระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นที่โครงการ
พระราชด้าริ 7 พื นที่ และระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนขนาดเล็ก 8 พื นที่ ซึ่งพื นที่ที่น้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัด
แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ในพื นที่เกษตรกรรมมีจ้านวน 7 พื นที่ ประกอบด้วย เทศบาลเมืองมุกดาหาร 
เทศบาลนครล้าปาง เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลเมืองพะเยา เทศบาลเมืองบ้านโป่ง เทศบาลนคร
อุดรธานี และเทศบาลเมืองสิงห์บุรี เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน ้าในช่วงฤดูแล้งตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล ในเรื่องการแก้ปัญหาขาดแคลนน ้าในบางพื นที่และบางฤดูกาล  
                    ทั งนี โครงการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถประหยัด

งบประมาณรายจ่ายและลดจ้านวนการใช้น ้าประปาลง อีกทั งยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าของน ้าและเป็นการ

อนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน ้าอีกด้วย เพราะว่าทรัพยากรน ้าเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถน้าทรัพยากรอืน่มาใช้

ทดแทนได้ ซึ่งนับว่าเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด ช่วยลดการท้าลายสิ่งแวดล้อม โดยมี

เป้าหมายร่วมกัน คือ การส่งเสริมและรักษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนภายใต้บูรราการอัน

สอดคล้องกับกระแสของสังคมไทยและสังคมโลก 

 

 3.9.5 โครงการบริหารจัดการฟ้ืนฟูระบบบ าบัดน  าเสียในประเทศไทยระหว่างองค์การความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และ องค์การจัดการน  าเสีย 

โครงการบริหารจัดการฟ้ืนฟูระบบบ้าบัดน ้าเสียในประเทศไทยก่อตั งขึ นมาเพ่ือแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการจัดการน ้าเสียในประเทศไทยและฟื้นฟูโรงบ้าบัดน ้าเสีย โดยการสนับสนุนจากองค์การร่วมมือ
ระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และองค์กรที่ให้การสนับสนุนในประเทศญี่ปุ่นคือ Ministry of Land 
Infrastructure and Transport (MLIT) กับ Japan Sewage Agency (JSA) โครงการนี มุ่งเน้นในการ
แก้ปัญหาทางด้านเทคนิคและการพัฒนาศักยภาพของบุคคล โดยได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเมื่อ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2547 ระยะการด้าเนินการ 3 ปีครึ่ง ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2547 ถึงวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2550 

โครงการนี มุ่งเน้นเรื่องการฟ้ืนฟูระบบบ้าบัดน ้าเสียที่ระบบการท้างานได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ การปรับปรุงวิธีการจัดการบ้ารุงรักษาเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ในการปรับปรุงโรงบ้าบัดน ้าเสีย
ให้ดีขึ น รวมทั งการพัฒนาประสิทธิภาพการบ้าบัดน ้าเสียและเจ้าหน้าที่บุคลากรให้ดียิ่งขึ น การด้าเนินการ
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี  
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 3.9.5.1 กิจกรรมการปรับปรุงและฟื้นฟูระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
 ปรับปรุงและฟ้ืนฟูระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลเมืองปทุมธานี ซึ่งเป็นระบบ

แอ็กติเวเตดสลัดจ์ ชนิดคลองวนเวียน และของเทศบาลเมืองก้าแพงเพชร ซึ่งเป็นระบบบ้าบัด น ้าเสียแบบ
บ่อปรับเสถียร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ระบบบ้าบัดฯ ทั ง 2 ระบบ นี เป็นแม่แบบระบบบ้าบัดน ้าเสียส้าหรับ
การด้าเนินการของระบบบ้าบัดในพื นที่อื่นๆต่อไป ผลการด้าเนินงานของระบบบ้าบัด น ้าเสียทั งสองพื นที่
ดังกล่าวได้ผลออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีราคาต่อหน่วย (บาท/ลูกบาศก์เมตร) ลดลงร้อยละ 20 
บ้าบัดน ้าเสียเพ่ิมขึ นร้อยละ 30 น ้าที่ผ่านการบ้าบัดได้มาตรฐานตามที่ทางราชการก้าหนด 

 3.9.5.2  กิจกรรมให้การศึกษา 
           ท้ากิจกรรมและด้าเนินงานกับเจ้าหน้าที่ ในแต่ละท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด 

ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นรวบรวมจัดท้าเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการขึ น ดังนี  
  1)  การวิเคราะหโ์รงบ้าบดัน า้เสียในประเทศไทย 

2) คู่มือการดูแลรวบรวมน ้าเสีย 
3) การออกแบบและดูแลรักษาสถานีสูบน ้า 
4) การบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
5) การควบคุมมาตรฐานส้าหรับงานก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
6) คู่มือการประเมินงานปรับปรุง ซ่อมแซมระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
7) การควบคุมค่าใช้จ่ายส้าหรับการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
8) ตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ น และแนวทางแก้ไข 
9) คู่มือความปลอดภัยของแรงงาน ส้าหรับงานก่อสร้าง เดินระบบ และ

บ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
 3.9.5.3 กิจกรรมการฝึกอบรม 5 วัน 

ในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียระบบคลองวนเวียนพร้อม
แนวทางประหยัดต้นทุนพลังงาน” มีเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม 30 คน  

3.9.5.4 กิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยความช่วยเหลือของ JICA 
ในการสั่งซื อเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ พร้อมให้พนักงานเข้ารับการ

ฝึกอบรมเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างระบบข้อมูลเพ่ือให้ระบบ
สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่แหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร คู่มือปฏิบัติการและ
แนะน้าองค์การจัดการน ้าเสีย 
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3.9.6 โครงการความร่วมมือระหว่าง เมือง Saitama กับองค์การจัดการน  าเสีย 
   โครงการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคการบ้าบัดน ้าเสีย ให้แก่ท้องถิ่นในประเทศไทย 

ภายใต้ โครงการความร่วมมือของ JICA ระหว่าง Bureau of Public Seweragework, Saitama 
Prefectural Government ของประเทศญี่ปุ่น และองค์การจัดการน ้าเสีย มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของวิศวกรประจ้าโรงบ้าบัดน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องเทคโนโลยีการบรหิาร
จัดการและบ้ารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีระยะเวลาโครงการ 3 ปี ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 
– มีนาคม 2558 และมีการลงนามต่อเนื่องอีกครั ง มีระยะเวลาโครงการ 3 ปี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 
2559 – มกราคม 2562 ประโยชน์ที่ได้รับได้รับจากการด้าเนินโครงการ คือ เจ้าหน้าที่องค์การจัดการ  
น ้าเสียจะได้รับความรู้ความเข้าใจ ด้านการปรับปรุงเทคนิคการบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย และ
เทคโนโลยีการบ้ารุงรักษาดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสียขั นสูง สามารถน้ามาปรับใช้ในการด้าเนินงานด้านการ
บริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียได้เป็นอย่างดี  
 
 

3.9.7 โครงการความร่วมมือระหว่าง ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศของประเทศ
เยอรมัน Deutsche Gesellschaft fürInternationale Zusammenarbeit (GIZ) กับองค์การ
จัดการน  าเสีย 

มีการลงนามความร่วมมือ Water and Wastewater Companies for Climate 
Mitigation (WaCCLiM) กับ  Deutsche Gesellschaff fürInternationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH จากประเทศเยอรมัน โดยมีขอบเขตการด้าเนินงานครอบคลุมการจัดท้าข้อมูลพื นฐาน และจัดท้า
แนวทางการปรับปรุงเพื่อลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่บรรยากาศจากโรงบ้าบัดน ้าเสีย
ที่องค์การจัดการน ้าเสียบริหารจัดการ พร้อมทั งฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้ อง   
โดยมีระยะเวลาด้าเนินการ 2 ปี คือระหว่างปี 2557-2558 มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ เมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม 2557 และได้ด้าเนินการต่อเนื่องอีก 3 ปี คือ ระหว่างปี 2559-2561 มีการลงนามบันทึกความ
ร่วมมือ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 

 

3.9.8 โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบัน Korea Environmental Industry @ 
Technology Institute (KEITI) แห่งสาธารณรัฐเกาหลี 

 ลงนามบันทึกความข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม โครงการ Wastewater Management 
Master Plan in Eastern Region of Thailand ภายใต้โครงการ Wastewater Management Master 
Plan in Eastern Region of Thailand  เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2559 มีระยะเวลาด้าเนินงาน 1 ปี 
(ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2559 – เดือนกรกฎาคม 2560) โดยสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้รับผิดชอบ
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งบประมาณโครงการ เป็นจ้านวนเงิน 750 ล้านวอน หรือประมาณ 23.4 ล้านบาท วัตถุประสงค์การ
ด้าเนินงานเพ่ือจัดท้าแผนแม่บทการจัดการน ้าเสียในภาคตะวันออกของประเทศไทย  และพัฒนาความ
ร่วมมืออุตสาหกรรมด้านน ้าและเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยและประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี  รวมทั ง
เพ่ือจัดท้าแผนด้าเนินการจัดการน ้าเสียในพื นที่เป้าหมายของประเทศไทยที่ต้องการพัฒนางานด้าน
สุขาภิบาล โดยพื นที่ศึกษาจัดท้าแผนแม่บทการจัดการน ้าเสียในพื นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย คือ 
เทศบาลต้าบลปลวกแดง จังหวัดระยอง  
 



 
บทที่ 4  

สถานการณ์/การวิเคราะห์
ปัจจัยแวดล้อม เพื่อก าหนด
วิสัยทัศน์และทิศทางของ 

องค์การจัดการน  าเสียในอีก 
5 ปีข้างหน้า 

 



บทที่ 4 
สถานการณ์/การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม 

เพื่อก้าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์การจัดการน ้าเสีย 
ใน 5 ปี ข้างหน้า 

 

 แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2560 – 2564 (ทบทวนครั งที่ 1)  ฉบับนี  จัดท้าขึ นโดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสีย ตั งแต่ปีงบประมาณ 
พ .ศ. 2560 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยด้าเนินการให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 
2564) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการ
ประเมินผลของส้านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นโยบายผู้ถือหุ้นของรัฐ  (State of 
Direction: SOD)  นโยบายคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสียต่อบทบาทภารกิจขององค์การจัดการ  
น ้าเสียที่ด้าเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หลักในงานการจัดการน ้าเสีย  

4.1 สถานการณ์  

4.1.1 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศไทย 
              ปัจจัยส้าคัญในการพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนที่ประเทศ
ไทยต้องมีการปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านต่าง ๆ ดังนี  

1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น การด้าเนินงานตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
2. การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เช่น การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก แรงงานมีทักษะสูงและมี

ความสามารถเฉพาะทาง ความเคลื่อนไหวของกระแสวัฒนธรรมโลก ความเหลื่อมล ้าไม่เท่าเทียมกัน 
3. เงื่อนไขเศรษฐกิจภูมิภาคโลกและผลกระทบต่อประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า เช่น 

เศรษฐกิจโลกมีรูปแบบไปสู่การค้าเสรีมากขึ น บทบาทของประเทศมหาอ้านาจในภูมิภาคอาเซียน 
4. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติมีความรุนแรงมากขึ น ท้าให้ความร่วมมือ/

ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้น และวาระการ
พัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. 2015 เป็นการก้าหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปีข้างหน้า 

5. ความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศมีความส้าคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่าง
กว้างขวาง ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ ทั งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง การบริการจัดการในภาครัฐและ
ธรรมาภิบาล โดยประเทศไทยได้ก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
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Goals-SDGs) หรือตัวย่อว่า SDGs เป็นเป้าหมายเกี่ยวกับ การพัฒนาระดับนานาชาติ ซึ่งจัดท้าขึ นโดย
องค์กรสหประชาชาติ โดยจะเริ่มใช้ SGDs เป็นทิศทางการพัฒนาตั งแต่ปี 2558 - 2573 ประกอบด้วย
เป้าหมายหลัก 17 เป้าหมาย และเป้าหมายย่อย 16 เป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับกับองค์การ
จัดการน ้าเสีย คือ  

เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน ้าและสุขอนามัย ส้าหรับทุกคนและมี
การบริหารจัดการที่ยั่งยืน 

เป้าประสงค์ที่ 6.3 ยกระดับคุณภาพน ้า โดยลดมลพิษ ลดการทิ งขยะ ลดการปล่อยสารเคมี
และวัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน ้าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพิ่มการน้ากลับมาใช้ใหมท่ัว่โลก 
ภายในปี 2573  

เป้าประสงค์ที่ 6.4  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมี
การใช้น ้า และจัดหาน ้าที่ยั่งยืน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้า และลดจ้านวนประชาชนที่ประสบ
ความทุกข์จากการขาดแคลนน ้า ภายในปี  2573 

เป้าประสงค์ที่ 6.5  ด้าเนินการบริหารจัดการน ้าแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทาง
ความร่วมมือระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสมภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ที่ 6.6 ป้องกันและฟ้ืนฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน ้า รวมถึงภูเขาป่าไม้ 
พื นที่ชุ่มน ้า แม่น ้า ชั นหินอุ้มน ้าและทะเลสาบ ภายในปี 2563 

เป้าประสงค์ที่ 6.7 ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนการเสริมสร้าง    
ขีดความสามารถให้แก่ประเทศก้าลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับน ้าและสุขอนามัย          
ซึ่งรวมถึงด้านการเก็บน ้า การขจัดเกลือ การใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน ้าเสีย เทคโน โลยี   
การน้าน ้ากลับมาใช้ใหม่ 

เป้าประสงค์ที่ 6.8  สนับสนุนและเพ่ิมความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นใน
การพัฒนาการจัดการน ้าและสุขอนามัย 
 

4.1.2 สถานการณ์คุณภาพน ้าของประเทศไทย 
  จากข้อมูลการส้ารวจคุณภาพน ้าของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าคุณภาพน ้าของแหล่งน ้า

ส้าคัญทั่วประเทศ ปี 2559 จ้านวน 65 แหล่งน ้า โดยรวมมีแหล่งน ้าที่มีคุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 
34 เกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 46 และเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 20 แบ่งเป็นภาค ดังนี  

 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1


แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสยี พ.ศ.2560-2564 (ทบทวนครั งที่ 1)  
 

- 54 - 
 

                  (1) ภาคเหนือ 
       คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ จ้านวน 7 แหล่งน ้า เกณฑ์เสื่อมโทรม 3 แหล่งน ้า และ

เกณฑ์ดี 1 แหล่งน ้า พบว่าพารามิเตอร์ที่ร้อยละของการตรวจวัดไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน ้าใน
แหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 3 มากที่สุด คือ ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) และมีโลหะหนัก 
(HM) เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน (ร้อยละ 1.7 ของการตรวจวัดทั งหมด) ได้แก่ สารหนู 
(As) ตะกั่ว (Pb) แมงกานีส (Mn) แคดเมียม (Cd) และปรอท (Hg) 

   (2) ภาคกลาง 
       คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 9 แหล่งน ้า เกณฑ์ดีและเสื่อมโทรม 4 แหล่งน ้าเท่ากัน 

พบว่าพารามิเตอร์ที่ร้อยละของการตรวจวัดไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดินประเภท
ที่ 3 มากที่สุด คือ ค่าออกซิเจนละลาย (DO) และมีโลหะหนัก (HM) เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่ง
น ้าผิวดิน (ร้อยละ 0.4 ของการตรวจวัดทั งหมด) ส่วนใหญ่เป็นสารหนู (As) แมงกานีส (Mn) และปรอท 
(Hg) 

   (3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
       คณุภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์ดี 7 แหล่งน ้า เกณฑ์พอใช้ 4 แหล่งน ้า และเกณฑ์เสื่อมโทรม 1 

แหล่งน ้า พบว่าพารามิเตอร์ที่ร้อยละของการตรวจวัดไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหลง่น า้ผวิดนิ
ประเภทท่ี 3 มากที่สุด คือ ค่าแอมโมเนีย (NH3-N) และมีโลหะหนักมีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่ง
น ้าผิวดิน (ร้อยละ 1.5 ของการตรวจวัดทั งหมด) ได้แก่ สังกะสี (Zn) แมงกานีส (Mn) ปรอท (Hg) 
แคดเมียม (Cd) และสารหนู (As) 

   (4) ภาคตะวันออก 
       คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรม 4 แหล่งน ้าเท่ากัน และเกณฑ์ดี 3 แหล่ง

น ้า พบว่าพารามิเตอร์ที่ร้อยละของการตรวจวัดไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน
ประเภทที่ 3 มากที่สุด คือ ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) 

   (5) ภาคใต้ 
       คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์ดี 7 แหล่งน ้า เกณฑ์พอใช้ 6 แหล่งน ้า และเกณฑ์เสื่อมโทรม 1 

แหล่งน ้า พบว่าพารามิเตอร์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่  3 คือ ค่า
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) และพบโลหะหนักมีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน 
ร้อยละ 0.6 ของการตรวจวัดทั งหมด ได้แก่ แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) และปรอท (Hg) 
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 4.1.3 ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนในประเทศไทย 
 4.1.3.1 น ้าเสียชุมชนในประเทศไทย 

                              น ้าเสียในประเทศไทย สามารถแบ่งประเภทตามแหล่งก้าเนิดได้ 3 ประเภท คือ 
(1) น ้าเสียชุมชน (2) น ้าเสียอุตสาหกรรม และ (3) น ้าเสียเกษตรกรรม ทั งนี  ปริมาณน ้าเสียชุมชนที่เกิดขึ น
ทั่วประเทศมีประมาณ 9 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในขณะที่ปัจจุบันมีระบบบ้าบัดน ้าเสียทั่วประเทศ     
ที่สามารถรองรับปริมาณน ้าเสียได้รวม 3.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน คือคิดเป็นร้อยละ 34 ของปริมาณ
น ้าเสียที่เกิดขึ นเท่านั น 

จากปัญหาน ้าเสียในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนล่างที่ทวีความรุนแรงมากขึ น 
ในขณะที่อ้านาจในการจัดการน ้าเสียยังกระจัดกระจายอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐหลาย
หน่วยงาน จึงเป็นเหตุผลในการจัดตั งองค์การจัดการน ้าเสียขึ นมา โดยมีพื นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร และ
พื นที่อื่นที่คณะรัฐมนตรีก้าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย แต่ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา องค์การจัดการน ้าเสีย ยังไม่มีโอกาสได้ด้าเนินงานหลักตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ 
เนื่องจากปัญหาการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียจังหวัดสมุทรปราการ และปัญหาการบริหารจัดการระบบ
บ้าบัดน ้าเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 

โดยในเขตพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนล่างมีเพียงเทศบาลนครนนทบุรี เทศบาล
เมืองปทุมธานี และกรุงเทพมหานครที่มีระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม และส้าหรับพื นที่ลุ่มน ้าท่าจีนตอนล่าง     
มีเพียงเทศบาลนครนครปฐมเท่านั นที่มีระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม หากไม่นับรวมกรุงเทพมหานคร  ระบบ
บ้าบัดน ้าเสียรวมจะมีศักยภาพในการบ้าบัดน ้าเสียได้รวมเพียง  0.074 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ 8 ของปริมาณน ้าเสียที่เกิดขึ น (ปริมาณน ้าเสียชุมชนที่เกิดขึ นเฉพาะในเขตพื นที่ปริมณฑล มี
ประมาณวันละ 0.92 ล้านลูกบาศก์เมตร) และในกรณีที่นับรวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ขนาดใหญ่ 0.03 – 0.35 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะมีศักยภาพในการบ้าบัดน ้าเสียได้รวม 1.19 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นประมาณร้อยละ 39 ของปริมาณน ้าเสียที่เกิดขึ น (ปริมาณน ้าเสียชุมชนที่
เกิดขึ นในเขตพื นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีประมาณวันละ 3.05 ล้านลูกบาศก์เมตร) 

 
 

4.1.3.2 ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนในประเทศไทย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เป็นส่วนราชการที่จัดตั งขึ นในสังกัด

กระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจส้าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการ
พัฒนาและให้ค้าปรึกษา แนะน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น         
การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
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เข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต้าบล องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ รวมทั งสิ นจ้านวน 7,853 แห่ง ดังแสดงใน
ตารางที่ 4-1 

ตารางที่ 4-1 ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน อปท.  จ้านวนระบบฯ  หมายเหตุ  
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 1 อบจ.ชลบุรี 
2. เทศบาล 2.1 เทศบาลนคร 30 

87   2.2 เทศบาลเมือง 172 
 2.3 เทศบาลต้าบล 2,081 
3. องค์การบริหารส่วนต้าบล 5,492 2 อบต.บ้านใต้   เกาะพงัน/  

อบต.อ่าวนาง เกาะพีพี 
4 .  องค์ กรปกครองท้ องถิ่ น
รูปแบบพิเศษ 

2 10 เ มื อ ง พั ท ย า  แ ล ะ 
กรุงเทพมหานคร 

5. จังหวัดสมุทรปราการ - 1 โครงการบ้าบัดน ้าเสียรวม 
จังหวัดสมุทรปราการ 

รวม 7,853 101  
หมายเหตุ * ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้างส้านักพัฒนาระบบ 
รูปแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
 

ส้าหรับระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศมีจ้านวนรวมทั งสิ น       
101 แห่ง เป็นระบบฯ ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จจ้านวน 91 แห่ง ก้าลังก่อสร้าง 9 แห่ง และชะลอโครงการ      
1 แห่ง รองรับน ้าเสียได้รวม 3.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน อยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับเทศบาล จ้านวน 87 แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จ้านวน 1 แห่ง องค์การบริหารส่วน
ต้าบล (อบต.) จ้านวน 2 แห่ง เมืองพัทยา จ้านวน 2 แห่ง จังหวัดสมุทรปราการ จ้านวน 1 แห่ง           
และกรุงเทพมหานคร จ้านวน 8 แห่ง ซึ่งหากพิจารณาความสามารถในการรองรับน ้าเสียของระบบบ้าบัด
น ้าเสีย สามารถแบ่งได้เป็น ระบบขนาดใหญ่ รองรับน ้าเสียได้มากกว่า 50,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
จ้านวน 12 แห่ง ระบบขนาดกลาง รองรับน ้าเสียได้ตั งแต่ 10,000-50,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จ้านวน 
47 แห่ง และระบบขนาดเล็ก รองรับน ้าเสียไม่เกิน 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จ้านวน 42 แห่ง  

ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุนในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ 
ได้แก่ ระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond: SP) คิดเป็นร้อยละ 45 ของระบบทั งหมด หรือจ้านวน  
46 แห่ง ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon: AL) คิดเป็นร้อยละ 16 หรือจ้านวน 16 แห่ง ระบบ
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แอ็กทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge: AS) คิดเป็นร้อยละ 36 หรือจ้านวน 36 แห่ง ระบบบึงประดิษฐ์ 
(Constructed Wetland: CW) คิดเป็นร้อยละ 2 หรือจ้านวน 2 แห่ง และระบบแผ่นหมุนชีวภาพ 
(Rotating Biological Contactor: RBC) คิดเป็นร้อยละ 1 หรือจ้านวน 1 แห่ง ทั งนี  ระบบบ้าบัดน ้าเสีย
รวมของชุมชนบางแห่งใช้รูปแบบในการบ้าบัดน ้าเสียมากกว่า 1 รูปแบบ ได้แก่ การใช้ระบบบ่อปรับ
เสถียร (SP) ร่วมกับระบบบึงประดิษฐ์ (CW) หรือระบบบ่อปรับเสถียร ร่วมกับระบบแอ็กติเวเต็ดสลัดจ์ 
(AS) เช่น ระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และระบบบ้าบัดน ้าเสียของ
เทศบาลนครนครราชสีมา เป็นต้น ดังภาพ 4-1 
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ภาพที่ 4-1 แผนที่แสดงต้าแหน่งที่ตั งระบบบ้าบัดน ้าเสีย 101 แห่งทั่วประเทศ  
และพื นที่ของระบบบ้าบัดน ้าเสียที่ อจน. เข้าด้าเนินการ 
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4.1.3.3 การจ้าแนกระบบบ้าบัดน ้าเสียและงบประมาณในการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย
รวมของชุมชนในประเทศไทย 

งบประมาณลงทุนในการก่อสร้างระบบฯ เป็นงบประมาณจากแหล่งต่างๆ 
ประกอบด้วยงบประมาณผ่านกรมโยธาธิการ (เดิม) และงบประมาณตามแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (เดิม) และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั งสิ น  83,152  
ล้านบาท ดังแสดงใน ตารางที่ 4-2   

การจ้าแนกประเภทของระบบบ้าบัดน ้าเสียออกตามประเภทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือขนาดของชุมชน หรือประเภทของระบบบ้าบัดน ้าเสีย ดังแสดงในตารางที่ 4-3 ถึงตาราง
ท่ี 4-5 และ ภาพที่ 4-2 ถึงภาพที่ 4-5 ตามล้าดับ ส้าหรับภาพระบบบ้าบัดน ้าเสียประเภทต่างๆ แสดงดัง 
ภาพที่ 4-6 ถึงภาพที่ 4-10 

ตารางที่ 4-2  แหล่งงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชน 

ที่มา : ข้อมูลจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานครส้านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษ, พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

แหล่งงบประมาณ 
จ้านวน 
ระบบ 

งบประมาณ 
ล้านบาท ร้อยละ 

1. กรมโยธาธิการ (เดิม) 
2. แผนปฏิบัติการเ พ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด  
3. กรุงเทพมหานคร 
4. หน่วยงานอื่นๆ 

49 

38 

8 

6 

16,428 

41,599 

24,603 

523 

19.8 

50.0 

29.6 

0.6 

รวม 101 83,152 100 
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ภาพที่ 4-2 แหล่งงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

 
 

ตารางที่ 4-3 ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนแยกตามหน่วยงานรับผิดชอบ 

หน่วยงานรับผดิชอบ จ้านวนระบบ (แห่ง) 

1. เทศบาล 
2. กรุงเทพมหานคร  
3. เมืองพัทยา 
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
5. องค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.) 
6. จังหวัดสมุทรปราการ 

87 
8 
2 
1 
2 
1 

รวม 101 
 

ภาพที่ 4-3 ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนแยกตามหน่วยงานรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

กรุงเทพมหานคร 

8%

หน่วยงานอ่ืนๆ 6%

แผนปฏิบติั

การเพ่ือการ

จดัการ

กรมโยธาธิการ

 (เดิม) 48%

กรมโยธาธิการ (เดิม)   49 แห่ง 
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ       38 แห่ง 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม      
กรุงเทพมหานคร    8 แห่ง 
หน่วยงานอื่น     6 แห่ง 

ระดับเทศบาล            87 แห่ง 
กรุงเทพมหานคร   8 แห่ง 
เมืองพัทยา    2 แห่ง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 1 แห่ง 
องค์การบริการส่วนต้าบล (อบต.)  2 แห่ง 
จังหวัดสมุทรปราการ   1 แห่ง 
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ตารางที่ 4-4 ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนแยกตามขนาด 

ขนาดระบบบ้าบัดน ้าเสีย จ้านวนระบบ (แห่ง) 

ขนาดใหญ่ (มากกว่า 50,000 ลบ.ม./วัน) 
ขนาดกลาง (10,000 – 50,000 ลบ.ม./วัน) 
ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 10,000 ลบ.ม./วัน) 

12 
47 
42 

รวม 101 

 

ภาพที่ 4-4 ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนแยกตามขนาด 

 

 

 

 

 

 
 

ตารางที่ 4-5 ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนแยกตามประเภทระบบ 

ขนาดระบบบ้าบัดน ้าเสีย จ้านวนระบบ (แห่ง) 

ระบบบ่อปรับเสถียร- SP 
ระบบบ่อเติมอากาศ- AL 
ระบบแอ็กติเวเต็ดสลัดจ์-AS 
ระบบบึงประดิษฐ์- CW 
ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ- RBC 

46 
16 
36 
2 
1 

รวม 101 

ขนาดใหญ ่(มากกว่า 50,000 ลบ.ม./วนั) 12 แห่ง 
ขนาดกลาง (10,000-50,000 ลบ.ม./วนั) 47 แห่ง 
ขนาดเล็ก (นอ้ยกว่า 10,000 ลบ.ม./วนั) 42 แห่ง 
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     SP

45%

     AS

36%

     AL

16%

     CW

2%

     RBC

1%

ภาพที่ 4-5 ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนแยกตามประเภทระบบ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 4-6 ระบบบ่อปรับเสถียร  (Stabilization Pond: SP) 

 
 

ระบบ SP  46 แห่ง 
ระบบ AL  16 แห่ง 
ระบบ AS  36 แห่ง 
ระบบ CW  2 แห่ง 
ระบบ RBC  1 แห่ง 
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ภาพที่ 4-7 ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon: AL) 
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ภาพที่ 4-8  ระบบแอ็กติเวเต็ดสลัดจ์ (Activated sludge: AS) 
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ภาพที่ 4-10  ระบบบึงประดิษฐ์ (Constructed wetland: CW) 

 

ภาพที่ 4-9  ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor: RBC) 
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4.1.4 สถานภาพปัจจุบันของระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชน 
  ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศมีจ้านวนรวมทั งสิ น 101 แห่ง เป็น ระบบฯ 

ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จจ้านวน 91 แห่ง ก้าลังก่อสร้าง 9 แห่ง และชะลอโครงการ 1 แห่ง รองรับน ้าเสียได้
รวม 3.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน  

 

4.1.5 ปัญหาการด้าเนินงานระบบบ้าบัดน ้าเสีย  
ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการอย่างมี

ประสิทธิภาพ เกิดจากสาเหตุ 4 ประการ ดังนี  
4.1.5.1 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความช้านาญด้านการเดินระบบและควบคุมดูแลรักษา 

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่จะมีปัญหาขาดบุคลากรที่ท้าหน้าที่โดยตรงในการดูแลและ
ควบคุมระบบบ้าบัดน ้าเสีย นอกจากนี  บุคลากรที่มารับหน้าที่มักจะไม่มีความรู้และทักษะด้านการจัดการ
น ้าเสียและควบคุมด้าเนินงานระบบฯ ที่มากเพียงพอ 

4.1.5.2 ขาดความชัดเจนในด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายหรือข้อบังคับ
ด้านการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย ที่ควรเป็นนโยบายที่ชัดเจนจากส่วนกลาง  เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย  

4.1.5.3 ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และข้อเท็จจริงแก่ชุมชนและประชาชน รวมทั ง
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและร่วมตัดสินใจด้าเนินการจัดการน ้าเสีย ตลอดจนการสร้างการมี
ส่วนร่วมด้าเนินการทั งภาครัฐ เอกชน และประชาชน  

4.1.5.4 ขาดงบประมาณส้าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
เนื่องจากไม่มีความพร้อมในด้านการบริหารจัดการ ท้าให้ท้องถิ่นละเลยไม่ด้าเนินงานระบบอย่างจริงจัง 
 

4.1.6 การจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย 
    คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ       

ได้อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ก้าหนดอัตราค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน         
9 พื นที่ (ใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมในการจัดสร้างระบบฯ) ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ไม่เข้า
ข่ายต้องด้าเนินการตามมาตรา 88 แต่ได้มีการก้าหนดอัตราค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียโดยออกเทศบัญญัติ
การจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียแล้ว มีจ้านวน 3 พื นที่ สรุปความก้าวหน้าการด้าเนินงานได้ดังนี  
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ตารางที่ 4-6 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสีย 
 

ข้อก้าหนด การด้าเนินงาน องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 
มาตรา 88  
(ใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ในการสร้าง) 9 แห่ง 

มีเทศบัญญัติและจัดเก็บค่าบริการฯ 
แล้ว 4 แห่ง 

เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
ทต.ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร 
ทต.หัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม 
ทน.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 มีเทศบัญญัติแล้ว แต่ยังไม่จัดเก็บ
ค่าบริการฯ 1 แห่ง 

ทต.กะรนจังหวัดภูเก็ต 

 อยู่ ระหว่ างด้า เนินการออกเทศ
บัญญัติ4 แห่ง 

ทน.แม่สอด จังหวัดตาก  
ทม.มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
ทม.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
ทม.ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 

ไม่เข้าข่ายมาตรา 88  
3 แห่ง 

มีเทศบัญญัติแล้วจัดเก็บค่าบริการฯ 
3 แห่ง 

ทม.แสนสุข จังหวัดชลบุรี 
ทม.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ทต.บ้านเพ จังหวัดระยอง 

ที่มา: พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
 

4.2 การวิเคราะห์ SWOT  
องค์การจัดการน ้าเสียได้จัดให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของพนักงานในการแสดง

ความคิดเห็นในการจัดท้า SWOT Analysis ขององค์กร และน้าผลที่ได้มาจัดท้า SWOT Matrix  เพ่ือ
พิจารณาความสัมพันธ์ในการก้าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ระดับองค์กรที่ต้องด้าเนินการโดยเร่งด่วน โดย
พิจารณาในเชิงความสัมพันธ์ของ SO-ST-WO-WT ดังนี  

กลยุทธ์เชิงรุก/ขยายตัว (SO) ใช้เมื่อองค์กรมีจุดแข็ง มีโอกาสเปิดให้ 
กลยุทธ์เชิงแก้ไข/ปรับตัว/พัฒนา (WO) เอาชนะ/แก้ไขจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง          

โดยอาศัยโอกาส 
กลยุทธ์เชิงป้องกัน/ชะลอตัว (ST) ใช้จุดแข็งโดยหลีกเลี่ยงอุปสรรค  
กลยุทธ์เชิงรับ (WT) ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค 
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                   หลังจากได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอกให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคแล้วก็จะน้าข้อมูลทั งหมดมาวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์  แบบเมตริกซ์ โดยใช้
ตารางที่เรียกว่า TOWS Matrix 

 
 

การใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard (BSC)  
                  องค์การจัดการน ้าเสียได้ใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard ในการเป็นกรอบที่ช่วยให้
องค์กรแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่วัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการที่ขับเคลื่อนทั งพฤติกรรมและผลงานที่ครอบคลุม
ประเด็น/มุมมองด้านต่าง ๆ ที่ครบถ้วน จ้านวน 4 ด้าน คือ  
          1. ด้านการเงิน  
          2. ด้านลูกค้า  
                   3. ด้านกระบวนการ  
          4. ด้านการเรียนรู้และการเติบโต 
                  หลังจากได้ก้าหนดประเด็น/มุมมองด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นตัวชี วัดความส้าเร็จในการ
ด้าเนินงานขององค์กร จึงได้จัดท้าแผนที่ยุทธศาสตร์  (Strategy Map) โดยก้าหนดเป้าประสงค์ (Goal)  
ตัวชี วัด (Key Performance Indicators : KPI)  เป้าหมาย (Target) กลยุทธ์ (Strategy) ก่อนน้ามาท้า
แผนที่ยุทธศาสตร์ โดยแบ่งประเด็นยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกัน 4 ด้าน ดังนี  

1. ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ (ปัจจัยที่น้าไปสู่สิ่งที่สังคมชุมชนพึงมีพึงได้) 
2. คุณภาพการให้บริการ (ปัจจัยที่น้าไปสู่ความคุ้มค่าที่คาดหวัง) 
3. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ปัจจัยที่น้าไปสูความมีระบบ ระเบียบ มาตรฐาน

ภายในองค์กรที่พึงมี) 
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4. การพัฒนาองค์การ (ปัจจัยของนวัตกรรม ความรู้ ทักษะ เทคโนโลยีที่บุคลากรและ
องค์กรพึงมี) 

 

การวิเคราะห์ SWOT ในภาพรวม  
4.2.1 จุดแข็ง (Strengths)  

(1) เป็นหน่วยงานของรัฐมีวัตถุประสงค์และภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการน ้าเสีย
สามารถด้าเนินการทั งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ได้อย่างครบวงจร 

(2) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและด้าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์สามารถ          
ขอสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินใช้ในการด้าเนินการได้ 

(3) องค์การจัดการน ้าเสีย มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการจัดการ
และบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสียของชุมชน มากกว่า 20 ปี 

(4) สามารถตั งส้านักงานสาขาได้ทั่วประเทศท้าให้มีความพร้อมและสามารถขยายกิจการ
การให้บริการได้ทั่วถึงของใหม่          

(5) ประเทศไทยอยู่ระหว่างการปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาด้านป่าไม้ การกัด
เซาะชายฝั่ง อุทกภัย ภัยแล้ง ขยะและน ้าเสีย 

(6) มีระบบสาธารณูปโภคขั นพื นฐานอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะระบบท่อระบายน ้า 
  (7) มีความสัมพันธ์  และได้รับการสนับสนุนที่ดีจากพันธมิตรที่มีอยู่ในปัจจุบันทั ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
  (8) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบน ้าเสียรวม และมี
นวัตกรรมระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็ก รวมทั งงานส่งเสริมในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

       
4.2.2 จุดอ่อน (Weaknesses) 

(1) การจัดสรรอัตราก้าลังของบุคลากรยังขาดแคลนไม่สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มมากขึ น 
(2) ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อเนื่องตามแผนบริหาร

ทรัพยากรบุคคลที่ก้าหนดไว้ 
(3) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบริหาร

จัดการน ้าเสียยังไม่สมบูรณ์ 
(4) ระบบงาน/กระบวนงานในการด้าเนินงานภายในยังซับซ้อน ไม่คล่องตัว รวมทั ง

โครงสร้างขององค์กรมีความซ ้าซ้อนไม่สอดคล้องกับภารกิจ 
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(5) ขาดการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในการจัดการน ้าเสีย  
รวมทั งเครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในงานจัดการน ้าเสีย 

(6) ขาดการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอกรับทราบผลงาน ท้าให้ประชาชนขาด
ความเข้าใจภารกิจขององค์การจัดการน ้าเสียที่ชัดเจน ไม่ต่อเนื่อง ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

(7) ประสิทธิภาพการบริหารของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจในการด้าเนินนโยบายด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังขาดความต่อเนื่อง  

(8) การจัดสรรงบประมาณ ไม่สะท้อนความต้องการของ องค์การจัดการน ้าเสีย 
(9) ขาดการถอดบทเรียนและองค์ความรู้ เพื่อถ่ายทอดสู่บุคลากรรุ่นใหม่ๆ  

 
4.2.3 โอกาส (Opportunities) 

(1) ระบบบ้าบัดน ้าเสียจ้านวนมากยังไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังไม่มีความพร้อมในการด้าเนินงานบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียของท้องถิ่น 

 (2) ภารกิจขององค์กร สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนระดับชาติ และแผนของ
กระทรวงเจ้าสังกัดที่ให้ความส้าคัญต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการน ้าเสีย 

 (3) สถานการณ์คุณภาพน ้าลุ่มน ้าเสื่อมโทรมลง เพ่ิมโอกาสให้องค์การจัดการน ้าเสีย 
แสดงศักยภาพในการสร้างงานมากขึ น 

(4) รัฐบาลอนุมัติให้ด้าเนินการโครงการบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัด
สมุทรสาคร และโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จ้านวน 4 โครงการ  
  (5) ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ
น ้าเสีย 

(6) ประชาชนและสังคมมีการตื่นตัวและให้ความส้าคัญในการจัดการน ้าเสีย 
 (7) นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 ให้
ความส้าคัญในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการน ้าเสีย  

(8) การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ช่วยผลักดันให้มีการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  

(9) มีพื นที่ให้จัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียอีกเป็นจ้านวนมากทั่วประเทศ 
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4.2.4 ข้อจ้ากัด (Threats) 
(1) ผู้ใช้บริการบ้าบัดน ้าเสียส่วนใหญ่ไม่ต้องการจ่ายค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย และไม่มีการ

บังคับใช้กฎหมายการจ่ายค่าบริการอย่างจริงจัง 
(2) ขาดความต่อเนื่องนโยบายของการเมืองระดับท้องถิ่นมีผลกระทบต่อการด้าเนินงาน

ขององค์การจัดการน ้าเสีย 
  (3) ประสิทธิภาพการบริหารของหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจในการด้าเนินนโยบายดา้น
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังขาดความต่อเนื่อง 
  (4) ทรัพยากรน ้ามีคุณภาพเสื่อมโทรมลงทั่วประเทศและแนวโน้มน ้า เสียมีมากเพ่ิมขึ น
อย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะเมืองหลักและเมืองท่องเที่ยว 
  (5) ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน/ความร่วมมือจากประชาชน 
  (6) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด้าเนินงาน  ส่งผลต่อการขยายพื นที่ด้าเนินงาน 
  (7) ขาดการผลักดันจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง 
  (8) ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน 

 
4.2.5 การน้าผลจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ไปก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์   

ผลจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis จะถูกน้ามาใช้เป็นแนวทางจัดท้าประเด็น
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมจุดแข็งและปรับแก้ไขจุดอ่อน รวมทั งการเสริมสร้างโอกาส และ
การลดวิกฤติการด้าเนินงานขององค์กรต่อไป  

 

(1) กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาจุดแข็ง 
1) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื นที่ เกิดความรู้ความ

เข้าใจ ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการจัดการน ้าเสีย  
2) สร้างศักยภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการน ้าเสียให้ได้มาตรฐาน  
3) สนับสนุนการบูรณาการการท้างานร่วมกันระหว่าง องค์การจัดการน ้าเสีย องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และประชาชนในพื นที่ อย่างมีประสิทธิภาพ  
4) ส้ารวจพื นที่วิกฤติด้านน ้าเสีย พร้อมจัดหาระบบการจัดการน ้าเสีย ในพื นที่วิกฤติ

ที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื นที่ 
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(2) กลยุทธ์การปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน  
1)  องค์การจัดการน ้าเสีย ต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของ องค์การจัดการน ้าเสีย 

ให้เป็น พ.ร.บ. ด้านการจัดการน ้าเสีย พ.ศ. .... 
2) ส่งเสริมการลงทุนเรื่องการจัดระบบการจัดการน ้าเสียด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมที่ทันสมัยและเหมาะสมกับพื นที่  
3) สร้างแรงจูงใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเข้ามารับบริการด้านการ

จัดการน ้าเสียกับ องค์การจัดการน ้าเสีย  
4) ส่งเสริมมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติ ในการจัดการน ้าเสียอย่างเป็นระบบ

ให้ครบวงจร  
5) จัดท้าฐานข้อมูลด้านการจัดการน ้าเสียทั่วประเทศ  
6) การจัดสรรอัตราก้าลังของบุคลากรยังขาดแคลนไม่สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิม

มากขึ น 
7) ระบบงาน/กระบวนการในการด้าเนินงานภายในซับซ้อน ไม่คล่องตัว  
8) ระบบบ้าบัดน ้าเสียจ้านวนมากยังไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ 

 

(3) กลยุทธ์การเสริมสร้างโอกาส 
                          1)  เป็นหน่วยงานของรัฐมีวัตถุประสงค์และภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการน า้เสยี
สามารถด้าเนินการทั งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ได้อย่างครบวงจร 

2)   ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและด้าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์สามารถขอ
สนับสนุนงบประมาณแผ่นดินใช้ในการด้าเนินการได้ 

3)  องค์การจัดการน ้าเสีย มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการ
จัดการและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสียของชุมชนมากกว่า 20 ปี 

4) ระบบบ้าบัดน ้าเสียจ้านวนมากยังไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ 
5)   ภารกิจขององค์กร สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ แผนระดับชาติ และแผนของ

กระทรวงเจ้าสังกัดที่ให้ความส้าคัญต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการน ้าเสีย 
6)  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ด้าเนินการโครงการบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลนคร   

อ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร และโครงการการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จ้านวน 4 โครงการ 
7)  ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ

จัดการน ้าเสีย 
8) ประชาชนและสังคมมีการตื่นตัวและให้ความส้าคัญในการจัดการน ้าเสีย 
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(4) กลยุทธ์การลดวิกฤติและภัยคุกคาม 
1) สามารถตั งส้านักงานสาขาได้ทั่วประเทศท้าให้มีความพร้อมและสามารถขยาย

กิจการให้บริการได้ทั่วถึง 
                         2)  นโยบายของการเมืองระดับท้องถิ่นมีผลกระทบต่อการด้าเนินงานขององค์การ
จัดการน ้าเสีย 
 3)  องค์การจัดการน ้าเสีย มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการ
จัดการและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสียของชุมชน มากกว่า 20 ปี 

4)  ผู้ใช้บริการบ้าบัดน ้าเสียส่วนใหญ่ไม่ต้องการจ่ายค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย และไม่มี
การบังคับใช้กฎหมายการจ่ายค่าบริการอย่างจริงจัง 
 
  ทั งนี  กระบวนการวิเคราะห์ SWOT แสดงรายละเอียดในภาคผนวก จ. 
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1 18ระบบบ ำบดัน ้ำเสยีจ ำนวนมำก3.67%

2 20สถำนกำรณ์คุณภำพลุม่น ้ำ2.48%

 3 26มพีื้นทีจ่ดักำรระบบบ ำบดัน ้ำเสยี2.28%  
 รวม

รวม

แกไ้ข-->09กำรจดัสรรอตัรำก ำลงัของบุคลำกรยงัขำดแคลนไมส่อดคลอ้งกบัภำรกจิทีเ่พิม่มำกขึน้7.34% องคก์ำรจดักำรน ้ำเสยี 1 01เป็นหน่วยงำนของรฐัทีม่วีตัถุประสงค์4.91%

แกไ้ข-->11กำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรพฒันำนวตักรรมเพื่อกำรบรหิำรจดักำรน ้ำเสยียงัไมส่มบูรณ์4.02% 2 03องคก์ำรจดักำรน ้ำเสยีมปีระสบกำรณ์3.11%

แกไ้ข-->14ขำดกำรประชำสมัพนัธ์ใหห้น่วยงำนภำยนอกไดร้บ้ทรำบผลงำนท ำใหป้ระชำชนขำดควำมเขำ้ใจภำรกจิขององคก์ำรจดักำรน ้ำเสยีทีช่ดัเจน ไมต่่อเนื่องไมค่รอบคลมุทุกกลุม่เป้ำหมำยของใหม่3.87% 3 04สำมำรถตัง้ส ำนักงำนสำขำไดท้ัว่ 2.51%

รวม จ ำนวนผู้ประเมิน=127 รวม
รวม รวม

 1 พลกิ-->27ผูใ้ชบ้รกิำรบ ำบดัน ้ำเสยีส่วนใหญ่ไมต่อ้งกำรจ่ำยค่ำบรกิำรบ ำบดัน ้ำเสยี และไมม่กีำรบงัคบัใชก้ฎหมำยกำรจ่ำยค่ำบรกิำรอย่ำงจรงิจงั4.28%

2 พลกิ-->31ขำดกำรมสี่วนร่วมจำกประชำชน/ควำมร่วมมอืจำกประชำชน3.26%  
 3 พลกิ-->33ขำดกำรผลกัดนัจำกรฐับำลอย่ำงต่อเนื่อง2.51%  

รวม
รวม

17.19

: 1.00
: WT

42.93

782

1,281 1,280

SO

23.36
608          

9.74

5.99         
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หน่วย 2560 2561 2562 2563 2564

ร้อยละ 80 85 90 95 100

ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความพงึพอใจ

ต่อการบ้าบัดน้้าเสีย

ระดับ 3 3.5 4 4 5

1. บุคลากรมีขดีความสามารถในการ

ปฏบิัติงานด้านการจดัการน้้าเสียเพิ่ม

สูงขึน้

1. ร้อยละท่ีเพิ่มขึน้ของจ้านวน

บุคลากรของ อจน. และ อปท. 

ในการเขา้รับการฝึกอบรมด้าน

การจดัการน้้าเสีย

ร้อยละ 80 85 90 95 100

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จดัการน้้าเสียท่ีได้มาตรฐาน

2. ร้อยละของระบบสารสนเทศท่ี

ครอบคลุมการจดัการน้้าเสีย
ร้อยละ 60 70 80 90 100

เปา้หมาย
ความริเริ่ม/กลยทุธ์

การบริหารจดัการระบบ

บ้าบัดน้้าเสียให้มี

ประสิทธภิาพ

คุณภาพบริการ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่และประชาชนมีความพงึพอใจต่อ

การบริหารจดัการระบบบ้าบัดน้้าเสีย

(ปัจจยัท่ีน้าไปสู่ความคุ้มค่าท่ีคาดหวงั)

ร้อยละขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่และประชาชนท่ีได้รับ

ผลประโยชนจ์ากการบ้าบัดน้้าเสีย

 (ระดับ 1-5)

การสร้างความสัมพนัธท่ี์

ดีกบัองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่และประชาชนใน

พื้นท่ี

ยทุธศาสตร์ 1  การบริหารจัดการน ้าเสียอยา่งบรูณาการ

แผนที่ยทุธศาสตร์ มติิ

วตัถุประสงค์

ปจัจัยแห่งความส้าเร็จ

(Critical Success Factor)

ดชันีชี วดัผลงานหลัก

(Key Performance 

Indicator)

มีคู่มือ และขัน้ตอนการปฏบิัติงานท่ี

ชดัเจนและได้มาตรฐาน

ร้อยละของการมีคู่มือและขัน้ตอน

การปฏบิัติงานท่ีได้รับรอง

มาตรฐาน

ร้อยละ 60

ประสิทธิผล คุณภาพน้้าท่ีผ่านการบ้าบัด

ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด

(ปัจจยัท่ีน้าไปสู่ส่ิงท่ีสังคมชมุชนพงึมีพงึได้)

ระบบบ้าบัดน้้าเสียมีประสิทธภิาพ

สามารถบ้าบัดน้้าเสียได้ตามมาตรฐาน

ท่ีก้าหนด

ร้อยละของคุณภาพน้้าท่ีผ่านการ

บ้าบัดได้ตามมาตรฐานท่ี

กระทรวงทรัพยากรฯ ก้าหนด

70 80 90 100 การส่งเสริมให้มีการ

พฒันามาตรฐานคู่มือการ

เดินระบบฯ และขัน้ตอน

การปฏบิัติงาน

การพัฒนาองค์การ บุคลากรมี

ความสามารถและความเชีย่วชาญในการ

ปฏบิัติงานท่ีสูงขึน้

(ปัจจยัของนวตักรรม ความรู้ ทักษะ 

เทคโนโลย ีท่ีบุคลากรและองค์การพงึมี)

ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม

พฒันาสมรรถนะของ

บุคลากร                   

                              

                              

                              

                              

                              

ประสิทธิภาพในการปฏบิตังิาน มีคู่มือการ

เดินระบบและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน้้า

เสียท่ีได้มาตรฐาน

(ป้จจย้ท่ีน้าไปสู่ความมีระบบ ระเบียบ 

มาตรฐาน ภายในองค์การท่ีพงึมี)

คุณภาพน ้าที่ผ่านการ
บ้าบัดได้มาตรฐานตาม

เกณฑ์ที่ก้าหนด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนมีความพึง

พอใจต่อการบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย

บุคลากรมีความสามารถและ
ความเช่ียวชาญในการ

ปฏิบัติงานที่สูงขึ น
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ยทุธศาสตร์ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการระบบบ้าบดัน ้าเสียองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หน่วย 2560 2561 2562 2563 2564

ร้อยละ

ร้อยละ 60 70 80 90 100

ร้อยละ

1. มีการพฒันานวตักรรมและ

เทคโนโลยกีารจดัการน้้าเสียท่ี

เหมาะสม

ร้อยละ 60 70 80 90 100 1. ส่งเสริมการผลิต/การวจิยั

นวตักรรมด้านการจดัการน้้าสีย

ร้อยละ 70 75 80 85 90

แผนที่ยทุธศาสตร์ มติิ

วตัถุประสงค์

ปจัจัยแห่งความส้าเร็จ

(Critical Success Factor)

ดชันีชี วดัผลงานหลัก

(Key Performance 

Indicator)

เปา้หมาย
ความริเริ่ม/กลยทุธ์

100 พฒันาแนวทางการด้าเนนิงาน

ด้านการเขา้บริหารจดัการระบบ

บ้าบัดน้้าเส่ียให้กบัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่

คุณภาพบริการ ผู้รับบริการมีความพงึ

พอในในการด้าเนนิงานของ อจน.

(ปัจจยัท่ีน้าไปสู่ความคุ้มค่าท่ีคาดหวงั)

การสร้างการมีส่วนร่วมของ อปท .

 และประชาชนในพื้นท่ีในการมี

จติส้านกึในการบ้าบัดน้้าเสียใน

พื้นท่ี

ประสิทธิผล ระบบบ้าบัดน้้าเสียของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่สามารถเดิน

ระบบได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

(ปัจจยัท่ีน้าไปสู่ส่ิงท่ีสังคมชมุชนพงึมีพงึ

ได้)

สร้างความพร้อมในการบริหาร

จดัการระบบบ้าบัดน้้าเสียให้แก ่

อปท. ให้สามารถเดินระบบได้

อยา่งมีประสิทธภิาพ

ร้อยละท่ีเพิ่มขึน้ของการเขา้

บริหารจดัการระบบบ้าบัดน้้าเสีย

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

60

มีขัน้ตอนการปฏบิัติงานด้านการ

บริหารจดัการระบบบ้าบัดน้้า

เสียท่ีได้มาตรฐาน

ร้อยละของการมีขัน้ตอนการ

ปฏบิัติงานท่ีได้รับรองมาตรฐาน

60 70

80 9070

80 90 100 พฒันาปรับปรุงขัน้ตอนการ

ปฏบิัติงานอยูเ่สมอ

การพัฒนาองค์การ นวตักรรมและเทค

โลยกีารจดัการน้้าเสียท่ีเหมาะสม 

บุคลากรมีความรู้ด้านสารสนเทศการ

บริหารจดัการระบบบ้าบัดน้้าเสีย        

       

(ปัจจยัของนวตักรรม ความรู้ ทักษะ 

เทคโนโลย ีท่ีบุคลากรและองค์การพงึมี)

2. ส่งเสริมให้มีระบบสารสนเทศ

เพื่อการจดัการน้้าเสีย

ประสิทธิภาพในการปฏบิตังิาน  

ขัน้ตอนการปฏบิัติงานในการ

บ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน้้าเส่ียท่ีชดัเจน

(ปัจจยัท่ีน้าไปสู่ความมีระบบ ระเบียบ 

มาตรฐาน ภายในองค์การท่ีพงึมี)

2. มีระบบสารสนเทศการบริหาร

จดัการระบบบ้าบัดน้้าเสีย

ระดับความพงึพอใจของ อปท. 

และประชาชนในพื้นท่ีในการ

ด้าเนนิงานการบริหารจดัการ

ระบบบ้าบัดน้้าเสียของ อจน.

อปท. และประชาชนพื้นท่ีมีความ

พงึพอใจต่อการด้าเนนิงานด้าน

การบริหารจดัการน้้าเสียของ

องค์การจดัการน้้าเสีย

ระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถเดิน

ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับบริการมีความพึงพอในใน
การด้าเนินงานของ อจน

ขั นตอนการปฏิบัติงานในการ
บ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเส่ีย

ที่ชัดเจน

นวัตกรรมและเทคโลยีการจัดการ
น ้าเสียที่เหมาะสม บุคลากรมี

ความรู้ด้านสารสนเทศการบริหาร
จัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย



แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสยี พ.ศ.2560-2564 (ทบทวนครั งที่ 1)  
 

- 77 - 
 

 
 
 

                                                                       ยทุธศาสตร์ 3  การพัฒนางานวจิัยและนวตักรรมการจัดการน ้าเสีย

หน่วย 2560 2561 2562 2563 2564

นวตักรรม/

ระบบ

1 1 1 1 1

ประชาชนพื้นท่ีมีความพึ่งพอใจต่อการ

ด้าเนนิงานขององค์การจดัการน้้าเสีย

ร้อยละท่ีเพิ่มขึน้ของประชาชนพื้นท่ี

มีความพงึพอใจต่อการด้าเนนิงาน

ขององค์การจดัการน้้าเสีย

ร้อยละ 50 60 70 80 90

การเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจการ

จดัการน้้าเสีย แกภ่าคีเครือขา่ยและ

ประชาชนในพื้นท่ี

แผนงาน/โครงการ การสร้างการ

รับรู้ระบบบ้าบัดน้้าเสียชมุชน ท่ีมี

ผลต่อพฤติกรรมของประชาชน

แผนงาน/

โครงการ

2 2 2 2 2

การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยกีาร

จดัการน้้าเสีย

แผนงาน/โครงการ ท่ีเพิ่มขึน้ของ

การพฒันานวตักรรมเทคโนโยโลยี

การจดัการน้้าเสีย

แผนงาน/

โครงการ

1 2 3 4 5

นวตักรรมการจดัการระบบบ้าบัดน้้าเสีย จ้านวนท่ีเพิ่มขึน้ของนวตักรรมการ

จดัการระบบบ้าบัดน้้าเสียอยา่ง

นอ้ยปีละ 1 นวตักรรม

การพัฒนาองค์การ นวตักรรมและเทคโลยกีาร

จดัการน้้าเสีย

(ปัจจยัของนวตักรรม ความรู้ ทักษะ เทคโนโลย ี

ท่ีบุคลากรและองค์การพงึมี)

ประสิทธิผล องค์ความรู้การบริหารจดัการน้้าเสีย

(ปัจจยัท่ีน้าไปสู่ส่ิงท่ีสังคมชมุชนพงึมีพงึได้)

คุณภาพบริการ การรับรู้และพงึพอใจต่อ

ภาพลักษณ์องค์กร จากประชาชนและภาคี

เครือขา่ย  

(ปัจจยัท่ีน้าไปสู่ความคุ้มค่าท่ีคาดหวงั)

ประสิทธิภาพในการปฏบิตังิาน การยอมรับจาก

ภาคีเครือขา่ยด้านต่างๆ 

(ปัจจยัท่ีน้าไปสู่ความมีระบบ ระเบียบ มาตรฐาน

 ภายในองค์การท่ีพงึมี)

การวจิยัด้านการจดัการน้้าเสียอยา่งครบ

วงจร

การสร้างและเผยแพร่ Brand ขององค์กร

ให้รู้จกัในแพร่หลาย

แผนงานสร้างการรับรู้ระบบบ้าบัดน้้าเสีย

ในชมุชนท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของ

ประชาชน

การส่งเสริมและพฒันานวตักรรม  

เทคโนโลยกีารจดัการน้้าเสีย

แผนที่ยทุธศาสตร์ มติิ

วตัถุประสงค์

ปจัจัยแห่งความส้าเร็จ

(Critical Success Factor)

ดชันีชี วดัผลงานหลัก

(Key Performance Indicator)

เปา้หมาย
ความริเริ่ม/กลยทุธ์

องค์ความรู้
การบริหารจัดการน ้าเสีย

การรับรู้และพึงพอใจต่อ
ภาพลักษณ์องค์กรจาก

ประชาชนและภาคีเครือข่าย

การยอมรับจากภาคี
เครือข่ายด้านต่าง ๆ 

นวัตกรรมและเทคโลยี
การจัดการน ้าเสีย
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             ยทุธศาสตร์ 4  ธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการที่ดี

หน่วย 2560 2561 2562 2563 2564

แผนงาน/

โครงการ

1 2 3 4 5

องค์กร 1 1 1 1 1

ร้อยละ 70 70 70 70 70

บุคลากรเขา้ใจการบริหารความเส่ียง

และควบคุมภายใน

ร้อยละท่ีเพิ่มขึน้ของบุคลากรท่ีเขา้ใจงาน

บริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน

ร้อยละ 60 70 80 90 100

เกดิการบูรณาการแผนงานธรรมาภบิาล

กบัองค์กรภาคี และเป็นท่ียอมรับและ

มาตรฐานเดียวกนั

บุคลากรปฏบิัติงานถกูต้อง  โปร่งใส  

ตามกฏระเบียบองค์กร

ร้อยละของบุคลากรปฏบิัติงานถกูต้องไม่นอ้ย

กวา่ร้อยละ 70

องค์การจดัการน้้าเสียได้รับการยอมรับ

ตามหลักธรรมาภบิาลจากองค์กร

ภายนอก

องค์กรภายนอกท่ีเกีย่วขอ้งด้านธรรมาภบิาล

ให้การยอมรับองค์การจดัการน้้าเสียอยา่งนอ้ย

 1 องค์กรต่อไป

จ้านวนแผนงานท่ีเพิ่มขึน้ของการบูรณาการ

ธรรมมาภบิาลกบัองค์กรภายนอก

การพัฒนาองค์การ การบริหารความ

เส่ียงและควบคุมภายใน

(ปัจจยัของนวตักรรม ความรู้ ทักษะ 

เทคโนโลย ีท่ีบุคลากรและองค์การพงึมี)

ประสิทธิผล การบูรณาการแผนธรร

มาภบิาลกบัองค์กรภาคี

(ปัจจยัท่ีน้าไปสู่ส่ิงท่ีสังคมชมุชนพงึมี

พงึได้)

คุณภาพบริการ องค์การจดัการน้้าเสีย

ได้รับการยอมรับตามหลักธรรมภบิาล

จากองค์กรภายนอก

(ปัจจยัท่ีน้าไปสู่ความคุ้มค่าท่ีคาดหวงั)

ประสิทธิภาพในการปฏบิตังิาน  แผน

ธรรมาภบิาลในองค์การจดัการน้้าเสีย

(ปัจจยัท่ีน้าไปสู่ความมีระบบ ระเบียบ

 มาตรฐาน ภายในองค์การท่ีพงึมี)

การส่งเสริมและกจิกรรมธรร

มาภบิาลร่วมกบัองค์กรภาคี

แผนงาน/โครงการการป้องกนั

ทุจริตและประพฤติชอบภายใน

องค์กร

จดัท้าแผนธรรมาภบิาลในองค์กร

ส่งเสริมทักษะบุคลากรด้านการ

บริหารความเส่ียงและควบคุม

ภายใน

แผนที่ยทุธศาสตร์ มติิ

วตัถุประสงค์

ปจัจัยแห่งความส้าเร็จ

(Critical Success Factor)

ดชันีชี วดัผลงานหลัก

(Key Performance Indicator)

เปา้หมาย
ความริเริ่ม/กลยทุธ์

การบูรณาการแผนธรร
มาภิบาลกับองค์กรภาคี

องค์การจัดการน ้าเสียได้รับ
การยอมรับตามหลักธรรมภิ
บาลจากองค์กรภายนอก

แผนธรรมาภิบาลใน
องค์การจัดการน ้าเสีย

การบริหารความเสียง
และควบคุมภายใน
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ผลจากการวิเคราะห์ SWOT ขององค์กร ชี ให้เห็นว่า การจัดตั งองค์การจัดการน ้าเสีย    
มีวัตถุประสงค์ คือ การก้าหนดให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมกิจการการจัดการน ้าเสียและด้าเนิน
กิจกรรมต่อเนื่องในเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย ซึ่งเดิมประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (จังหวัด
ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) และพื นที่อื่นๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 
ซึ่งถือได้ว่าการบริหารงานขององค์กรมีขอบข่ายในการด้าเนินงานที่ยืดหยุ่นและสามารถใช้กลไกของ
อ้านาจหน้าที่ที่มีอยู่ในการสร้างโอกาสในการก้าหนดภาระงานที่เพ่ิมเติมได้ โดยประสานงานกับฝ่ายที่
ก้ากับและบริหารงานเชิงนโยบายขององค์กร (คณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย) และคณะรัฐมนตรี 
และหากพิจารณาถึงโอกาสในการสนับสนุนการด้าเนินงาน พบว่า องค์การจัดการน ้าเสีย สามารถน้า
ความได้เปรียบทางสังคมที่ท้องถิ่นมีความสนใจในการพัฒนาระบบบ้าบัดน ้าเสียรองรับปัญหาของแต่ละ
พื นที่ โดย องค์การจัดการน ้าเสีย ต้องท้าความร่วมมือหรือการท้าบันทึกข้อตกลงร่วมในการสนับสนุน/
ส่งเสริมการด้าเนินงานซึ่งกันและกันได้ รวมไปถึงการสร้างโอกาสในการแสวงหารายได้เชิงพาณิชย์ หรือ
การพัฒนาธุรกิจเพื่อให้องค์การจัดการน ้าเสีย มีการจัดหารายได้มาสนับสนุนการบริหารงานขององค์กรได้
อยา่งต่อเนื่อง 

อนึ่ง หากพิจารณาในด้านของจุดอ่อนขององค์กร พบว่า องค์การจัดการน ้าเสีย ยังไม่
สามารถปรับโครงสร้างของระบบงานและองค์กรให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารงานเชิงรุก โดยเฉพาะ
แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่ต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจที่
ท้าทาย ทั งการส้ารวจ ศึกษา ออกแบบ การบ้ารุงรักษาระบบ รวมทั ง การพัฒนากลไกด้านการตลาด การ
ด้าเนินงานเชิงธุรกิจ แม้ว่า องค์การจัดการน ้าเสียจะมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย 
แต่ก็ยังไม่สามารถน้ามาใช้ในการจัดเก็บในบางพื นที่ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ได้ ประกอบกับการ
จัดท้าแผนปฏิบัติงานขององค์กรไม่สามารถได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐได้ตามที่วางไว้ ซึ่งเป็น
เหตุให้การด้าเนินงานในหลายภารกิจต้องหยุดชะงักไป ทั งนี  อาจเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นในองค์กร 
ความพร้อมด้านบทบาทภารกิจที่ต้องด้าเนินงานในเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย/นอกเขตพื นที่ หรือแม้กระทั่ง
ภารกิจด้านการบริการสังคม และงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

 เพื่อให้การบริหารจัดการแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2560-2564 (ทบทวน
ครั งที่1) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกรอบการประเมินผลของส้านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ องค์การจัดการน ้าเสียจึงได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ตามผลการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือน้ามาก้าหนดทิศทางในการ
พัฒนาองค์กรให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล ควรจะมีกรอบแนวทาง 3 
ประการ คือ   
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 1. พัฒนาและสร้างความพร้อมขององค์กรและบุคลากร ให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานทั งเชิงรุก และเชิงรับ ที่สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลต่อบทบาทและภารกิจด้าน
การจัดการน ้าเสียในเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย พื นที่ในเขตควบคุมมลพิษ รวมทั งพื นที่เป้าหมายการจัดการ
น ้าเสีย 

2. เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่ยอมรับ
ของสาธารณชน และมีเป้าหมายในการน้าองค์กรสู่การจัดการน ้าเสียที่ยั่งยืน ดังนี  
     2.1 ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมเพ่ิมเติมในพื นที่เป้าหมายที่ก้าหนดโดยพิจารณารูปแบบ
ของระบบบ้าบัดน ้าเสียซึ่งเป็นระบบ (Central Waswater Treatment Plant) ให้สอดคล้องกับสภาพ
พื นที่ ปัญหาของชุมชน สถานภาพของคุณภาพน ้า และความพร้อมในการบริหารจัดการระบบบ้าบัด    
น ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนถิ่น 
     2.2 จัดระบบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียเพ่ือให้มีรายได้
เพียงพอมาใช้ในการดูแล บ้ารุงรักษา และขยายพื นที่ให้มีการบริการบ้าบัดน ้าเสีย 
     2.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการลดการ   
ใช้น ้าและมีการจัดการน ้าเสีย 
 3. มุ่งด้าเนินการด้านการจัดการน ้าเสียในเขตพื นที่จัดการน ้าเสียให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่
วางไว้ และสอดคล้องกับการตอบสนองต่อประเด็นปัญหาและความต้องการของสังคม เพ่ือให้ 
องค์การจัดการน ้าเสียก้าวสู่องค์การสาธารณูปโภคที่เป็นเลิศด้านการจัดการน ้าเสียต่อไป 
      3.1 สนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก โดยการเข้าถึง
พื นที่และชุมชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดในการร่วมรับรู้ปัญหาและให้ชุมชนมีส่วนร่วมทั งร่วม
ตัดสินใจและร่วมด้าเนินการ 
      3.2 สร้างความร่วมมือของประชาชนในการด้าเนินงานจัดการน ้าเสีย ให้ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องและความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนและประชาชน  เพ่ือลดความขัดแย้งเป็นความร่วมมือและสร้าง
ความเชื่อถือให้กับประชาชนในพื นที่ 
     3.3 ด้าเนินการจัดการน ้าเสียตามแนวพระราชด้าริ  และภูมิปัญญาท้องถิ่นประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมในแต่ละพื นที่  
     3.4 สร้างความพร้อมในการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ควบคู่กับการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยพัฒนาขีดความสามารถหรือสมรรถนะของบุคลากรให้มีความรู้และ
ทักษะในการบริหารจัดการน ้าเสีย 
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     3.5 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษด้านน ้าเสียชุมชน เป็นการสร้าง
โอกาสการเรียนรู้ และให้ความรู้ผ่านการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สิ่งแวดล้อมศึกษาการท้ากิจกรรม  
สันทนาการ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในพื นที่ 
 

4.3 ความเชื่อมโยงแผนวิสาหกิจ 
 การจัดท้าแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2560 – 2564 (ทบทวนครั งที่ 1)  

เพ่ือวางกรอบทิศทางการด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสียในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2564  โดย
ด้าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) แผน
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ แผนยุทธศาสตร์องค์การจัดการน ้าเสีย 20 ปี รวมทั งได้
ด้าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและพื นที่เป้าหมายการจัดการน ้าเสียชุมชนของกรมควบคุมมลพิษ  
เพื่อให้เป็นแนวทางการพัฒนาด้านการจัดการน ้าเสียขององค์การจัดการน ้าเสียเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
ซึ่งจะเป็นการน้านโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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ความเชื่อมโยงแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564 (ทบทวนครั งที่ 1) 

ตัวชี วัดความส้าเร็จ ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา

ด้าเนินการ 

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  

ด้าเนินการ 

(ล้านบาท) 

ปัจจัยแห่ง 

ความส้าเร็จ 

ร้อยละตัวชี วัด

ระดับองค์กร

(KPI) 

ยุทธศาสตร์ 

ทส. 

ยุทธศาสตร์ 

อจน. 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการน ้าเสียอย่างบูรณาการ 

กลยุทธที่ 1 การจัดการ

น ้าเสียในพื นท่ีลุม่น ้า

วิกฤติ                 

     1.  การลงทุนระบบบา้บัดน ้าเสีย

ขนาดใหญ่   

2.  การก่อสร้างและบรหิารจดัการ

ระบบบ้าบดัน ้าเสียรวมพื นทีลุ่่ม

น ้าเจ้าพระยาตอนล่าง และลุ่ม

น ้าท่าจีนตอนล่าง รวมพื นท่ี

อื่นๆ  

3.  การก่อสร้างและบรหิารจดัการ

ระบบบ้าบดัน ้าเสียชุมขนาดเล็ก 

ฝ่าย 

วิศวกรรม 

8,709.66 ก่อสร้างและ

บริหารจดัการ  

น ้าเสียระบบ

บ้าบัดน ้าเสีย

ขนาดใหญ่และ

ชุมชนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของการ

ก่อสร้างและ

บริหารจดัการ

ระบบบ้าบดั  

น ้าเสียขนาด

ใหญ่ 

รักษาและ

ฟื้นฟูคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม

อยา่งมีส่วน

ร่วม 

การบริหาร 

จัดการน ้าเสีย

อย่างบูรณาการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการน ้าเสียองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 2 การฟื้นฟู 

พัฒนาและบริหาร

จัดการระบบบ้าบดั            

น ้าเสียขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

     1. การฟื้นฟู พัฒนาและบริหาร

จัดการระบบบ้าบดัน ้าเสียของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อให้บริหารจดัการไดเ้องใน

ระยะยาว  

 

ฝ่าย

วิศวกรรม 

2,776.24 ก่อสร้างและ

บริหารจดัการ

ระบบบ้าบดั     

น ้าเสียชุมชนอย่าง

ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 ของ

การก่อสร้าง

และบรหิาร

จัดการระบบ

บ้าบัดน ้าเสีย

ชุมชน 

รักษาและ

ฟื้นฟูคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม

อย่างมีส่วน

ร่วม 

การเพิ่ม 

ประสิทธิภาพ

การจัดการ    

น ้าเสียองค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
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ตัวชี วัดความส้าเร็จ ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา

ด้าเนินการ 

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  

ด้าเนินการ 

(ล้านบาท) 

ปัจจัยแห่ง 

ความส้าเร็จ 

ร้อยละตัวชี วัด

ระดับองค์กร

(KPI) 

ยุทธศาสตร์ 

ทส. 

ยุทธศาสตร์ 

อจน. 

60 61 62 63 64 

      2. ให้ค้าปรึกษาด้านการจัดการ    

น ้าเสียชุมชนให้กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  

3.  โครงการติดตามและ

ตรวจสอบประสิทธิภาพของ

ระบบบ้าบดัน ้าเสียทั งในและ

นอกเขตพื นท่ีจัดการน ้าเสีย 

      

กลยุทธ์ที่ 3 การจัดการ

น ้าเสียตามแนว 

พระราชด้าร ิ

 

 

 

6 2 2 1 1 1. การก่อสร้างและบริหารจดัการ

ระบบบ้าบดัน ้าเสียชุมชนตามแนว

พระราชด้าริ  

2. การเผยแพร่ความรู้ ความ

เข้าใจการจัดการน ้าเสียตามแนว

พระราชด้าริให้กับกลุม่เป้าหมาย 

ฝ่ายจัดการ

น ้าเสีย 1,2 

 

41.19 

 

1.การจัดการ   

น ้าเสียตามแนว

พระราชด้าริได้

มาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพ 

2.การเผยแพร่

ความรู้ ความ

เข้าใจด้วยการ

จัดการน ้าเสียตาม

แนวพระราชด้าริ

ให้กับกลุ่ม 

เป้าหมาย 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ น

ของโครงการ

และศูนยเ์รียนรู้

การจัดการ   

น ้าเสียอัน 

เนื่องจาก

พระราชด้าร ิ

รักษาและ

ฟื้นฟูคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม

อย่างมีส่วน

ร่วม 

การเพิ่ม 

ประสิทธิภาพ

การจัดการ    

น ้าเสียองค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
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ตัวชี วัดความส้าเร็จ ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา

ด้าเนินการ 

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  

ด้าเนินการ 

(ล้านบาท) 

ปัจจัยแห่ง 

ความส้าเร็จ 

ร้อยละตัวชี วัด

ระดับองค์กร

(KPI) 

ยุทธศาสตร์ 

ทส. 

ยุทธศาสตร์ 

อจน. 

60 61 62 63 64 

กลยุทธ์ที่ 4  การน้า  

น ้าเสียทีผ่่านการบ้าบัด

แล้วน้ากลับมาใช้

ประโยชน์ใหม ่

 

     1.  การน้าน ้าเสยีที่ผ่านการบ้าบัด

แล้วน้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  

2.  โครงการน้าน ้าเสียทีผ่่านการ

บ้าบัดแล้วน้ากลับมาใช้

ประโยชน์ เศรษฐกิจพิเศษ และ

ด้านสาธารณูปโภคของประเทศ

ไทย 

ฝ่ายจัดการ

น ้าเสีย 1, 2 

37.15 การน้าน ้าเสียที่

ผ่านการบ้าบดั

แล้วน้ากลับมาใช้

ประโยชน์ใหมไ่ด้

มาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพ 

 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ น

ของโครงการน้า

น ้าเสียทีผ่่าน

การบ้าบัดแล้ว

กลับมาใช้ใหม ่

รักษาและ

ฟื้นฟูคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม

อย่างมีส่วน

ร่วม 

การน้าน ้าเสีย   

ที่ผ่านการบ้าบดั

แล้วน้ากลับมา

ใช้ประโยชน์ใหม ่

 

กลยุทธ์ที่ 5  การ

พัฒนาการบริหาร

การเงินท่ีมั่งคง 

     1. การเพิ่มประสิทธิภาพการหา

รายได้  

2. การบริหารต้นทุนการ

ด้าเนินการ  

ฝ่ายบรหิาร

และจัดเก็บ

รายได ้

 

23.50 

 

มาตรฐานการ

จัดเก็บรายได้   

1.ร้อยละที่

เพิ่มขึ นจากการ

หารายได้จาก

การด้าเนินการ 

2.ร้อยละที่เพ่ิม

ของการ

สนับสนุนการ

จัดเก็บ

ค่าบริการและ

บ้าบัดน ้าเสีย

อย่างเหมาะสม

และเป็นธรรม 

การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ  

การจัดการ

องค์กรและ

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากร  

ธรรมชาต ิ

การพัฒนาองค์

ความรู้และ

ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของ

ภาคส่วนต่างๆ  

ในการบริหาร

จัดการน ้าเสีย 
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ตัวชี วดัความส้าเร็จ ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา

ด้าเนินการ 

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  

ด้าเนินการ 

(ล้านบาท) 

ปัจจัยแห่ง 

ความส้าเร็จ 

ร้อยละตัวชี วัด

ระดับองค์กร

(KPI) 

ยุทธศาสตร์ 

ทส. 

ยุทธศาสตร์ 

อจน. 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการน ้าเสีย 

กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนา
นวัตกรรมการจดัการ
น ้าเสีย 

     1. การน้า Green Technology 
ใช้ในการบริหารจดัการระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย  

2. การลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจกจากกระบวนการบา้บัด
น ้าเสีย  

3. โครงการพัฒนาศูนย์การเรยีนรู้
ด้านการจดัการน ้าเสีย  

4. งานวิจัยด้านการจัดการน ้าเสีย
อย่างครบวงจร  

5. การพัฒนานวัตกรรมละ
เทคโนโลยีการจดัการน า้เสยี  

6. งานออกแบบมาตรฐานระบบ
บ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็ก กลาง 
ใหญ่ และระบบบ้าบดัน ้าเสีย
ตามแนวพระราชด้าร ิ

 

ฝ่าย 
วิศวกรรม 

 

144.10 
 

การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมด้าน
การจัดการน ้าเสีย
และพัฒนาศูนย์
การเรยีนรู้การ
จัดการน ้าเสีย 

1.การพัฒนา
องค์ความรู้และ
นวัตกรรมใน
การจัดการ   
น ้าเสียอย่าง
น้อยปีละ 1 
เรื่อง 
2.การพัฒนา
แบบก่อสร้าง
ระบบบ้าบดั  
น ้าเสีย เล็ก/
กลาง/ใหญ ่

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  
การจัดการ
องค์กรและ
การบริหาร
จัดการ 
ทรัพยากร  
ธรรมชาติ
และ 
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
งานวิจัยและ
นวัตกรรมการ
จัดการน ้าเสีย 
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ตัวชี วัดความส้าเร็จ ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา

ด้าเนินการ 

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  

ด้าเนินการ 

(ล้านบาท) 

ปัจจัยแห่ง 

ความส้าเร็จ 

ร้อยละตัวชี วัด

ระดับองค์กร

(KPI) 

ยุทธศาสตร์ 

ทส. 

ยุทธศาสตร์ 

อจน. 

60 61 62 63 64 

กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนา

องค์กรสู่การเป็น 

หน่วยงานดิจิทัล 

     1. จัดตั งศูนย์กลางนวัตกรรมด้าน

น ้าเสีย  

1.1  ศูนย์ติดตามและรายงาน

สถานการณ์น ้าเสียประเทศไทย  

1.2 โครงการจัดหาและติดตั ง

เครื่องมือส้าหรับตรวจสอบและ

รายงานระบบรวบรวมน ้าเสียทั่ว

ประเทศ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการน ้าเสีย   

2.1 โครงการพัฒนาระบบการ 

บูรณาการข้อมูลและจัดท้า

ระบบพยากรณ์การเตือนภัย

ส้าหรับการบรหิารจดัการน ้าเสีย  

2.2 โครงการพัฒนาระบบรายงาน

สารสนเทศทางภูมศิาสตร์ (GIS) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นการ

จัดการน ้าเสีย  

ฝ่ายพัฒนา

องค์กร 

40.35 

 

พัฒนาระบบ 

สารสนเทศองค์กร

เพื่อเป็นศูนย์กลาง

นวัตกรรมน า้เสยี

แห่งประเทศไทย 

จัดตั งศูนย์กลาง

นวัตกรรมด้าน

น ้าเสียอย่าง

น้อย 1 แห่ง 

การเพิ่ม 

ประสิทธิภาพ  

การจัดการ

องค์กรและ

การบริหาร

จัดการ 

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ

และ 

สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา 
งานวิจัยและ
นวัตกรรมการ
จัดการน ้าเสีย 
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ตัวชี วัดความส้าเร็จ ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา

ด้าเนินการ 

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  

ด้าเนินการ 

(ล้านบาท) 

ปัจจัยแห่ง 

ความส้าเร็จ 

ร้อยละตัวชี วัด

ระดับองค์กร

(KPI) 

ยุทธศาสตร์ 

ทส. 

ยุทธศาสตร์ 

อจน. 

60 61 62 63 64 

      2.3 โครงการพัฒนาฐานข้อมูล

ภาพรวมระบบบ้าบดัน ้าเสียทั่ว

ประเทศ  

2.4 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการ

จัดเก็บรายได้ของประชาชนท่ี

อยู่ในบริเวณพื นท่ีจัดการน ้าเสีย

ทั่วประเทศ  

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารจัดการองค์กร 

      

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการที่ดี 

กลยุทธ์ที่ 8 การบริหาร

จัดการองค์กรตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

     1. การส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) 

การป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ  

2. การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการที่ดี  

2.1 บทบาทของคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ 

2.2 การบริหารความเสี่ยง 

2.3 การควบคุมภายใน 

ส้านัก

ผู้อ้านวยการ 

 

500.79 

 

พัฒนาองค์กรแห่ง

การเรยีนรู้ และ

เสรมิสร้าง

ภาพลักษณ์

องค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ น

ของโครงการ

ด้านการพัฒนา

องค์กรแห่งการ

เรียนรูฯ้   

การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ  

การจัดการ

องค์กรและ

การบริหาร

จัดการ 

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ

และ 

ธรรมาภิบาล 

และการบริหาร

จัดการที่ด ี
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ตัวชี วัดความส้าเร็จ ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา

ด้าเนินการ 

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  

ด้าเนินการ 

(ล้านบาท) 

ปัจจัยแห่ง 

ความส้าเร็จ 

ร้อยละตัวชี วัด

ระดับองค์กร

(KPI) 

ยุทธศาสตร์ 

ทส. 

ยุทธศาสตร์ 

อจน. 

60 61 62 63 64 

      2.4 การบริหารจดัการสารสนเทศ  

2.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

    สิ่งแวดล้อม 

 

 

กลยุทธ์ที่ 9 การพัฒนา

องค์กรแห่งการเรยีนรู้

และการเสริมสร้าง

ภาพลักษณ์องค์กร 

     1. การเสรมิสร้างภาพลักษณ์

องค์กร  

2. การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ

สังคม (CSR)  

3. การสร้างความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ 

ส้านัก

ผู้อ้านวยการ

/ฝ่ายพัฒนา

องค์กร 

13.60 พัฒนาองค์กรแห่ง

การเรยีนรู้ และ

เสรมิสร้าง

ภาพลักษณ์

องค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ น

ของโครงการ

พัฒนาองค์กร

แห่งการเรียนรู ้

การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ  

การจัดการ

องค์กรและ

การบริหาร

จัดการ 

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ

และ 

สิ่งแวดล้อม 

ธรรมาภิบาล 

และการบริหาร

จัดการที่ด ี

 

 

  



STRlink01 - 25/08/2016 

ประสิทธิผล 

คุณภาพบริการ 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาองค์การ 

มิต ิ

แผนที่ยุทธศาสตร์แสดงความเชื่อมโยงแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2560 – 2564 (ทบทวนครั งที่ 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพน ้าที่ผ่านการ
บ้าบัดได้มาตรฐาน 
ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การบริหารจัดการน ้าเสียอยา่งบูรณาการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเพิ่มประสิทธภิาพการจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการจดัการน ้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 

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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 แผนวสิาหกจิองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2560 – 2564 (ทบทวนครั งที่ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การบริหารจัดการน ้าเสียอยา่งบรูณาการ 

 

เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์

1) สามารถดา้เนินการบริหารจัดการน า้เสียให้ครอบคลุมภายใน
เขตพื นที่จัดการน ้าเสีย 

2) พัฒนากลไกการบริหารน ้าเสยีชุมชนอย่างมีประสิทธภิาพ 

3) ส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการน ้า
เสียต่อภาคีเครือข่ายการพัฒนา 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการน ้าเสยี 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1) จัดท้าแผนพัฒนาและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ 
2) เพิ่มรายได้จาการด้าเนินการ 
3) สนับสนุนการจัดเก็บค่าบริการและบ้าบัดน ้าเสียอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม 
4) สามารถจัดการน ้าเสียตามแนวทางพระราชด้าริได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การเพิ่มประสทิธิภาพการจัดการระบบบ้าบดัน ้าเสยี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           

เป้าประสงค์เชิงยุทธ์ศาสตร์ 

1) ฟื้นฟู และพัฒนาระบบบ้าบัดน ้าเสียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 2) บริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเต็มรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3) พัฒนาด้านมาตรฐานวิศวกรรมของระบบบ้าบัด
น ้าเสีย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ธรรมาภิบาล และการบริหารจดัการทีด่ี 

เป้าประสงค์เชิงยุทธ์ศาสตร์ 
1) เสริมสร้างการพัฒนาสมรรถนะขององค์กร 
2) พัฒนา องค์การจัดการน ้าเสีย เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
3) เพิ่มขีดความสามารถภายในองค์กรด้านการบริหารความ
เส่ียง การเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย 
4) พัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร 
5) การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 
6) การปรับโครงสร้างองค์กรให้ เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบันและอนาคต 

 
 
 

วิสัยทัศน์    “บริหารจัดการน ้าเสยีชุมชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน ภายในปี 2569” 

 

ตัวชี วดักลยุทธที่ 1 

1) ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนรวมใน
เขตพื นที่จัดการน ้าเสียและสอดคล้ 

องกับกรมควบคุมมลพิษ 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเตรียมความพร้อมในการ
จัดการน ้าเสียได้อย่างมีประสิทธภิาพ   

3) ส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเขา้ใจต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื นที่   

4) จัดท้าบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหวา่งองค์การจัดการน ้าเสีย 
และหน่วยงานหลักและหนว่ยงานที่เกีย่วข้องด้านการจัดการ   
น ้าเสีย 

 

ตัวชี วัดกลยุทธที่ 2-5 

 1) การฟื้นฟูและพัฒนาระบบบ้าบัดน ้าเสียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จ้านวน 69  แห่ง (สะสม 92 แห่ง) 

 2) ร้อยละที่เพิ่มขึ นของโครงการบริหารจัดการระบบ
น ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเต็มรูปแบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 3) ร้อยละที่ เพิ่มขึ นของโครงการด้านมาตรฐาน
วิศวกรรมของระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

ตัวชี วัดยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาองค์ความรู้  การวิจัยและนวัตกรรม ในการบริหาร
จัดการน ้าเสีย  อย่างน้อยปีละ  1  เร่ือง 

ตัวชี วัดกลยุทธที่ 8 - 11 
1) ร้อยละที่ เพิ่มขึ นของโครงการเสริมสร้างสมรรถนะของ
บุคลากรของ องค์การจัดการน ้าเสีย 
2) โครงการจัดตั งศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการน ้าเสียเพิ่มขึ น
อย่างน้อยปีละ 1 แห่ง 
3) ร้อยละที่ เพิ่มขึ นของการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4) ร้อยละที่เพิ่มขึ นของโครงการด้านเพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย 
5) จัดท้าการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรใน
องค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
6) ร้อยละที่เพิ่มขึ นของการสร้างเครือข่ายด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
7) ร้อยละที่เพิ่มขึ นของการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
 

ตัวชี วัดกลยุทธ์ที่ 6-7 
1)  การพัฒนาองค์ความรู้   การวิจัยและนวัตกรรม ในการ
บริหารจัดการน ้าเสีย  อย่างน้อยปีละ  1  เร่ือง 
2)  การพัฒนาแบบก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย  เล็ก/กลาง/ใหญ่ 
 

ตัวชี วดัยุทธศาตร ์

ร้อยละที่เพิ่มขึ นของการก่อสร้างและบรหิารจัดการระบบบ้าบัด
น ้าเสียในพื นที่จัดการน ้าเสียได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

ตัวชี วดัยุทธศาตร์ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ นของการฟื้นฟูและพัฒนาระบบบ้าบัดน้เสียได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ตัวชี วัดยุทธศาสตร์ 
การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลได้มาตรฐานจาก
องค์กรภายนอก 

                                                                                           เป้าประสงค์องค์กร 
1.  น ้าเสียได้รับการบ้าบัดมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากร 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.  ส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเขา้ใจด้านการจัดการน า้เสียต่อภาคีเครือข่าย  
3.  เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการระบบน ้าเสียทั งในพื นที่ และนอกพื นที่อยา่งบูรณาการ 

 

 



 
บทที่ 5  

ยุทธศาสตร์แผนวิสาหกิจ 
องค์การจัดการน ้าเสีย 

พ.ศ.2560-2564 
 



บทที่ 5 
ยุทธศาสตร์แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย 

พ.ศ.2560 – 2564 (ทบทวนครั งที่ 1) 

การจัดท ายุทธศาสตร์แผนวิสาหกิจได้ผ่านกระบวนการที่มีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาทุกภาคส่วน 
คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน เพ่ือระดมความคิดเห็น และ
น ามาจัดท าและก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่ส าคัญ ด้านการจัดการน  าเสียอันจะส่งผลให้การ
บริหารจัดการ ด้านการจัดการน  าเสียในเขตชุมชนเมือง และชุมชนชนบทมีประสิทธิภาพ ประชาชนเกิด
ความตระหนักความรู้ความเข้าใจในการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
ยั่งยืนต่อไป 
 

5.1 กรอบแนวคิดและหลักการ  
5.1.1 กรอบแนวคิด 

(1) น้อมน าพระราชด ารัสมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ         
ครั งเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2521 ดังความตอน
หนึ่งว่า  

 “…เราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรนั นอย่างฉลาด คือไม่น ามาทุ่มเทใช้ให้สิ นเปลืองไปโดยไร้
ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบประกอบด้วยความคิดพิจารณาตาม
หลักวิชาการ เหตุผล และความถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งถึงประโยชน์ที่แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติทั ง
ในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว...” 
  (2) น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ บนพื นฐานความ
พอประมาณที่ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป ความมีเหตุผลที่จะใช้ความรู้ทั งด้านวิชาการและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการตัดสินใจโดยค านึงถึงความถูกต้องและมีคุณธรรม และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพ่ือเตรียม
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ น 

(3) ประเด็นและทิศทางการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ก าหนดให้มีการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรแร่ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
การเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบริหาร



 

แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน  าเสยี พ.ศ.2560-2564 (ทบทวนครั งที่ 1)  
 

- 90 - 
  

จัดการทรัพยากรน  าโดยการปรับปรุงจัดการน  าของภาครัฐการพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการเตือนภัย และ
สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้วยการ
ติดตาม ตรวจสอบควบคุม การเพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการ
มลพิษและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั งทางอากาศ ขยะ น  าเสีย และของเสียอันตราย การจัด
โครงสร้างการบริหารจัดการด้านนโยบายสาธารณะและการสร้างกลไกการขับเคลื่อนนโยบายใหเ้กดิความ
ต่อเนื่อง และการมีโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสม  

(4) นโยบายรัฐบาลได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557      
ในข้อ 9 มาเป็นกรอบแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการด าเนินงานตามแผน 
คือ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน ระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพื นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ ในระยะต่อไปพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไข
การบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ บริหารจัดการน  าให้เป็นเอกภาพในทกุมติิ
ทั งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 

5.1.2 หลักการ  
(1) การพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development)  เป็นหลักการที่ให้ความส าคัญ

กับการพัฒนาที่มีดุลยภาพ ทั งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องเกื อกูลและไม่เกิดความ
ขัดแย้งซึ่งกันและกันโดยการพัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างมีคุณภาพและแข่งขันได้ จะต้องค านึงถึง
ขีดจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถสงวนรักษาไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน ใช้
ทรัพยากรทุกชนิดอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ส่งผลเสียต่อความต้องการของสังคมทั ง
ในปัจจุบันและอนาคต 

(2) การบริหารจัดการเชิงนิเวศ (Ecosystem Approach) เป็นหลักการในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการด้านการจัดการที่ดิน น  าและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในบริเวณนั น 
ให้เกิดความสมดุลด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การน ามาใช้อย่างยั่งยืน และการแบ่งปัน 
อย่างเท่าเทียมกัน 

(3) การระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle) เป็นหลักการ พื นฐานที่ไดัค านึงถึง
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม มาตรการการระวัง
ไว้ก่อนควรน ามาใช้เป็นแนวทางเพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ น 
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(4) ผู้ใช้เป็นผู้จ่าย (Users Pay Principle) เป็นหลักการที่ค่าใช้จ่ายทั งหมดที่เกิดขึ นจาก
ผู้ใช้ทรัพยากร ได้รวมราคาค่าใช้จ่ายเข้าไปในสินค้าและบริการแล้ว 

(5) ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluters Pay Principle) เป็นหลักการที่ผู้ก่อความเสียหาย
ต่อสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ นต่อสุขภาพของมนุษย์
หรือสิ่งแวดล้อม 

 (6) ความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ-เอกชน (Public-Private Partnership) เป็นหลักการ
ด าเนินโครงการให้เกิดความส าเร็จในการให้บริการต่อสาธารณะ รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมระหว่างรัฐและภาคส่วนอื่นที่ไม่ใช่ของรัฐ 

(7) ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นหลักการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถ
น ามาใช้ได้ทั งภาครัฐ และเอกชน ท าที่ใช้ในการบริหารงานนี หมายถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและ
ความถูกต้องชอบธรรมทั งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมี และพึงประพฤติปฏิบัติ โดยหลักธรรมาภิบาล มี
องค์ประกอบ 6 ประการได้แก่ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม  3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมี
ส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า 
 

  5.1.3 นโยบายของคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย 
 5.1.3.1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ในพื นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

ทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
   1) เขตพื นที่ลุ่มน  าวิกฤติ ซึ่งประกอบด้วย พื นที่ลุ่มน  าเจ้าพระยาตอนล่าง และ
พื นที่ลุ่มน  าท่าจีนตอนล่าง  

2) ระบบบ าบัดน  าเสียของชุมชนทั่วประเทศในพื นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 101 แห่ง  

3) เพ่ือแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่บั่นทอนความเป็นอยู่ของ
ประชาชนบริเวณใกล้เคียงพื นที่ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
  5.1.3.2 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้งและการขาดแคลนน  าตามแนวนโยบาย
ของรัฐบาล โดยพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการน าน  าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
(Reclaim Water) และเป็นการลดปริมาณน  าทิ งสู่แหล่งน  าธรรมชาติหรือแหล่งน  าสาธารณะ อีกทั งเป็น
การเพิ่มศักยภาพและโอกาสการเข้าถึงการใช้น  าอย่างมีประสิทธิภาพ 
   5.1.3.3 พัฒนาองค์กร และสมรรถนะบุคลากร เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
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   5.1.3.4 ปรับปรุงภาพลักษณ์องค์การจัดการน  าเสีย เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื นที่ที่ด าเนินการ 

  5.1.3.5 รักษาสิ่งแวดล้อมของแหล่งน  าและสุขภาพในชีวิตประจ าวันของประชาชน  
  5.1.3.6 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การจัดการ

น  าเสีย ให้มีความเหมาะสมและสามารถด าเนินงานได้ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์การ
จัดการน  าเสีย 

 5.1.3.7 ส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการน  าเสีย เพื่อวางรากฐานการ
พัฒนาในระยะยาว ขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล “ประเทศ
ไทย 4.0” 
 

5.2 การจัดท้าแผนการก้าหนดพื นที่จัดการน ้าเสียร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ 
                 สืบเนื่องจากบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานขององค์การจัดการน  าเสีย ประจ าปี
บัญชี 2559 ก าหนดตัวชี วัดที่ไม่ใช่ทางการเงิน ข้อ 2.3 ระดับความส าเร็จในการทบทวนแผนวิสาหกิจ
องค์การจัดการน  าเสีย พ.ศ. 2560 – 2564  ให้สอดคล้องกับนโยบายและพื นที่เป้าหมายการจัดการ      
น  าเสียชุมชน พ.ศ. 2553 – 2584 (ฉบับปรับปรุงครั งที่ 3)  ของกรมควบคุมมลพิษ  
                 องค์การจัดการน  าเสียได้ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดในตัวชี วัด ดังนี  
                 1. ออกค าสั่งองค์การจัดการน  าเสีย ที่  68/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 แต่งตั ง
คณะท างานเพื่อทบทวนแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน  าเสีย พ.ศ.2560 – 2564  ให้สอดคล้องกับนโยบาย
และพื นที่เป้าหมายการจัดการน  าเสียชุมชน พ.ศ. 2553-2584 (ฉบับปรับปรุงครั งที่ 3) ของกรมควบคุม
มลพิษ โดยคณะท างานฯ มีหน้าที่ก าหนดแนวทางการทบทวนแผนวิสาหกิจฯ ให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
                 2. คณะท างานฯ ร่วมกันก าหนดแนวทางการทบทวนแผนวิสาหกิจฯ  เพ่ือให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของพนักงานในการมีส่วนร่วมทบทวนแผนวิสาหกิจองค์กร และให้เกิดการบูรณาการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภายใน ท าให้แผนวิสาหกิจฯ มีความครบถ้วนสมบูรณ์  
                 3. มีการประชุมหารือร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 
ชั น 12 อาคารกรมควบคุมมลพิษ  โดยได้หารือพื นที่เป้าหมายการแก้ไขป้ญหาน  าเสียชุมชนในเขตควบคุม
มลพิษ และการก่อสร้างระบบบ าบัดน  าเสียชุมชน ซึ่งกรมควบคุมลพิษมีข้อเสนอแนะให้องค์การจัดการ 
น  าเสียเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดสร้างและบริหารจัดการระบบ
บ าบัดน  าเสียในเขตควบคุมมลพิษ และได้ให้ข้อมูลพื นที่เป้าหมายการจัดการน  าเสีย และพื นที่ในเขต
ควบคุมมลพิษของกรมควบคุมมลพิษให้องค์การจัดการน  าเสียน าไปเพื่อก าหนดพื นที่บริหารจัดการน  าเสีย 
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ทั งนี  แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน  าเสีย พ.ศ.2560 – 2564 ได้ด าเนินการก าหนดพื นที่บริหาร
จัดการระบบบ าบัดน  าเสีย เป็นไปตามที่องค์การจัดการน  าเสียได้มีการประชุมหารือร่วมกับกรมควบคุม
มลพิษ 
                 4.  องค์การจัดการน  าเสียได้ก าหนดเกณฑ์การจัดล าดับความส าคัญของพื นที่ที่สอดคล้อง
กับพื นที่เป้าหมายการจัดการน  าเสียชุมชน (พ.ศ. 2553 – 2584) ฉบับปรังปรุงครั งที่ 3 ดังนี  
 

ตัวแปร 
ค่าถ่วงน ้าหนัก 

ระดับความส้าคัญ 
ระดับ

คะแนน (Weighting) 

1. พื นที่เป้าหมาย 40 อยู่ ในพื นพ่ีเป้าหมายของกรมควบคุมมลพิษ 
(คพ.) 

3 

อยู่ในเขตพื นที่เศรษฐกิจพิเศษ 2 

อยู่ในเขตพื นที่แหล่งท่องเที่ยวภายใต้แผนแม่บท
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และอ่ืน ๆ 

1 

2. คุณภาพลุ่มน  า 30 คุณภาพลุ่มน  าอยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรม 3 

คุณภาพลุ่มน  าอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 2 

คุณภาพลุ่มน  าอยู่ในเกณฑ์ ดี 1 

3. จ านวนประชากร 20 มากกว่า 35,000 คน ขึ นไป 3 

10,000 - 35,000 คน 2 

ต่ ากว่า 10,000 คน 1 

4. ป ริ ม า ณ ค ว า ม
ส ก ป ร ก ใ น รู ป บี โ อ ดี  
(BOD)* 

10 ปริมาณบีโอดีของพื นที่ มากกว่า 1,800 กก./วัน 
ขึ นไป 

3 

ปริมาณบีโอดีของพื นที่  800 - 1,800 กก./วัน 2 

ปริมาณบีโอดีของพื นที่ น้อยกว่า 800 กก./วัน 1 

*BOD = 40g./คน/วัน    
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เขตพื นที่จัดการน ้าเสียขององค์การจัดการน ้าเสีย 
ที่สอดคล้องกับพื นที่เป้าหมายการจัดการน ้าเสียของกรมควบคุมมลพิษ 

ล้าดับ จังหวัด พื นที่เป้าหมาย เขตพื นที่จัดการน ้าเสีย อจน. รวมคะแนน 

1 กรุงเทพฯ คลองเตย  300 

2 จ.นครปฐม ทน.นครปฐม  300 

3 จ.นนทบุร ี ทน.ปากเกร็ด  300 

4 จ.นนทบุร ี ทม.บางบัวทอง  300 

5 จ.นนทบุร ี ทม.บางกรวย  300 

6 จ.นนทบุร ี ทน.นนทบุรี  300 

7 จ.ปทุมธานี ทม.คลองหลวง  300 

8 จ.ปทุมธานี ทม.คูคต  300 

9 จ.ปทุมธานี ทน.รังสิต  300 

10 จ.ปทุมธานี ทม.ล าสามแก้ว  300 

11 จ.ปทุมธานี ทม.ท่าโขลง  300 

12 จ.ปทุมธานี ทม.ลาดสวาย  300 

13 จ.ปทุมธานี อบต.คลองสาม  300 

14 จ.สมุทรปราการ ทน.สมุทรปราการ  300 

15 จ.สมุทรปราการ ทม.ลัดหลวง  300 

16 จ.สมุทรปราการ ทม.ปู่เจ้าสมิง  300 

17 จ.สมุทรปราการ ทต.บางป ู  300 

18 จ.สมุทรสาคร ทน.สมุทรสาคร  300 

19 จ.สมุทรสาคร ทม.อ้อมน้อย  300 

20 จ.สมุทรสาคร ทต.หลักห้า  300 

21 จ.ระยอง ต.มาบตาพุด อ.เมือง  300 

22 จ.ระยอง ทม.มาบตาพดุ  300 



 

แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน  าเสยี พ.ศ.2560-2564 (ทบทวนครั งที่ 1)  
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ล้าดับ จังหวัด พื นที่เป้าหมาย เขตพื นที่จัดการน ้าเสีย อจน. รวมคะแนน 

23 จ.ระยอง ทน.ระยอง - 300 

24 จ.นครศรีอยุทยา ทน.พระนครศรีอยุธยา - 300 

25 จ.นนทบุร ี ทม.บางศรีเมือง  290 

26 จ.สมุทรสาคร อบต.ท่าทราย  290 

27 จ.นครปฐม ทม.ไร่ขิง  270 

28 จ.นครปฐม ทม.สามพราน  270 

29 จ.นครปฐม ทต.อ้อมใหญ ่  270 

30 จ.ปทุมธานี ทต.บึงยี่โถ  270 

31 จ.ปทุมธานี ทม.บางคูวัด  270 

32 จ.ปทุมธานี ทต.บางพูน  270 

33 จ.ปทุมธานี ทม.ปทุมธาน ี  270 

34 จ.สมุทรปราการ ทม.ปากน  าสมุทรปราการ  270 

35 จ.สมุทรสาคร ทม.กระทุ่มแบน  270 

36 จ.สมุทรสาคร ทต.บางหญ้าแพรก  270 

37 จ.เชียงใหม่ ทน.เชียงใหม ่ - 270 

38 จ.เชียงราย ทน.เชียงราย - 270 

39 จ.ขอนแก่น ทน.ขอนแก่น - 270 

40 จ.ชัยภูม ิ ทม.ชัยภูม ิ - 270 

41 จ.ร้อยเอ็ด ทม.ร้อยเอ็ด - 270 

42 จ.ชลบุร ี ทม.ชลบุร ี  270 

43 จ.ชลบุร ี เมืองพัทยา  270 

44 จ.ชลบุร ี ทม.อ่างศิลา - 270 

45 จ.ชลบุร ี ทน.แหลมฉบัง  270 

46 จ.ประจวบครีีขันธ ์ ทม.หัวหิน  270 



 

แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน  าเสยี พ.ศ.2560-2564 (ทบทวนครั งที่ 1)  
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ล้าดับ จังหวัด พื นที่เป้าหมาย เขตพื นที่จัดการน ้าเสีย อจน. รวมคะแนน 

47 จ.นครศรีธรรมราช ทม.นครศรีธรรมราช  270 

48 จ.สุราษฎร์ธาน ี ทม.สุราษฎร์ธาน ี - 270 

49 จ.สุราษฎร์ธาน ี ทน.สมุย - 270 

50 จ.ภูเก็ต ทน.ภูเก็ต  270 

51 จ.สงขลา ทม.สงขลา  270 

52 จ.สงขลา ทน.หาดใหญ ่  270 

53 จ.พัทลุง ทม.พัทลุง - 270 

54 จ.ล าปาง ทน.ล าปาง  270 

55 จ.อุตรดติถ ์ ทม.อุตรดติถ ์ - 270 

56 จ.ลพบุร ี ทม.ลพบุร ี - 270 

57 จ.กาญจนบุร ี ทต.เอราวณั - 270 

58 จ.หนองคาย ทม.หนองคาย - 270 

59 จ.มุกดาหาร ทม.มุกดาหาร  270 

60 จ.นครราชสีมา ทม.นครราชสีมา - 270 

61 จ.นครราชสีมา - ทม.ปากช่อง 270 

62 จ.นครปฐม ทต.นครชัยศร ี  260 

63 จ.นครปฐม ทม.กระทุ่มล้ม  260 

64 จ.สมุทรปราการ ทม.พระประแดง  260 

65 จ.สมุทรปราการ ทต.บางเสาธง  260 

66 จ.สมุทรปราการ ทต.แพรกษา  260 

67 จ.สมุทรสาคร อบต.โคกขาม  260 

68 จ.สมุทรสาคร ทต.ท่าจีน  260 

69 จ.ตาก ทน.แม่สอด  260 

70 จ.สุพรรณบรุ ี ทต.อู่ทอง - 260 
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ล้าดับ จังหวัด พื นที่เป้าหมาย เขตพื นที่จัดการน ้าเสีย อจน. รวมคะแนน 

71 จ.บุรีรมัย ์ ทม.บุรีรมัย ์ - 260 

72 จ.ชุมพร ทม.ชุมพร - 260 

73 จ.นครปฐม อบต.ทรงคนอง  240 

74 จ.นครปฐม ทต.ห้วยพร ู  240 

75 จ.นครปฐม อบต.บางแก้ว  240 

76 จ.ปทุมธานี ทต.พระอินทร์ราชา  240 

77 จ.สมุทรสาคร อบต.อ าแพง  240 

78 จ.สมุทรสาคร ทต.เกษตรพัฒนา  240 

79 จ.สมุทรสาคร ทต.บางปลา  240 

80 จ.สมุทรสาคร อบต.บางกระเจ้า  240 

81 จ.เชียงใหม่ ทต.ป่าแดด  240 

82 จ.ชลบุร ี ทม.เขตควบคุมมลพิษ)  240 

83 จ.สระแก้ว ทม.อรัญประเทศ - 240 

84 จ.ระยอง ทม.บ้านฉาง  240 

85 จ.ระยอง ทต.มาบข่า  240 

86 จ.ประจวบครีีขันธ ์ ทม.ประจวบครีีขันธ ์  240 

87 จ.ประจวบครีีขันธ ์ ทต.ปราณบุร ี  240 

88 จ.ประจวบครีีขันธ ์ อบต.เขาน้อย  240 

89 จ.ระนอง ทม.ระนอง - 240 

90 จ.ภูเก็ต ทม.กะทู ้  240 

91 จ.ภูเก็ต ทต.รัษฎา  240 

92 จ.หนองบัวล าภ ู ทม.หนองบัวล าภ ู  240 

93 จ.กระบี ่ ทม.กระบี ่  240 

94 จ.ตรัง ทม.ตรัง - 240 
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ล้าดับ จังหวัด พื นที่เป้าหมาย เขตพื นที่จัดการน ้าเสีย อจน. รวมคะแนน 

95 จ.ราชบุร ี ทม.ราชบุร ี  240 

96 จ.ปราจีนบรุ ี ทม.ปราจีนบรุ ี - 240 

97 จ.สระบุร ี ทต.มวกเหล็ก - 240 

98 จ.เลย ทม.เลย - 240 

99 จ.ยโสธร ทม.ยโสธร - 240 

100 จ.เพชรบุร ี ทม.คลองแห  240 

101 จ.เพชรบุร ี ทม.เขารูปช้าง  240 

102 จ.กาฬสินธุ ์ ทม.กาฬสินธุ ์  240 

103 จ.ประจวบครีีขันธ ์ ทต.ปากน  าปราณ  230 

104 จ.ประจวบครีีขันธ ์ อบต.วังก์พง  230 

105 จ.พังงา ทม.พังงา - 230 

106 จ.ภูเก็ต ทม.ป่าตอง  230 

107 จ.เพชรบุร ี ทม.เพชรบุร ี  230 

108 จ.เพชรบุร ี ทม.ชะอ า  230 

109 จ.เพชรบุร ี ทต.คอหงส ์  230 

110 จ.เพชรบุร ี ทต.ควนลัง  230 

111 จ.สมุทรสงคราม -  220 

112 จ.นครสวรรค ์ - ทน.นครสวรรค ์ 220 

113 จ.ชัยนาท - - 220 

114 จ.ประจวบครีีขันธ ์ อบต.ปากน  าปราณ  210 

115 จ.สุราษฎร์ธาน ี ทต.เกาะเต่า - 210 

116 จ.ภูเก็ต ทต.กะรน  210 

117 จ.ภูเก็ต อบต.กมลา  210 

118 จ.กระบี ่ อบต.อ่าวนาง  210 
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ล้าดับ จังหวัด พื นที่เป้าหมาย เขตพื นที่จัดการน ้าเสีย อจน. รวมคะแนน 

119 จ.ฉะเชิงเทรา ทต.บางปะกง  210 

120 จ.ราชบุร ี ทม.บ้านโป่ง  210 

121 จ.ชุมพร เกาะลันตา อบต.ศาลายา - 210 

122 จ.ราชบุร ี ทม.โพธาราม - 200 

123 จ.ตราด ทม.ตราด - 200 

124 จ.เพชรบุร ี ทต.บ้านแหลม  200 

125 จ.เพชรบุร ี ทม.บ้านพร ุ  200 

126 จ.อ่างทอง -  190 

127 จ.ระยอง - ต.ทับมา อ.เมือง 190 

128 จ.สิงห์บุร ี - ทม.สิงห์บุร ี 190 

129 จ.นครนายก - - 190 

130 จ.อุบลราชธาน ี - ทน.อุบลราชธาน ี 190 

131 จ.นครปฐม ทต.บางเลน  180 

132 จ.นครสวรรค ์ - ทม.ชุมแสง 180 

133 จ.ระยอง - ต.เนินพระ อ.เมือง 180 

134 จ.ระยอง - ทต.บ้านเพ 180 

135 จ.อ านาจเจรญิ - ทม.อ านาจเจรญิ 180 

136 จ.ก าแพงเพชร - ทม.ก าแพงเพชร 180 

137 จ.เพชรบุร ี ทต.บางตะบูน  180 

138 จ.เพชรบุร ี อบต.ท่าแร้ง  180 

139 จ.เพชรบุร ี อบต.บางครก  180 

140 จ.เพชรบุร ี ทต.หาดเจ้าส าราญ  180 

141 จ.เพชรบุร ี อบต.บางขุนไทร  180 

142 จ.เพชรบุร ี ทต.พะตง  180 
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ล้าดับ จังหวัด พื นที่เป้าหมาย เขตพื นที่จัดการน ้าเสีย อจน. รวมคะแนน 

143 จ.เพชรบุร ี อบต.พะวง  180 

144 จ.อุบลราชธาน ี - ทม.วารินช าราบ 180 

145 จ.อุดรธาน ี ทน.อุดรธาน ี - 160 

146 จ.ระยอง - ต.ห้วโป่ง  อ.เมือง 160 

147 จ.ระยอง - ต.หน้าพระลาน อ.เมือง 160 

148 จ.พะเยา - ทม.พะเยา 160 

149 จ.สกลนคร - ทม.สกลนคร 160 

150 จ.ชลบุร ี - ทต.บางเสร ่ 150 

 
5.3 แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2560-2564 (ทบทวนครั งที่ 1) 
  ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร พันธกิจ เป้าหมาย ประเด็น
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี   

 

5.3.1 วิสัยทัศน์ 
                 บริหารจัดการน  าเสียชุมชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน ภายในปี 2569 
 

5.3.2 ค่านิยมองค์กร  
  มุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ เชี่ยวชาญในหน้าที่  
 

5.3.3 วัฒนธรรมองค์กร  
เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และเน้นให้บุคลากรขององค์กรเป็น

ทรัพยากรที่มีค่าที่สุด 
 

5.3.4 พันธกิจ  
1) จัดให้มีระบบบ าบัดน  าเสียรวมส าหรับการจัดการน  าเสียภายในเขตพื นที่จัดการน  าเสีย  

2) การให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบ าบัดน  าเสียทั งในและนอกเขตพื นที่จัดการ 

น  าเสีย  

3) บริการรับบริหารหรือกิจการต่อเนื่องที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการน  าเสียอย่างมี

ประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ  
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5.3.5 เป้าประสงค์รวม  
1) น  าเสียได้รับการบ าบัดมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 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) ส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการน  าเสียต่อภาคีเครือข่าย     

การพัฒนา  
3) เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการระบบน  าเสียทั งในพื นที่ และนอกพื นที่อย่าง 

บูรณาการ 
 

5.3.7 ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการน ้าเสียอย่างบูรณาการ 

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1) สามารถด าเนินการบริหารจัดการน  าเสียให้ครอบคลุมภายในเขตพื นที่จัดการน  าเสีย 
2) พัฒนากลไกการบริหารน  าเสียชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการน  าเสียต่อภาคีเครือข่ายการ

พัฒนา 
 

  ตัวชี วัด 
1) ร้อยละที่เพ่ิมขึ นของการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสียรวมใน เขต

พื นที่จัดการน  าเสีย 
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการน  าเสียได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ   
3) ส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน

ในพื นที่   
4) ประชาชนได้รับประโยชน์จากการที่น  าเสียได้รับการบ าบัด 
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กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการน ้าเสียในพื นที่ลุ่มน ้าวิกฤต 
    1. การลงทุนระบบบ าบัดน  าเสียขนาดใหญ่ 

2. การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสียรวมพื นที่ลุ่มน  าเจ้าพระยา
ตอนล่าง และลุ่มน  าท่าจีนตอนล่าง  รวมพื นที่อื่นๆ จ านวน 5 แห่ง 
                                            2.1 โครงการทบทวนการออกแบบกอ่สรา้งระบบบ าบดัน  าเสยีรวม ทน.รงัสติ 
จ.ปทุมธานี 

2.2 โครงการทบทวนออกแบบก่อสร้ างระบบบ าบั ดน  า เสี ยรวม                   
ทม.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

2.3 โครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน  าเสียรวม ทน.อ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร 
                                           2.4  โครงการทบทวนการออกแบบก่อสร้างระบบบ าบัดน  าเสียรวม           
ทม.สมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 

2.5 โครงการทบทวนการออกแบบก่อสร้างระบบบ าบัดน  าเสียชุมชน        
ทม.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  

3. การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสียรวมขนาดเล็ก 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการน ้าเสียองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธ์ศาสตร์ 

1) ฟ้ืนฟู และพัฒนาระบบบ าบัดน  าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                    2)  จัดท าแผนการน าน  าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้ครอบคลุม
ทั งในด้านเกษตรกรรมและด้านสาธารณูปโภค 
 3) บริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเต็มรูปแบบ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4) พัฒนาด้านมาตรฐานวิศวกรรมของระบบบ าบัดน  าเสีย 
                   5) การบริหารต้นทุนการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี วัด 
 1) ร้อยละที่เพิ่มขึ นของการฟื้นฟูและพัฒนาระบบบ าบัดน  าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                    2) สามารถน าน  าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 
จากปริมาณน  าใช้ทั งหมด 
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 3) ร้อยละที่เพ่ิมขึ นของโครงการบริหารจัดการระบบน  าเสียขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเต็มรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) ร้อยละที่เพิ่มขึ นของโครงการด้านมาตรฐานวิศวกรรมของระบบบ าบัดน  าเสีย  
                   5) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อปริมาณน  าเสียเข้าระบบมีความเหมาะสม 

 
กลยุทธ์ที่ 2 การฟ้ืนฟู พัฒนาและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
                             1. การฟ้ืนฟู พัฒนาและบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสียขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่นเพื่อให้บริหารจัดการได้เองในระยะยาว 
                             2. ให้ค าปรึกษาด้านการจัดการน  าเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                             3. โครงการติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน  าเสียทั งในและ
นอกเขตพื นที่จัดการน  าเสีย   
 
   กลยุทธ์ที่ 3 การจัดการน ้าเสียตามแนวพระราชด้าริ    
       1. การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสียชุมชนตามแนวพระราชด าริ  

 2. การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้วยการจัดการน  าเสียตามแนวพระราชด าริ
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

 
 กลยุทธ์ที่ 4 การน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วน้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
 1. การน าน  าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  
 2. โครงการน าน  าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วน ากลับมาใช้ประโยชน์ 

 
 กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารการเงินที่มั่นคง 
 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้  
 2. การบริหารต้นทุนการด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการน ้าเสีย 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

                    1) การจัดตั งศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น  าเสียประเทศไทย เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน  าเสีย 
                    2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการน  าเสีย 
                    3) การจัดตั งศูนย์การเรียนรู้ด้านน  าเสีย 
                    4) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านบังคับใช้กฎหมาย 
 
  ตัวชี วัด 
                    1) ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น  าเสียประเทศไทยมีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมพื นที่
ที่ อจน. ด าเนินการ  
                    2) จัดตั งศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการน  าเสียเพิ่มขึ นปีละ ๑ แห่ง 

 
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการน ้าเสีย 

   1. การน า Green Technology ใช้ในการบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย 
                             2. การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการบ าบัดน  าเสีย    
                             3. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการน  าเสีย 
                             4. งานวิจัยด้านการจัดการน  าเสียอย่างครบวงจร 
                             5. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการน  าเสีย 
                             6. งานออกแบบมาตรฐานระบบ าบัดน  าเสียขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และระบบ
บ าบัดน  าเสียตามแนวพระราชด าริ 
 
   กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิตัล 
   1. จัดตั งศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน  าเสีย   

1.1 ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น  าเสียประเทศไทย 
                                       1.2 โครงการจัดหาและติดตั งเครื่องมือส าหรับตรวจสอบและรายงาน
ระบบรวบรวมน  าเสียทั่วประเทศ 
 
 



 

แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน  าเสยี พ.ศ.2560-2564 (ทบทวนครั งที่ 1)  
 

- 105 - 
  

   2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการน  าเสีย 
2.1 โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการข้อมูลและจัดท าระบบพยากรณ์

การเตือนภัยส าหรับการบริหารจัดการน  าเสีย 
                                      2.2 โครงการพัฒนาระบบรายงานสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการน  าเสีย 
                                      2.3 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภาพรวมระบบบ าบัดน  าเสียทั่วประเทศ 
                                      2.4 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของประชาชนที่อยู่ใน
บริเวณพื นที่จัดการน  าเสียทั่วประเทศ    
            3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร  
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการที่ดี 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1) ส่งเสริมการด าเนินงานธรรมาภิบาลในองค์กร (CG) 
2) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
3) ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
4) เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ได้ให้กับองค์กร 

 
ตัวชี วัด 
1) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการน  าเสีย 
2) ระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรมีประสิทธิภาพดีขึ น 

                    3)  ประชาชนในพื นที่ที่ อจน. ด าเนินงาน ได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานด้าน CSR 
ของ อจน. 
 

กลยุทธ์ที่ 8 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
       1. การส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบ 

     2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
  2.1 บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
  2.2 การบริหารความเสี่ยง 
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  2.3 การควบคุมภายใน 
                    2.4 การตรวจสอบภายใน 
  2.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ 
  2.6 การบริหารทรัพยาการบุคคล 

 

แผนการด้าเนินงาน การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แสดง
รายละเอียด ภาคผนวก ค. 

 
กลยุทธ์ที่ 9 การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการเสริมสร้างภาพลักษณ์

องค์กร 
                             1. การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
                             2. การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
                             3. การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ 

 
5.4 การจัดการโครงสร้างและทรัพยากรบุคลากร 

องค์การจัดการน  าเสีย ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  โดยถือว่า
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นรากฐานส าคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร 
องค์การจัดการน  าเสียจึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน  ให้มีความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร โดยน าหลักการส าคัญจากยุทธศาสตร์
แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน  าเสีย ปี 2560 – 2564 (ทบทวนครั งที่ 1) เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรมีแนว
ทางการท างานที่ชัดเจน ให้เกิดการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงาน  

องค์การจัดการน  าเสีย จึงมีการวางแผนและบริหารอัตราก าลัง โดยการด าเนินการ ดังนี  
                    1) ทบทวนและจัดท ากรอบอัตราก าลัง และกลุ่มต าแหน่งงานของบุคลากร เพ่ือให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ 
                    2) ทบทวนและจัดท าแผนจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
บทบาทภาระงานของหน่วยงาน  
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แผนการปรับโครงสร้างและอัตราก้าลัง 
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การจัดการน  าเสีย ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์      
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์การจัดการน  าเสีย องค์การจัดการน  าเสียให้ความส าคัญกับการวางแผน
อัตราก าลัง วางกลยุทธ์ด้านอัตราก าลังให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์สภาพ
อัตราก าลังขององค์กร ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการอัตราก าลังในอนาคตว่ามีส่วนต่าง
ของความต้องการอย่างไร เพื่อที่จะพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ อย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ด้านอัตราก าลัง เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้
ได้อัตราก าลังในจ านวนและสมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และ
พัฒนาอัตราก าลังทั งในระยะสั น และระยะยาว เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

จากข้อมูลการวิเคราะห์ทิศทางองค์กร ปัจจัยสภาพแวดล้อม พนักงานภายในองค์กร   
เพื่อน ามาพยากรณ์หาความต้องการอัตราก าลังในอนาคตจะต้องพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ทั งนี  เพ่ือให้ได้อัตราก าลังที่ต้องการสอดคล้องตามบทบาท ภารกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ
องค์กร และจัดท าแผนงานการบริหารจัดการ ตามกระบวนการ โดยสามารถแสดงดังตารางที่ 5 -1 - 
ตารางที่ 5-3 

 
ตารางที่ 5-1 กรอบอัตราก้าลังพนักงานองค์การจัดการน ้าเสียในปัจจุบัน 
 จ้านวน สายงานสนับสนุน ช่างเทคนิค/วิศวกร 
ส านักงานใหญ่ 89 คน 
รองผู้อ านวยการ                ระดับ 9 
ผู้อ านวยการฝ่าย/ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 8 
หัวหน้ากอง/เทียบเท่า         ระดับ 7 
พนักงาน                         ระดับ 3-6 

 
3  คน 
9  คน 
16  คน 

 
54  คน 

 
7  คน 

ส านักงานจัดการน  าเสียสาขา 39 คน 
ผจก.สาขา                       ระดับ 7 
พนักงาน                         ระดับ 3-6 

 
9  คน 

 

 
7  คน 

 
23 คน 
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ตารางที่ 5.2 อัตราก้าลังสายงานปฏิบัติการเปรียบเทียบกับพื นที่ที่องค์การจัดการน ้าเสียจะเข้า
ด้าเนินการเพ่ิมเติมในปี 2560 – 2564 (158 อัตรา) 
 

รายการ 
พื นที่เดิม 
ปี 2559 

พื นที่ใหม่ 
ปี 2560 - 2564 

ระบบบ าบัดน  าเสีย อปท. (แห่ง) 23 69 
ระบบบ าบัดน  าเสียขนาดใหญ่ (แห่ง) - 2 
ระบบบ าบัดน  าเสียขนาดเล็ก (แห่ง) 11 18 
อัตราก าลัง ส านักงานภาค (เหนือ กลาง อีสาน ใต้) (อัตรา) - 20 
อัตราก าลังส านักงานจัดการน  าเสียสาขา (อัตรา) 42 69 

รวมทั งหมดจ านวน (อัตรา) 89 
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ตารางที่ 5-3 แผนการเพ่ิมอัตราก้าลังในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 

 

 
 
  
 
 
 

ล้าดับที่ ต้าแหน่งงาน 
อัตราก้าลัง

เดิม 
อัตราก้าลังเพิ่ม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 
ส้านักงานส่วนกลาง 25 

1 รองผู้อ านวยการ ระดับ 9 3 - - - - - - 
2 ผู้อ านวยการฝ่าย/ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 8 9 - - - - - - 
3 หัวหน้ากอง/เทียบเท่า ระดับ 7 16 2 - 2 2 2 8 
4 พนักงาน ระดับ 3 - 6 61 4 - 5 2 6 17 

ส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา 89 
5 ผู้อ านวยการภาค ระดับ 8 - - 1 1 1 1 4 

6 
ผู้จัดการสาขา ระดับ 7 (วิศวกร/ประจ าส านักงานภาค/
ส านักงานสาขา) 

9 3 2 2 2 3 12 

7 
พนักงาน ระดับ 3 – 6 (วิศวกร/บัญชี/บริหารงานทั่ว/
ประจ าส านักงานภาค/ส านักงานสาขา) 

30 2 12 15 20 20 69 



 

แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน  าเสยี พ.ศ.2560-2564 (ทบทวนครั งที่ 1)  
 

- 110 - 
  

 การจัดตั งส้านักงานจัดการน ้าเสียภาค  
 ส านักงานจัดการน  าเสียภาค จัดโครงสร้าง ดังนี  1) กองวิศวกรรม 2) กองบริหารงานทั่วไป 
ส านักงานจัดการน  าเสียภาค มีผู้อ านวยการภาคเป็นผู้บังคับบัญชา รายงานตรงต่อรองผู้อ านวยการ
ปฏิบัติการ  
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1) จัดท าแผนปฏิบัติการเชิงบริหารจัดการโครงการในส่วนภูมิภาค 
2) บริหารจัดการ สนับสนุน อ านวยการในงานตามภารกิจของกองวิศวกรรม กองบริหารงาน

ทั่วไป ครอบคลุมส านักงานจัดการน  าเสียสาขา ระดับภาค (ซึ่งแบ่งเป็นภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน 
และภาคใต้) 

3) บริหารจัดการ และสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยปฏิบัติงานตามแผนในภูมิภาคเกี่ยวกับ
การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรด้านการจัดการน  าเสีย และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

4) ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ประเมินผลของส านักคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล ประเมินความคุ้มค่าของโครงการ พร้อมทั งรายงานผลการ
ด าเนินงานรายเดือน รายไตรมาส รายปีของหน่วยงาน โดยเฉพาะรายงานสถานการณ์การจัดการน  าเสีย 

5) ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

ตัวชี วัดผลงาน 
1) ความส าเร็จในการจัดท าแผน และผลการปฏิบัติงานเชิงบริหารจัดการ 
2) คะแนนประเมินผลจากการประเมินของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจด้านการ

ควบคุมคุณภาพน  าออกจากระบบบ าบัดน  าเสียได้ตามมาตรฐาน 
3) ความส าเร็จจากความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณด าเนินโครงการ 
4) ความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรด้านการจัดการน  าเสีย 
5) คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
6) ความส าเร็จด้านการจัดท าฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการน  าเสีย 
7) ความส าเร็จของการติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลโครงการ และรายงานผลการด าเนินงาน

รายเดือน รายไตรมาส รายปีของหน่วยงาน 
8) ความส าเร็จของงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
โดยการประมาณการค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงาน ใช้อัตราเงินเดือนจริงเฉลี่ย และปรับขึ นร้อยละ 

6.5 ต่อปี และสวัสดิการร้อยละ 5 ต่อปีของค่าใช้จ่ายบุคลากร ส าหรับเงินเดือนลูกจ้างใช้อั ตราเงินเดือน
ตามบัญชีการก าหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามวุฒิการศึกษา ตามข้อบังคับองค์การจัดการน  าเสีย 
ประกอบกับฐานเงินเดือนที่องค์การจัดการน  าเสียจัดจ้างล่าสุด และปรับขึ นร้อยละ 1 ต่อปี ดังแสดง
รายละเอียดค่าใช้จ่ายบุคลากรตามกรอบอัตราก าลังที่ขอเพิ่ม ในปี 2560 – 2564 

 
ตารางที่ 5-3 ค่าใช้จ่ายบุคลากรตามกรอบอัตราก้าลังที่ขอเพิ่ม ในปี 2560 - 2564  

 

 

 

ที ่ ต้าแหน่งงาน 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 
ส านักงาน ส่วนกลาง 
1 หัวหน้ากอง ระดับ 7 

(24,000/คน/เดือน) 
(8 อัตรา) 

576,000 - 576,000 576,000 576,000 2,304,000 

2 พนักงานระดับ 3-6 
(15,000/คน/เดือน) 
(17 อัตรา) 

720,000 - 900,000 360,000 1,080,000 3,060,000 

ส านักงานจัดการน  าเสียสาขา 
3 ผู้ อ า น ว ยกา รภ า ค 

ระดับ 8  
(37,500/คน/เดือน) 
(4 อัตรา) 

- 450,000 450,000 450,000 450,000 1,800,000 

4 ผู้ จั ด ก า ร ส า ข า    
ระดับ  7  (วิศวกร/
ประจ าภาค/สาขา) 
(24,000/คน/เดือน) 
(12 อัตรา) 

576,000 576,000 576,000 576,000 576,000 2,880,000 



 

แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน  าเสยี พ.ศ.2560-2564 (ทบทวนครั งที่ 1)  
 

- 112 - 
  

 

 
ทั งนี  การขับเคลื่อนแผนงานสู่เป้าหมายได้นั น ขึ นอยู่กับปัจจัยส าคัญที่เรียกว่าปัจจัยก าหนด

ความส าเร็จ (key success factors) ได้แก่ ความมุ่งมั่นจริงจังและเอาใจใส่ของผู้บริหาร ความทันสมัย
ของระบบและข้อมูลอัตราก าลังบุคลากร การมีส่วนร่วมภายในหน่วยงาน/พนักงานในองค์กร การติดตาม
ประเมินผล และการปรับปรุงแผนทรัพยากรบุคคลอย่างสม่ าเสมอ 

โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นนั นจะเป็นประโยชน์สูงสุดหรือไม่นั นขึ นอยู่กับการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารและพนักงานองค์การจัดการน  าเสีย อย่างไรก็ตามหากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในขยาย
อัตราก าลังพนักงาน  องค์การจัดการน  าเสียจะใช้วิธีการจ้างพนักงานลูกจ้างเพ่ือเข้าด าเนินการในพื นที่โดย
ใช้งบประมาณจากเงินงบประมาณเหลือจ่ายหรือจากเงินรายได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ต้าแหน่งงาน 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 
5 พนักงาน ระดับ 3-6 

(วิ ศ ว ก ร / บั ญ ชี /
บริหารงานทั่ ว ไป/
ประจ าภาค/สาขา) 
(15,000/คน/เดือน) 
(69 อัตรา) 

360,000 2,160,000 2,700,000 3,600,000 3,600,000 12,420,000 
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5.5  การบริหารงบประมาณแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2560 – 2564 (ทบทวนครั ง  
ที่ 1) การจัดท้าแผนลดต้นทุน 

 องค์การจัดการน  าเสีย  มีแนวทางในการลดต้นทุน ดังนี  
5.5.1 ต้นทุนคงที่  (Fixed  Cost : FC) องค์การจัดการน  าเสียมีการจัดท าโครงการลดต้นทุน

บุคลากรองค์กร โดยการก าหนดหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในส่วนบุคลากรเพิ่มขึ นได้ปีละไม่เกินร้อยละ 6 โดยมี
ปริมาณงานหรือศักยภาพในการจัดการบ าบัดน  าเสียเพิ่มขึ นปีละ 15 เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น ในปี 2559 
ค่าใช้จ่ายบุคลากรองค์กรประมาณ 62,221,500 บาท ศักยภาพในการบ าบัดน  าเสีย 23 แห่ง รวม 
26,166,468 ลบ.ม./ปี ดังนั น ในปี 2560 มีเป้าหมายค่าใช้จ่ายบุคลากรขององค์กร 62,954,790 บาท 
จะต้องมีศักยภาพในการบ าบัดน  าเสียเพ่ิมขึ นเป็น 72,398,008  ลบ .ม./ปี คิดเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่าย
บุคลากร : จ านวนปริมาณน  า (6:15) รายละเอียดแสดงไว้ในตารางการลดต้นทุน 

5.5.2 ต้นทุนผันแปร (Variable  Cost : VC) องค์การจัดการน  าเสียมีแผนที่จะลดต้นทุน
ประเภทนี   โดยน าเครื่องมืออุปรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือในการลดต้นทุนการใช้ไฟฟ้าที่ใช้ใน
การบ าบัดน  าเสียและการบ ารุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันและการซ่อมบ ารุง การคิดค านวณการเปิด - 
ปิดเครื่องจักรต่างๆ อาทิ เครื่องสูบน  า เครื่องเติมอากาศ เครื่องรีดตะกอนให้ท างานด้วยระยะเวลาการ
ท างานที่สั นที่สุด และยังคงสามารถเดินระบบบ าบัดน  าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบ ารุงรักษา
เครื่องจักรเชิงป้องกันและการซ่อมบ ารุง (Preventive Maintenance and Corrective  Maintenance 
: PM/CM) การบ ารุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลา และการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรตามระยะเวลา และ
การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการเสียซ  าเดิมบ่อยๆ จะท าให้ค่าใช้จ่ายในการท า 
PM/CM ไม่มากเกินความจ าเป็น เนื่องจากการท า PM/CM นั น ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นทุนของการบ าบัด 
น  าเสีย การ PM/CM ที่มีประสิทธิภาพนั นนอกจากจะช่วยลดต้นทุนแล้ว ยังเป็นการช่วยให้ระบบบ าบัด 
น  าเสียสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย และเนื่องจากค่าไฟฟ้าในการบริหารจัดการระบบบ าบดั
น  าเสียมีจ านวนสูงมาก อย่างเช่น ในปี 2559 ค่าไฟฟ้า 23 พื นที่แรก โดยรวมประมาณ 605,000  บาท  
องค์การจัดการน  าเสียจึงต้องตั งเป้าหมายว่าภายในปี 2564 จะลดค่าไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ 25 รายละเอียด
แสดงไว้ในตารางที่ 5-4 แผนการลดต้นทุน 

 
 

 
 
 



 

แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน  าเสยี พ.ศ.2560-2564 (ทบทวนครั งที่ 1)  
 

- 114 - 
  

ตารางที่ 5-4 แผนการลดต้นทุน 
           หน่วย :  เปอร์เซ็นต ์

แผนงาน/โครงการ 
ค่าเป้าหมายการลดต้นทุน 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 
การจัดท าแผนลดต้นทุน 
1.การจัดท าแผนลดต้นทุนบุคลากร
องค์กร (สัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากร
องค์ ก ร  : ศักยภาพในการบ าบั ด         
น  าเสีย) 

6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 

2.การจัดท าแผนลดต้นทุนการใช้ไฟฟ้า
ที่ใช้ในระบบบ าบัดน  าเสียและการ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน   
และการซ่อมบ ารุง 

5 5 5 5 5 25 

 

การวิเคราะห์สถานภาพทางการเงินจากการด้าเนินงานท่ีผ่านมา 
 องค์การจัดการน  าเสียมีการบริหารจัดการทางด้านการเงิน  โดยแสดงงบรายได้และงบ
ค่าใช้จ่าย งบแสดงฐานะทางด้านการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน  2559 และรายงานแสดงการรับจ่ายเงิน
และเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ดังแสดงในตารางที่ 5-5 และตารางที่ 5-6 
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ตารางที่ 5-5 งบรายได้และงบค่าใช้จ่าย 
             หนว่ย : ล้านบาท 

 
 

ประจ้าเดือน
กันยายน 2558 

 

ประจ้าเดือน
กันยายน 2559 

 

สะสม 
ตุลาคม 2557 
- กันยายน 

2558 

(1) 

สะสม 
ตุลาคม 2558 
- กันยายน 

2559 

(2) 

ผลต่างของ
สะสม 

 

(2) - (1) 

รายได้      
ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร
ด าเนินงาน 

11.14 17.39 16.62 25.95 9.33 

   ป ร ะก อบ ด้ ว ย 
รายได้ค่าจัดเก็บ, 

    
 

   รายได้เงินสมทบ
, รายได้เชิงพาณิชย์ 

    
 

รายได้เงินอุดหนุน
จากงบประมาณ 

23.13 24.40 166.99 374.74 207.75 

รายได้ดอกเบี ย 0.32 0.09 2.40 1.97 (0.43) 

รายได้อ่ืน 0.01 - 0.28 0.41 0.13 

รายได้รวม 34.60 41.88 186.29 403.07 216.78 

ค่าใช้จ่าย      

ค่าบริหารจัดการ 25.95 20.15 84.09 240.83 156.74 

ค่าใช้จ่าย 
ด าเนินงาน 

14.20 6.31 77.09 77.41 0.32 

ค่าเสื่อมราคา 
ทรัพย์สิน 

0.73 2.03 6.83 11.99 5.16 

ค่าใช้จ่ายอื่น 4.56 0.41 4.56 26.42 21.86 

ค่าใช้จ่ายรวม 45.44 28.90 172.57 356.65 184.08 

ก้ า ไ ร ( ข า ดทุ น )
เบ็ดเสร็จ 

(10.84) 12.98 13.72 46.42 32.70 
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ตารางที่ 5-6 งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2559 
 

หนว่ย : ล้านบาท 

  

กันยายน 2558 กันยายน 2559 เพ่ิมขึ น(ลดลง) 

(1) (2) (2)-(1) 

 (ก่อนปรับปรุง)  

 สินทรัพย์หมุนเวียน   

0.02 

 

0.02 

 

0.00  เงินสดย่อย  

 เงินฝากธนาคาร  35.45 79.14 43.70 

 เงินลงทุนช่ัวคราว  87.69 112.14 24.45 

 ลูกหนี กรมสรรพากร  9.68 7.44 (2.25) 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ประกอบด้วย  43.54 14.39 (29.16) 

   ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า, รายได้เงินสมทบค้างรับ,    

   งานระหว่างการก่อสร้างระบบบ าบัดขนาดเล็ก     

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  176.38 213.12 36.75 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

 อาคารอุปกรณ์สุทธิ  86.33 134.22 47.89 

 เงินมัดจ าการเช่าอาคาร  1.13 1.13 0.00 

 งานระหว่างท า  3.40 62.74 59.34 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  90.86 198.09 107.23 

รวมสินทรัพย ์ 267.24 411.21 143.98 

หนี สินหมุนเวียน    

เจ้าหนี ใบส าคัญจ่าย 11.72 50.86 39.14 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 8.89 1.28 (7.61) 
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กันยายน 2558 กันยายน 2559 เพ่ิมขึ น(ลดลง) 

(1) (2) (2)-(1) 

 (ก่อนปรับปรุง)  

เงินค  าประกันผลงาน/สัญญา 4.35 9.12 4.77 

หนี สินอื่น ๆ 0.21 0.16 (0.05) 

รวมหนี สินหมุนเวียน 25.17 61.41 36.25 

หนี สินไม่หมุนเวียน    

เงินประกันตัวพนักงาน 0.05 0.04 (0.01) 

ประมาณการหนี สินผลประโยชน์พนักงาน 14.18 14.00 (0.19) 

รายได้รอรับรู้-จากงบประมาณ 118.24 206.78 88.54 

รวมหนี สินไม่หมุนเวียน 132.47 220.82 88.34 

รวมหนี สิน 157.64 282.23 124.59 

ส่วนของทุน    

ทุนรับจากงบประมาณ 0.00 0.00 0.00 

ส่วนเกินทุนจากการรับบริจาค 0.03 0.00 (0.03) 

ก าไร(ขาดทุน)สะสม 109.57 128.98 19.41 

รวมส่วนของทุน 109.60 128.98 19.39 

รวมหนี สินและส่วนของทุน 267.24 411.21 143.98 
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รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน ณ 30 กันยายน 2559 
 
  1. การวิเคราะห์ผลการด้าเนินงานจากงบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
      ผลการด าเนินงานสะสม กันยายน 2559 อจน.มีก าไรเพ่ิมขึ น 5.68 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ
กับรอบระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ 2558  โดยส่วนที่เพิ่มขึ นเกิดจากการได้รับรายได้เงินสมทบ
จากเทศบาลฯ เพ่ิมขึ น 
  2. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 
      2.1 การวิเคราะห์สินทรัพย์ 
       ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 อจน.มีสินทรัพย์รวม 411.21 ล้านบาท เพ่ิมขึ น 143.98 
ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 โดยมีผลมาจากเงินฝากธนาคารและมีงานระหว่าง
ก่อสร้างเพ่ิมขึ น เนื่องจาก อจน. ได้รับเงินจากกรมบัญชีกลางมาเพ่ือรอช าระหนี เจ้าหนี ใบส าคัญจ่ายและ 
มีการเบิกค่าจ้างที่ปรึกษาฯ,งานระหว่างก่อสร้างฯ ทต.ไร่ขิง ทต.บางเลน ทต.ท่าจีน และงานซ่อมแซม
ระบบฯ  
      2.2  การวิเคราะห์หนี สิน 
       ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 อจน.มีหนี สินรวม 282.23 ล้านบาท เพ่ิมขึ น 124.59   
ล้านบาท  เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เนื่องจากเจ้าหนี ใบส าคัญจ่ายที่ยังไม่ได้ช าระและ
หนี สินรอรับรู้จากค่าจ้างที่ปรึกษาฯ, งานระหว่างก่อสร้างฯ ทต.ไร่ขิง ทต.บางเลน ทต.ท่าจีน  
     2.3 การวิเคราะห์ส่วนของทุน   
       ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ส่วนของทุน จ านวน 128.98 ล้านบาท เพ่ิมขึ น 19.39 
ล้านบาท โดยเปรียบเทียบจากวันที่ 30 กันยายน 2558 เนื่องจากได้รับเงินอุดหนุนมาเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานส าหรับไตรมาส 4/2559 (ก.ค. - ก.ย.59) และรายได้เงินสมทบจากเทศบาลฯ จึงมีผลท าให้
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 
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ตารางที่ 5-7 การวเิคราะหด์้านการเงิน ปี 2560 – 2564 
        หน่วย : ล้านบาท 

รายละเอียด (ปี 2560 – 2564) 

รายได้ 
- รายได้จากการด าเนินงาน 203.940 
- รายได้เงินอุดหนุนจากงบประมาณ 8,335.00 
- รายได้ดอกเบี ย 11.185 
- รายได้อื่น 1.175 
รวมรายได้ 8,551.300 
ค่าใช้จ่าย 
- ค่าบริหารจัดการฯ 396.825 
- ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 7,935.000 
- ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 135.400 
- ค่าใช้จ่ายอื่น 15.575 
รวมค่าใช้จ่าย 8,482.800 
  ก้าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ 68.500 

  
               การวิเคราะห์ผลการด้าเนินงานจากงบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 ผลการด าเนินงานสะสมจนถึง กันยายน 2564 องค์การจัดการน  าเสียมีรายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายประมาณ 68.500 ล้านบาท เป็นผลมาจากการได้รับเงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณมาเพ่ือจัดซื อจัดจ้าง 
 

การประเมินความคุ้มค่าแผนงาน/โครงการ 
หมายถึง  การประเมินการด าเนินภารกิจของภาครัฐเพ่ือให้ได้ การประเมินการด าเนิน

ภารกิจของภาครัฐเพ่ือให้ได้ ผลผลิต ผลลัพธ์ ตามที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลประโยชน์ที่
สมดุลกับทรัพยากรที่ใช้ 
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แผนงาน/โครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

1.การก่อสร้างและบริหาร

จัดการระบบบ าบัดน  าเสีย    

ในพื นที่จัดการน  าเสีย 

- ก่อสร้างและบริหาร

จัดการระบบบ าบัด  

น  าเสียชุมชน          

(18 แห่ง) 

- ก่อสร้างและบริหาร

จัดการระบบบ าบัด  

น  า เ สี ย ขนาด ใหญ่       

2 แห่ง 

-  ป ร ะ ช า ก ร ไ ด้ รั บ

ผลประโยชน์  

1,400,000  คน 

-  คุณภาพน  าในแหล่ง

น  า ธ รรมชาติ  อยู่ ใ น

เกณฑ์มาตรฐาน 

-  การแก้ปัญหาภัยแล้ง 

โดยการน าน  าเสียที่ผ่าน

การบ าบัดแล้วมาใช้ ใน 

ภาคการเกษตร 

-  น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ อ ง ค์

ความรู้ ด้ านการจัดการ

ระบบบ าบัดน  าเสีย 

(นวัตกรรมเชิงสังคม) 

2.การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การจัดการระบบบ าบัดน  า

เสียองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ฟ้ื น ฟู ร ะ บ บ บ า บั ด    

น  าเสียองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  

(69 แห่ง) 

 

-ประชากรได้รับ 

ผลประโยชน์  

2,700,000  คน 

-  คุณภาพน  าในแหล่ง

น  า ธ รรมชาติ  อยู่ ใ น

เกณฑ์มาตรฐาน 

-  การน าน  าเสียที่ผ่าน

การบ าบัดแล้วมาใช้ใน

ภาคการเกษตร 

-  การแก้ปัญหาภัยแล้ง 

โดยการน าน  าเสียที่ผ่าน

การบ าบัดแล้วมาใช้ในภาค

การเกษตร 

-  นวัตกรรมและองค์ 

ความรู้ด้านการจัดการ 

ระบบบ าบัดน  าเสีย 

(นวัตกรรมเชิงสังคม)   

 

 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) สามารถฟ้ืนฟูระบบบ าบัดน  าเสีย จ านวน 92 แห่ง ที่รัฐบาลลงทุนก่อสร้างไปแล้ว 32,346.58  

ล้านบาท  ให้กกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
2) สามารถด าเนินการบ าบัดน  าเสีย ครอบคลุมพื นที่บริการประมาณ 757.26 ตารางกิโลเมตร  

ในปัจจุบัน และครอบคลุมพื นที่เพิ่มขึ นอีก 1,707.25  ตารางกิโลเมตรเมื่อสิ นสุดโครงการ 
3) ประชากรได้รับประโยชน์จากการบ าบัดน  าเสียในปัจจุบัน ประมาณ 4,132,000 คน 
4) คุณภาพน  าของแหล่งน  าในพื นที่ดีขึ นเนื่องจากสามารถบ าบัดน  าเสียได้ปริมาณ 5,241        

ล้านลูกบาศก์เมตร ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 
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5) ก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้านเศรษฐศาสตร์ รวมเป็นเงิน 6,259.23 ล้านบาท ประกอบด้วย 
- ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ 2,048.25 ล้านบาท 
- ลดการสูญเสียรายได้ คิดเป็นเงิน  4,210.98  ล้านบาท 

 
 

5.6 การบริหารความเสี่ยงแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2560 – 2564 (ทบทวนครั งที่ 1) 

 องค์การจัดการน  าเสีย ได้ตระหนักถึงภารกิจขององค์กรและความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์องค์กรที่ก าหนดไว้ จึงได้น าแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยง
ข อ ง อ ง ค์ ก ร  COSO : Committee of Sponsoring Organizations Treadway Commission               
มาประยุกต์ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การจัดการน  าเสีย เพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบการ
ด าเนินงานและการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวมให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้และส่วนเสีย
ว่าองค์การจัดการน  าเสียมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายและตัวชี วัดขององค์กรในระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป องค์การจัดการ
น  าเสียจึงได้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน  าเสีย เพ่ือรองรับแผนวิสาหกิจองค์การ
จัดการน  าเสีย พ.ศ.2560 – 2564 (ทบทวนครั งที่ 1) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทันกาลต่อการ
เปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร โดยระบุโครงการ/กิจกรรมตอบสนองความเสี่ยง
ระดับองค์กร แต่ละความเสี่ยงพร้อมก าหนดกรอบระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานที่ชัดเจน
ในแต่ละปี  
 

กรอบกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การจัดการน ้าเสีย 

องค์การจัดการน  าเสียได้น าหลักเกณฑ์ตามกรอบการบริหารความเสี่ ยงของ COSO  
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 2004: COSO-
ERM (COSO: Enterprise Risk Management) มาก าหนดเป็นกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง   
ทั่วทั งองค์กรเพ่ือให้ส่วนงานในสังกัดสามารถน าไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานและสนับสนุนให้การ
ด าเนินงานของทุกภาคส่วนบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์องค์กร ดังนี  
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ภาพที่ 5-1  กรอบกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การจัดการน ้าเสีย 

เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ  ที่อาจจะเกิดขึ นภายในสถานการณ์ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบ

หรือสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ขององค์กรทั งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหารการด าเนินการให้ประสบ

ความส าเร็จภายใต้กรอบเวลา ซึ่งเป็นก าหนดการปฏิบัติการในอนาคตความเสี่ยงจึงอาจเกิดขึ นได้

ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน และความจ ากัดของทรัพยากร ผู้บริหารโครงการจึงต้อง

จัดการความเสี่ยงของโครงการ เพ่ือให้สามารถด าเนินการให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั งไว้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การประเมินความเสี่ยงของแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2560 - 2564 (ทบทวน
ครั งที่ 1) 

จากการประชุมผู้บริหารและพนักงานในการจัดท าแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน  าเสีย           
พ.ศ. 2560 – 2564 (ทบทวนครั งที่ 1) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงความ
เสี่ยงที่อาจจะมีผลท าให้การด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน  าเสีย พ.ศ.2560 - 2564 ฉบับนี  

1. ก้าหนดวัตถุประสงค์

2. ระบุความเสี่ยง

3. ประเมินความเสี่ยง

4. จัดการและจัดท้าแผนบริหาร
ความเสี่ยง

5. รายงานและติดตามผล

6. ประเมินผลการจัดการ
และแผนบริหารความเสี่ยง
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ไม่ประสบผลส าเร็จ รวมทั งได้ระบุสาเหตุของความเสี่ยง และจัดท าแนวทางแก้ไขแผนบริหาคความเสี่ยง 
โดยมีรายละเอียด ดังนี  
           ปัจจยัเสี่ยงที่ 1 (RF1) ความส าเร็จของการด าเนินการศึกษาโครงการน าน  าเสียที่ผ่านการ
บ าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา 
           ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 (RF2) กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การจัดการน  าเสีย 
ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
                    ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 (RF3) คุณภาพน  าที่ผ่านการบ าบัดน  าเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
           ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 (RF4) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมระบบบ าบัดน  าเสีย (O&M) ต่อปริมาณ  
น  าเสียเข้าระบบไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ระบบตะกอนเร่ง) 
           ปัจจัยเสี่ยงที่ 5 (RF5) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมระบบบ าบัดน  าเสีย (O&M) ต่อปริมาณ  
น  าเสียเข้าระบบไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ระบบบ่อเติมอากาศ) 
                    ปัจจัยเสี่ยงที่ 6 (RF6) รายได้ที่ได้จากการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
                    ปัจจัยเสี่ยงที่ 7 (RF7) การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการองค์การจัดการ
น  าเสียประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

ประเภท ปัจจัยเสี่ยง หมายเหต ุ

S: Strategic Risk RF1 ความส าเร็จของการด าเนินการศกึษา
โครงการน าน  าเสียที่ผ่านการบ าบดัแล้วกลบัมาใช้
ประโยชน์ใหม่ไมเ่ปน็ไปตามก าหนดเวลา 

 

RF2 กระบวนการจดัท าแผนพัฒนาบุคลากรของ
องค์การจัดการน  าเสีย ยังไมค่รบถ้วนสมบรูณ ์

 

O: Operational Risk RF3 คุณภาพน  าที่ผ่านการบ าบัดน  าเสียไม่เปน็ไป
ตามเป้าหมาย 

 

RF4 ค่าใช้จ่ายในการควบคมุระบบบ าบัดน  าเสีย 
(O&M) ต่อปริมาณน  าเสียเขา้ระบบไม่เปน็ไปตาม
เป้าหมาย (ระบบตะกอนเรง่) 
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ประเภท ปัจจัยเสี่ยง หมายเหต ุ

RF5 ค่าใชจ้่ายในการควบคมุระบบบ าบัดน  าเสีย
(O&M) ต่อปริมาณน  าเสียเขา้ระบบไม่เปน็ไปตาม
เป้าหมาย (ระบบบ่อเติมอากาศ) 

 

F: Financial Risk RF6 รายได้ทีไ่ด้จากการบรหิารจดัการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ไม่เป็นไปตามเปา้หมาย 

 

C: Compliance Risk RF7 การเบกิจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตาม
แผนปฏบิัตกิารองค์การจดัการน  าเสียประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

 

 
ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 (RF1) ความส าเร็จของการด าเนินการศึกษาโครงการน าน  าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้ว
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา 

สาเหต ุ แผนบริหารความเสี่ยง 
RC1.1 ไม่มีหน่วยงานรับผดิชอบโดยตรงตาม
โครงสร้างหนว่ยงาน 
RC1.2 คณะท างานไม่มีกรอบการด าเนินงานที่ชัดเจน
เป็นรปูธรรม 
RC1.3 การด าเนนิงานขาดผลสัมฤทธิ์ 
RC1.4 ไม่สามารถจดัท าแผนงานตามรูปแบบที่ สคร. 
ก าหนด เพ่ือน าเสนอ ผอ.อจน. ให้ทนัตาม
ก าหนดเวลา 
RC1.5 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ อจน. 
RC1.6 ไม่สามารถน าเสนอ ทส. ได้ตามก าหนดเวลา 
RC2.1 ระบบการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมของบุคลากรตามชอ่งว่างความสามารถและ
กลยุทธ์องค์กรยงัไม่สมบูรณ ์
 

MP1.1 ทบทวนแผนการด าเนินงานของ
คณะท างานฯ 
MP1.2 เพิ่มมาตรการเร่งรัดและก าหนดเวลา
ในการน าเสนอที่ชดัเจน 
MP2.1 แผนการด าเนนิการทบทวนการ
ฝึกอบรมบุคลากร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
2560 
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ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 (RF2) กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การจัดการน  าเสีย ยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ 

สาเหต ุ แผนบริหารความเสี่ยง 
RC2.1 ระบบการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมของบุคลากรตามชอ่งว่างความสามารถและ
กลยุทธ์องค์กรยงัไม่สมบูรณ ์
RC2.2 การก าหนดแนวทางเพื่อวิเคราะห์ความคุม้ค่า
ในการฝึกอบรมยังไม่สมบรูณ์ 

MP2.1 แผนการด าเนนิการทบทวนการ
ฝึกอบรมบุคลากร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
2560 
MP2.2 แผนการวิเคราะห ์Competency 
Gap ภาพรวมขององคก์ร 

        
ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 (RF3) คุณภาพน  าที่ผ่านการบ าบัดน  าเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

สาเหต ุ แผนบริหารความเสี่ยง 
RC3.1 คุณสมบัตขิองน  าเสียที่เข้าระบบบ าบดัน  าเสีย
ของ อจน.  
RC3.2 การบรหิารจดัการระบบมีการกกัเกบ็น  าไว้ใน
ระบบนานเกนิไป เนื่องจากปริมาณน  าเข้าสู่ระบบ
น้อยกวา่เกณฑ์ที่ออกแบบไว ้
RC3.3 การควบคุมและรวบรวมการเก็บและน าส่ง
ตัวอย่างน  าไม่เป็นไปตามแผน 
RC3.4 เครื่องมอืในการวเิคราะห์คณุภาพน  าใช้งาน
มานานและการสอบเทียบเครื่องมือไมเ่ปน็ไปตาม
แผน 
RC3.5 รายงานผลการเก็บตวัอย่างน  า และการ
วิเคราะห์คุณภาพน  าไมค่รบถ้วน 
RC2.1 ระบบการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมของบุคลากรตามชอ่งว่างความสามารถและ
กลยุทธ์องค์กรยงัไม่สมบูรณ ์

MP3.1 แผนบรูณาการเรง่รดัตดิตามรายงาน
ผล 
MP2.1 แผนการด าเนนิการทบทวนการ
ฝึกอบรมบุคลากร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
2560 
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ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 (RF4) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมระบบบ าบัดน  าเสีย (O&M) ต่อปริมาณน  าเสียเข้าระบบ  

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ระบบตะกอนเร่ง) 

สาเหต ุ แผนบริหารความเสี่ยง 
RC4.1 ค่าใช้จ่ายคงที่ในการเดินระบบ (Fixed Cost) 
ไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย 
RC4.2 ค่าใช้จ่ายผันแปรในการเดินระบบ (Variable 
Cost) ไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย 
RC4.3 ค่าใช้จ่ายผันแปรผดิปกต ิ(อุบตัิเหตแุละภัย
ธรรมชาติ) 
RC4.4 น  าเสียเข้าระบบนอ้ยกว่าที่คาดการณ ์

MP4.1 แผนด าเนนิการลดคา่ใช้จ่ายผันแปรใน
การเดินระบบบ าบัดน  าเสีย 
MP4.2 แผนการขดุลอกตะกอนภายในระบบ
ท่อรวบรวมน  าเสียและการขดุลอกตะกอนที่
สถานีสบู 
 

 
ปัจจัยเสี่ยงที่ 5 (RF5) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมระบบบ าบัดน  าเสีย (O&M) ต่อปริมาณน  าเสียเข้าระบบ  
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ระบบบ่อเติมอากาศ) 

สาเหต ุ แผนบริหารความเสี่ยง 
RC5.1 ค่าใชจ้่ายคงที่ในการเดินระบบ (Fixed Cost) 
ไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย 
RC5.2 ค่าใช้จ่ายผันแปรในการเดินระบบ (Variable 
Cost) ไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย 
RC5.3 ค่าใช้จ่ายผันแปรผดิปกต ิ(อุบตัิเหตแุละภัย
ธรรมชาติ) 
RC5.4 น  าเสียเข้าระบบนอ้ยกว่าที่คาดการณ ์

MP4.1 แผนด าเนนิการลดคา่ใช้จ่ายผันแปรใน
การเดินระบบบ าบัดน  าเสีย 
MP4.2 แผนการขดุลอกตะกอนภายในระบบ
ท่อรวบรวมน  าเสียและการขดุลอกตะกอนที่
สถานีสบู 
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ปัจจัยเสี่ยงที่ 6 (RF6) รายได้ที่ได้จากการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

สาเหต ุ แผนบริหารความเสี่ยง 
RC6.1 อปท. ไมไ่ด้ตั งงบประมาณรองรบัค่าใช้จ่ายที ่
อจน. เรียกเกบ็ 
RC6.2 ขาดความต่อเนื่องในการติดตามหนี  
RC6.3 ปัญหาภายในของ อปท. (ทม.ปากช่อง) 

MP6.1 แผนการตดิตามการจ่ายเงินสมทบ
และการเร่งรดัติดตามหนี  

 
ปัจจัยเสี่ยงที่ 7 (RF7) การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการองค์การจัดการน  าเสียประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

สาเหต ุ แผนบริหารความเสี่ยง 
RC7.1 การเปลี่ยนแปลงพื นที่ด าเนินการ 
RC7.2 การจัดซื อจดัจ้างล่าช้า และด าเนนิการตาม
สัญญาล่าช้า 
RC2.1 ระบบการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมของบุคลากรตามชอ่งว่างความสามารถและ
กลยุทธ์องค์กรยงัไม่สมบูรณ ์

MP7.1 แผนบรูณาการเรง่รดัตดิตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
MP2.1 แผนการด าเนนิการทบทวนการ
ฝึกอบรมบุคลากร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
2560 
 

 
5.7 การวิเคราะห์/แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
          องค์การจัดการน  าเสียตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทส าคัญ เป็นหนึ่งในการก าหนด
กรอบทิศทางการด าเนินงาน จึงให้ความส าคัญในการดูแลและค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั ง
ภายในและภายนอก โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะท าให้การด าเนินงานเรื่ องการจัดการ  
น  าเสียประสบความส าเร็จ และพิจารณาก าหนดพันธกิจเป็นเป้าหมายในการตอบสนอง ความต้องการ/
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล รวมทั งผลส ารวจความพึงพอใจในการด าเนินงานของ
องค์การจัดการน  าเสีย 
           องค์การจัดการน  าเสียก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมทั งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการเพื่อสร้างความผูกพันและน าไปสู่การปฏิบัติโดยผ่านกระบวนการทบทวนแผน
วิสาหกิจ โดยผู้บริหารได้หารือร่วมกับคณะกรรมการองค์การจัดการน  าเสีย เพ่ือก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานองค์กร จากนั นน ามาสื่อสารภายในเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ และตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



 

แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน  าเสยี พ.ศ.2560-2564 (ทบทวนครั งที่ 1)  
 

- 128 - 
  

ทุกกลุ่มตามพันธกิจได้อย่างสมดุล ทั งนี ได้มีการเพ่ิมช่องทางการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ผ่าน
สังคมออนไลน์ ภายในองค์กร ท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั งภายในและภายนอกได้เข้าถึงและรับรู้แนวทาง
ปฏิบัติ โดยสรุปผลแนวทางการมีส่วนร่วมต่อแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน  าเสีย ดังแสดงใน  ตารางที่     
5-8 
 
ตารางที่ 5-8 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับองค์การจัดการน ้าเสีย  
(Stakeholders Analysis) 

หน่วยงาน 

Stakeholders Analysis 

Key 
Stakeholders 

(KS) 

Stakeholders 
(S) 

Minor 
Stakeholders 

(MS) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม √   

กรมควบคุมมลพิษ √   

ส านักงบประมาณ √   

กระทรวงมหาดไทย  √  

ส านักงานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  √  

กรมชลประทาน  √  

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  √  

ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย 
รัฐวิสาหกิจ √   

พนักงานและผู้บริหาร √   

จังหวัด  √  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น √   

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค  √  
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  √  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  √  

ส านักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัด  √  

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  √  

สภาปฏิรูปแห่งชาติ  √  

ประชาชน   √ 

สื่อมวลชน   √ 

NGO  √  
 

5.8 การวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

 ยุทธศาสตร์แผนดิจิทัล องค์การจัดการน ้าเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2560-2562 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื นฐานดิจิทัลครอบคลุมทั งองค์กร ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 

ดังนี  
  กลยุทธ์ที่ 1 : น้าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย
กิจกรรม/โครงการ ดังนี  
   1) จัดหาและตดิตั งอุปกรณส์ารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการองค์กร 
   2 ( พัฒนาเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของขอ้มูลสารสนเทศ 
                             3) จัดหาและตดิตั งอุปกรณ์ส าหรับประชุมทางไกล 
                             4) จัดหาและตดิตั งอุปกรณ์ส าหรับตรวจสอบพัสดุออนไลน์ 
                             5) จัดหาและตดิตั งเครือ่งมอืตรวจสอบระบบบ าบัดน  าเสียทัว่ประเทศ 

หน่วยงาน 

Stakeholders Analysis 

Key 
Stakeholders 

(KS) 

Stakeholders 
(S) 

Minor 
Stakeholders 

(MS) 
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                             6) จัดหาและตดิตั งอุปกรณ์สารสนเทศส าหรบัตดิตามและรายงานสถานการณ์ 
น  าเสียทั่วประเทศ  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับขีดความสามารถสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 
ดังนี  
  กลยุทธ์ที่ 1 : น้าระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริการและการท้างานของหน่วยงาน 
ประกอบด้วยแผนงาน/ โครงการ ดังนี  
             1) พัฒนาระบบส าหรับตดัสินใจของผูบ้ริหาร (EIS) 
                             2) จัดท าฐานข้อมูลด้านการจดัการน  าเสีย 
                             3) พัฒนาระบบบรหิารความเสีย่ง 
                             4) พัฒนาระบบตรวจสอบภายใน 
                             5) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบคุคล 
                             6) พัฒนาฐานข้อมูลภาพรวมระบบบ าบดัน  าเสียทั่วประเทศ 
                             7) พัฒนาระบบการบูรณาการข้อมูลและจดัท าระบบพยากรณ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาก้าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ ดังนี  
  กลยุทธ์ที่  1 : การพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญดิจิทัลส้าหรับพนักงานใน
หน่วยงาน ประกอบด้วยแผนงาน/ โครงการ ดังนี  
           1) พัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยีดิจิทัลใหแ้ก่ผูบ้ริหารและบุคลากรในหนว่ยงาน  
                             2) พัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยเีฉพาะด้าน ให้กับบุคลากรในสาย
วิชาชีพดา้นเทคโนโลยดีิจิทลั ที่ปฏิบตัิงานในหน่วยงาน  
 



โครงสร้างองค์การจัดการน ้าเสีย (167/400 อัตรา) (เดิม/ใหม่) 
                       
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

                      
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

            

ปี 
งบประมาณ 

อัตราก าลัง 
(อัตรา) 

เพ่ิมข้ึน 
(อัตรา) 

2560 134 - 

2561 167 33 

2562 244 77 

2563 322 78 

2564 400 78 

 

- ภาคตะวันออก 

- ภาคตะวันตก 

- ภาคใต ้

> ระบบบ าบัดน้ าเสียขนาดใหญ่ 44 แห่ง (92) 

> ระบบบ าบัดน้ าเสียขนาดเล็ก/โครงการพระราชด าริ 

16 แห่ง (8) 

รวม 100 คน 

 

- ภาคเหนือ 

- ภาคกลาง 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

> ระบบบ าบัดน้ าเสียขนาดใหญ่ 48 แห่ง (98) 

> ระบบบ าบัดน้ าเสียขนาดเล็ก/โครงการพระราชด าริ 

15 แห่ง (8) 

รวม 106 คน 

คณะกรรมการองค์การจัดการน้ าเสีย 

ผู้อ านวยการ  

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้เชี่ยวชาญ (1/1) 

ส านักผู้อ านวยการ (1/1) 
  - กองกลาง (4/5) 
  - กองกฎหมาย (4/6)  
  - กองธรรมาภิบาลและการจัดการท่ีดี (3/4) 

รองผู้อ านวยการวิชาการและแผน (1/1) รองผู้อ านวยการปฏิบัติการ 1 (1/1) รองผู้อ านวยการบริหาร (1/1) 

ฝ่ายอ านวยการ (1/1) ฝ่ายบัญชีและการเงิน (1/1) ฝ่ายพัฒนาองค์กร (1/1) ฝ่ายวิศวกรรม (1/1) 

- กองประสานงาน 
กลาง 1 (4/4) 

 - กองพัสดุและบริการ (5/8) 
 - กองทรัพยากรบุคคล (5/8) 
 - กองประชาสัมพันธ์ (5/8) 

ส านักตรวจสอบภายใน (5/5) 

 - กองบัญชี (6/8) 
 - กองการเงิน (5/9) 
 - กองงบประมาณ (4/7) 

 - กองนโยบายและแผน (4/9) 
 - กองบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน (4/8) 
 - กองดิจิทัล (5/10) 
 - กองประเมินผล (0/8) 

 - กองมาตรฐาน
วิศวกรรม (7/10) 
 - กองพัฒนาและ
บริหารโครงการ (7/10) 

รองผู้อ านวยการปฏิบัติการ 2 (1/1) 

 

ฝ่ายจัดการน้ าเสีย 1 (1/1) ฝ่ายบริหาร          
การจัดเก็บ 
รายได้ 1 (1) 

- ส านักงานจัดการน้ าเสียสาขา 1 (28/106) 

- กองการจัดเก็บ 
รายได้ 1 (5/3) 

- กองวิเคราะห์และ
พัฒนาระบบการจัดเก็บ
รายได ้1 (5/4) 

ฝ่ายจัดการน้ าเสีย 2 (1/1) ฝ่ายบริหาร          
การจัดเก็บ 

รายได้ 2 (0/1) - กองประสานงาน 
กลาง 2 (4/4) 

- ส านักงานจัดการน้ าเสียสาขา 2 (31/100) 

- กองการจัดเก็บ 
รายได้ 1 (0/3) 

- กองวิเคราะห์และ
พัฒนาระบบการ
จัดเก็บรายได้ 2 (0/3) 
 

- อัตราก าลังที่สอดคล้องกับการทบทวนแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ าเสีย                  

ปี 2560 – 2564 ครั้งที่ 1 จ านวน 400 อัตรา 

- อัตราก าลังตามโครงสร้างปัจจุบัน จ านวน 167 อัตรา 

- ต าแหน่งที่มีคนครอง (พ.ศ.2560) จ านวน 134 อัตรา 

การค านวณในอัตราก้าวหน้า พ.ศ.2560 – 2564 

- สายงานบริหาร + สายงานวชิาการและแผน 154 อัตรา (รวมเลขานุการ (3)) 

- สายงานปฏิบัติการ 234 อัตรา (รวมเลขานุการ (2)) 

- ศูนยต์ิดตามและรายงานสถานการณ์น้ าเสียประเทศไทย 12 อัตรา 

รวมทั งสิ น 400 อัตรา 

ศูนยต์ิดตามและรายงานสถานการณ์
น้ าเสียประเทศไทย (0/12) 



ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย องค์การจัดการน ้าเสีย สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ องค์การจัดการน ้าสีย พ.ศ.2560-2564 
 
 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

G-Cloud 

กองบัญช ีการเงิน 

งบประมาณ 

กองทรัพยากรบุคคล 

ส านักงานจัดการ

น  าเสียสาขา 



รวม

2560 2561 2562 2563 2564 (2560 - 2564)

1. การบริหารจัดการน ้าเสียอย่างบูรณาการ 1. การจัดการน ้าเสียในพื นทีลุ่่มน ้าวิกฤติ 1. การลงทุนระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดใหญ่ 1248.22 1029.54 2001.89 4279.65

2. การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม

   พื นทีลุ่่มน ้าเจ้าพระยาตอนล่างและลุ่มน ้าท่าจีนตอนล่าง  

   รวมพื นทีอ่ื่น ๆ จ้านวน 5 แห่ง 

   1) โครงการทบทวนการออกแบบก่อสร้างระบบบ้าบัด -              -              22.00        200.00      140.00      362.00           

      น ้าเสียรวม ทน.รังสิต จ.ปทุมธานี

   2) โครงการทบทวนการออกแบบก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม -              -              25.42        220.00      171.00      416.42           

      ทม.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

   3) โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม -              -              1,861.84    888.79      93.94        2,844.57        

      ทน.อ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร

   4) โครงการทบทวนการออกแบบก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม -              -              25.42        -              -              25.42            

      ทม.สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

   5) โครงการทบทวนการออกแบบก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน -              -              -              25.42        -              25.42            

      ทม.กระทุม่แบน จ.สมุทรสาคร

3. การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมขนาดเล็ก 77.00        151.18      176.00      176.00      176.00      756.18           

2. การเพิม่ประสิทธิภาพการจัดการน ้าเสีย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. การฟืน้ฟู พัฒนาและบริหารจัดการระบบ

บ้าบัดน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. การฟืน้ฟู พัฒนาและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 157.40      90.84        1,169.00    738.00      538.00      2,693.24        

   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. ให้ค้าปรึกษาด้านการจัดการน ้าเสียชุมชนให้กับ 15.00        15.00        15.00        15.00        15.00        75.00            

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/จัดท้าแผนระบบบ้าบัดน ้าเสีย  4 แห่ง

3. โครงการติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ -              -              8.00         -              -              8.00              

   บ้าบัดน ้าเสียทั งในและนอกเขตพื นทีจ่ัดการน ้าเสีย  

3. การจัดการน ้าเสียตามแนวพระราชด้าริ 1. การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบน ้าเสียชุมชน 6.24         6.24         6.86         7.55         8.30         35.19            

   ตามแนวพระราชด้าริ 7 แห่ง

1) ทม.ปากพนัง 2 แห่ง

ตารางงบประมาณโครงการภายใต้แผนวิสาหกิจองค์การจดัการน ้าเสีย (พ.ศ. 2560 - 2564) (ทบทวนครั งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2560) 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ
งบประมาณ (ล้านบาท)

หมายเหตุ



รวม

2560 2561 2562 2563 2564 (2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
หมายเหตุ

2) ทต.หัวไทร 2 แห่ง

3) ทต.ชะอวด 1 แห่ง

4) อบต.หูล่อง

2. การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจบ้าบัดการจัดการน ้าเสีย -              -              2.00         2.00         2.00         6.00              

   ตามแนวพระราชด้าริให้กับกลุ่มเป้าหมาย  

4. การน้าน ้าเสียทีผ่่านการบ้าบัดแล้วน้ากลับมา 1. การน้าน ้าเสียทีผ่่านการบ้าบัดแล้วน้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ -              -              10.52        0.73         0.90         12.15            

   ใช้ประโยชน์ใหม่

2. โครงการน้าน ้าเสียทีผ่่านการบ้าบัดแล้วน้ากลับมาใช้ประโยชน์ -              -              7.00         9.00         9.00         25.00            

5. การพัฒนาการบริหารการเงินทีม่ั่นคง 1. การเพิม่ประสิทธิภาพการหารายได้ -              -              6.50         6.50         6.50         19.50            

2. การบริหารต้นทุนการด้าเนินการ 4.00         4.00              

3. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการ

จัดการน ้าเสีย

6. การพัฒนานวัตกรรมการจัดการน ้าเสีย 1. การน้า Green Technology  ใช้ในการบริหารจัดการระบบ

บ้าบัดน ้าเสีย

35.00        35.00        35.00        105.00           

2. การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการบ้าบัดน ้าเสีย -              -              0.30         0.50         0.50         1.30              

3. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการน ้าเสีย 3.00         1.80         4.80              

4. งานวิจัยด้านการจัดการน ้าเสียอย่างครบวงจร -              -              3.00         3.00         3.00         9.00              

5. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการน ้าเสีย -              -              4.00         4.00         4.00         12.00            

6. งานออกแบบมาตรฐานระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็ก กลาง -              -              4.00         4.00         4.00         12.00            

   ใหญ่ และระบบบ้าบัดน ้าเสียตามแนวพระราชด้าริ -                   

7. การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 1. จัดตั งศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน ้าเสีย -                   

1.1. ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น ้าเสียประเทศไทย -              2.40         2.00         2.00         2.00         8.40              

1.2. โครงการจัดหาและติดตั งเคร่ืองมือส้าหรับตรวจสอบและ

รายงานระบบรวบรวมน ้าเสียทัว่ประเทศ

-              -              4.00         4.00         4.00         12.00            

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการน ้าเสีย -                   

2.1 โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการข้อมูลและการจัดท้าระบบ

พยากรณ์การเตือนภัยส้าหรับการบริหารจัดการน ้าเสีย

-              -              1.00         1.00         1.00         3.00              



รวม

2560 2561 2562 2563 2564 (2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
หมายเหตุ

2.2 โครงการพัฒนาระบบรายงานสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพด้านการจัดการน ้าเสีย

-              -              1.00         1.00         1.00         3.00              

2.3 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภาพรวมระบบบ้าบัดน ้าเสียทัว่

ประเทศ

1.00         1.00         1.00         3.00              

2.4 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของประชาชนทีอ่ยู่

ในบริเวณพื นทีจ่ัดการน ้าเสียทัว่ประเทศ

1.00         1.00         1.00         3.00              

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการองค์กร 1.95         -              2.00         2.00         2.00         7.95              

4. ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการทีดี่ 8. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 1.การส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันและปราบปราบการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ

-              -              1.72         1.72         1.72         5.16              

2.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีดี่

   4.1 บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ -                   

   4.1 งานบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  -              1.50         0.20         0.20         0.20         2.10              

   4.2 การบริหารจัดการงานสารสนเทศ 3.00         -              0.50         0.50         0.50         4.50              

   4.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล/บริหารงานทัว่ไป 86.84        86.66        95.33        104.86      115.34      489.03           

9. การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการ

เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

1. การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร -              -              0.50         0.80         0.80         2.10              

2. การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) -              -              1.50         2.00         2.00         5.50              

3. การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ -              -              2.00         2.00         2.00         6.00              

รวม 350.42     355.61     4,747.83   3,489.11   3,343.60   12,286.57      



STR03 – 25/08/2016 

 แผนวสิาหกจิองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2560 – 2564 (ทบทวนครั งที่ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การบริหารจัดการน ้าเสียอยา่งบรูณาการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการน ้าเสยี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การเพิ่มประสทิธิภาพการจัดการระบบบ้าบดัน ้าเสยี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ธรรมาภิบาล และการบริหารจดัการทีด่ี 

วิสัยทัศน์    “บริหารจัดการน ้าเสยีชุมชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน ภายในปี 2569” 

 
                                                                                           เป้าประสงค์องค์กร 

1.  น ้าเสียได้รับการบ้าบัดมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากร 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.  ส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเขา้ใจด้านการจัดการน า้เสียต่อภาคีเครือข่าย  
3.  เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการระบบน ้าเสียทั งในพื นที่ และนอกพื นที่อยา่งบูรณาการ 

 

 

เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร ์
1) สามารถด้าเนินการบริหารจัดการน ้าเสียให้ครอบคลุมภายใน   
เขตพื นที่จัดการน ้าเสีย 
2) พัฒนากลไกการบริหารน ้าเสยีชุมชนอย่างมีประสิทธภิาพ 
3) ส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการ    
น ้าเสียต่อภาคีเครือข่ายการพัฒนา 
 

 

 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1) การจัดตั งศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น ้าเสียประเทศ
ไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าเสีย 
2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน ้าเสีย 
3) การจัดตั งศูนย์การเรียนรู้ด้านน า้เสีย 
4) บูรณาการร่วมกับหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งในด้านบังคับใช้
กฎหมาย 
 

เป้าประสงค์เชงิยุทธ์ศาสตร์ 
1) ฟื้นฟู และพัฒนาระบบบ้าบัดน า้เสียได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
2) จัดท้าแผนการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ให้ครอบคลุมทั งในด้านเกษตรกรรมและด้าน
สาธารณูปโภค 
3) บริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเต็มรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) พัฒนาด้านมาตรฐานวิศวกรรมของระบบบ้าบัดน า้เสีย 
5) การบรหิารต้นทุนการด้าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

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

ตัวชี วดั 
1) ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น ้าเสียประเทศไทยมี
ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมพื นที่ที่ อจน. ด้าเนินการ  
2) จัดตั งศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการน ้าเสียเพิ่มขึ นปีละ ๑ แห่ง 
 

ตัวชี วัด 
1) ร้อยละที่เพิ่มขึ นของการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบ
บ้าบัดน ้าเสียรวมในเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย 
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเตรียมความพร้อมในการ
จัดการน ้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
3) ส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื นที่   
4) ประชาชนได้รับประโยชน์จากการที่น ้าเสียได้รับการบ้าบัด 

 

 

ตัวชี วดั 
1) ร้อยละที่เพิ่มขึ นของการฟื้นฟูและพัฒนาระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2) สามารถน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วน้ากลับมาใช้ประโยชน์
ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 จากปริมาณน ้าใช้ทั งหมด 
3) ร้อยละที่เพิ่มขึ นของโครงการบริหารจัดการระบบน ้าเสียของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเต็มรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) ร้อยละที่เพิ่มขึ นของโครงการด้านมาตรฐานวิศวกรรมของ
ระบบบ้าบัดน า้เสีย  
5) ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสียเข้าระบบมีความ
เหมาะสม 
 

ตัวชี วดั 
1) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการจัดการน ้าเสีย 
2) ระบบการบรหิารจัดการที่ดีขององค์กรมีประสิทธิภาพดีขึ น 
3) ประชาชนในพื นที่ที่ อจน. ด้าเนินงาน ได้รับประโยชน์จาก
การด้าเนินงานด้าน CSR ของ อจน. 
 



 
บทที่ 6  

การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติ/เงื่อนไขสู่

ความส าเร็จ/ 
และการติดตามประเมินผล 

 
 



บทที่  6 
การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ/เงื่อนไขสู่ความส าเร็จ/ 

และการติดตามประเมินผล 
 

6.1 คุณค่าความส าคัญของการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ (Plan Implementation) หรือการปฏิบัติตามแผน ถ้าเป็นการ

วางแผนเชิงกลยุทธ์ เรียกว่า การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ (Strategy Implementation) ถ้าเป็นการ
วางแผนระดับล่าง เรียกว่า การน าโครงการไปปฏิบัติ (Project Implementation) หรือเรียกโดยทั่วไปว่า 
การบริหารโครงการ (Project Management) ส าหรับการน าแผนการจัดการน  าเสียขององค์การจัดการ
น  าเสียไปปฏิบัติ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือต้องการให้แผนงานที่จัดท าขึ นโดยองค์การ หรือบุคคล ได้รับการน าไป
ปฏิบัติในระดับย่อยลงมาอย่างเป็นรูปธรรม ทั งการก าหนดสาระส าคัญของโครงการ กิจกรรม หรืองานที่
ต้องท า รวมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติในด้านที่เอื อต่อการลดข้อจ ากัดในการท าให้แผนงานเหลา่นั นไดร้บั
ความส าคัญจากฝ่ายบริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

การบริหารแผน เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะมีผลโดยตรงต่อความส าเร็จของสิ่งที่
ก าหนดไว้แต่ต้น การน าแผนไปปฏิบัติเป็นขั นตอนหนึ่งของกระบวนการวางแผนและการบริหารแผน 
แม้ว่าการวางแผนในขั นตอนต่างๆ จะมีความยุ่งยากเกิดขึ น แต่หากมีการน าแผนไปปฏิบัติได้อย่าง
สอดคล้องและเหมาะสมกับเงื่อนไขและสถานการณ์ต่างๆ ก็ถือว่าองค์กรมีความสามารถในการแปลงแผน
สู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทราบได้ก็ต่อเมื่อมีกลไกการติดตามและประเมินผลในขั นสุดท้ายของงาน 

การน าแผนไปปฏิบัติ จึงมีความหมายรวมถึง กระบวนการเตรียมการในด้านการจัดหาทรัพยากร
การบริหารงานในทุกๆ ด้าน ทั งบุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี ปัจจัยอื่นๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดการน า
แผนไปปฏิบัติได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ รวมถึงมีระบบการควบคุม ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสิ่งที่ด าเนินการไป ทั งนี  การน าแผนออกสู่การปฏิบัตินั น เป็นการ
ด าเนินงานอย่างเป็นกระบวนการ โดยมีขั นตอนการปฏิบัติซึ่งผู้รับผิดชอบจะต้องท าความเข้าใจ
แผนปฏิบัติการตามสิ่งที่ก าหนดในแผนอย่างครบถ้วน พร้อมทั งติดตามประเมินผลการด าเนินงานในแตล่ะ
ขั นตอนที่ก าหนดในแผนงานและสรุปผลจัดท ารายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  ซึ่งในหมู่นักวิชาการด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม มีความเห็นตรงกันว่า กลไกที่จะน าไปสู่ความเป็นรูปธรรมของของการน าแผนสู่
การปฏิบัติ ประกอบด้วย 7 ปัจจัยคือ (1) กลยุทธ์ (Strategy) (2) โครงสร้าง (Structure) (3) ระบบ 
(System) (4) วิถีปฏิบัติ  (Style) (5) บุคลากร (Staff) (6) ทักษะ (Skills) (7) ค่านิยมร่วม (Shared 
Values) หรือในบางกรณีอาจครอบคลุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม (Environment) ปัจจัย
น าเข้า (Input) กระบวนการด าเนินงาน (Process) และการตรวจสอบผลลัพธ์ของการด าเนินงาน 
(Output) 
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6.2 กลยุทธ์และทางเลือกขององค์การจัดการน  าเสียในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
แนวคิดที่ส าคัญขององค์การจัดการน  าเสีย (อจน.( ในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 2 

ทาง คือ   
6.2.1 การวิเคราะห์สภาพความเป็นจริงขององค์กร หมายถึง องค์การจัดการน  าเสีย ในฐานะ

รัฐวิสาหกิจที่เป็นองค์กรหลักในการจัดการน  าเสียให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสังคมและในระดับ
สากลได้นั น ต้องมีการวางกลยุทธ์ในการด าเนินงานขององค์กรที่เห็นถึงการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติจาก
เดิมไปสู่แนวปฏิบัติที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และห้วงเวลาของการด าเนินนโยบายของรัฐ โดยให้
ความส าคัญกับ การปรับกลยุทธ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและบทบาทภารกิจขององค์กร
ให้กับสังคมได้รับรู้ การปรับเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กร การปรับ
บุคลากรที่รับผิดชอบงานที่เป็นไปตามสมรรถนะหน้าที่การท างาน รวมถึงการสร้างค่านิยมหลักให้กับ
บุคลากรในองค์กร  

6.2.2 การเลือกแนวทางในการปฏิบัติการ ส าหรับการเลือกแนวทางในการปฏิบัติการให้      
บังเกิดผลเป็นรูปธรรมตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร นั น สามารถด าเนินการได้โดยต้องผสมผสาน
ทางเลือกทั ง 5 แนวทางดังนี  

1) ใช้แนวทางการสั่งการ (The Commander Approach) โดยเป็นการสั่งการจากระดับบน 
(Top-down) โดยให้ใช้บทบาทของอ านาจการบริหารเชิงนโยบายในการก ากับของคณะกรรมการ
องค์การจัดการน  าเสีย (บอร์ด/คณะกรรมการ( และบทบาทของผู้อ านวยการองค์การจัดการน  าเสียใน
ฐานะผู้บริหารองค์กร เป็นผู้สั่งการให้มีการด าเนินงานตามแนวนโยบาย/ยุทธศาสตร์และแผนขององคก์รที่
ได้จัดท าไว้ร่วมกัน แนวทางนี  ฝ่ายบริหารได้พิจารณาข้อสั่งการต่างๆ ที่มีความเชื่อมั่นกับการตัดสินใจมา
เป็นอย่างดีแล้ว ในลักษณะของ The Best Strategy ดังนั นจึงมีการสั่งการลงไปยังผู้บริหารรองลงมา 

2) ใช้แนวทางการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับโครงสร้างขององค์กร (The Organizational 
Change Approach) ซึ่งมีลักษณะการสั่งการจากระดับบนหรือฝ่ายบริหารสูงสุดขององค์กร แต่ผู้บริหาร
ให้ค านึงถึงความเหมาะสมกับรูปแบบโครงสร้างองค์กร และแง่มุมในคุณลักษณะและสมรรถนะของ
บุคลากรเข้ามาด้วย เน้นการมีส่วนร่วมในขั นปฏิบัติการมากกว่าในขั นการวางแผน ท าให้บุคลากรเกิ ด
ความเข้าใจและมีการปรับตัว ปรับงาน และปรับสภาพความคิดและความพร้อมต่างๆ 

3) ใช้แนวทางการสร้างความร่วมมือในองค์กรอย่างสร้างสรรค์  (The Collaborative 
Approach) เป็นการผสมผสานลักษณะร่วมกันคิด (Brainstorm) ร่วมกันท าระหว่างผู้บริหารระดับรองๆ 
ลงไป โดยผู้บริหารที่มีความคิดต่างกัน มีโอกาสในการน าเสนอความคิดเห็นอย่างเปิดกว้างเพ่ือดึงศกัยภาพ
ของความคิดเหล่านั นมาใช้ในการปฏิบัติการ เป็นแนวทางที่เน้นการสร้างพลวัตของกลุ่มให้เกิดขึ น 
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ผู้บริหารระดับต่างๆ มีส่วนร่วมและเกิดการแลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ ทักษะ ประสบการณ์ร่วมกัน
อยา่งสร้างสรรค์ ทั งนี ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการวางระบบการบริหารจัดการในลักษณะที่เป็นการ
วางแผนระดับแผนงานหลักหรือโครงการขนาดใหญ่ (Program-based) 

4) ใช้แนวทางการสร้างวัฒนธรรมร่วมในองค์กร (The Cultural Approach) มีลักษณะ
เช่นเดียวกับแนวทางของการร่วมมือ (The Collaborative Approach) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกระดับในกระบวนการวิเคราะห์ วางแผนและการปฏิบัติการ เน้นการสื่อสารแบบระนาบ
มากกว่าการสื่อสารแนวดิ่งหรือการสั่งการจากฝ่ายบริหาร เปิดโอกาสให้บุคลากรวางวิธีการของตนเองให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของภารกิจหลังจากกลยุทธ์ได้ก าหนดแล้ว ผู้บริหารท าหน้าที่คอยให้ข้อชี แนะ
และหนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก าหนดรายละเอียดส าหรับการปฏิบัติงาน  

5) แนวทางการเพ่ิมพูนศักยภาพองค์กร (The Crescive Approach) เน้นการรับฟังความ
คิดเห็นต่างๆ จากระดับล่าง (Bottom-up) คือ ข้อมูลส่งจากผู้ปฏิบัติงานขึ นมาที่หัวหน้างานหรือหัวหน้า
ฝ่าย และส่งต่อไปยังฝ่ายบริหารในระดับที่สูงขึ น เพ่ือให้มีการจัดท าข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ต่อฝ่ายบริหาร
ระดับสูงขององค์กร และเป็นลดการใช้ความคิดเห็นส่วนตนของผู้บริหาร แนวทางนี ผู้บริหารระดับกลางมี
บทบาทในการก าหนดและด าเนินกลยุทธ์มากขึ น และเป็นแรงจูงใจที่ผู้บริหารระดับนี จะร่วมมือกับ
ผู้บริหารระดับต้นในองค์กรของตนเองเพ่ือผลักดันให้งานส าเร็จ  

     นอกจากนี  องค์การจัดการน  าเสีย ควรได้มีการด าเนินแนวทางในการสร้างองค์การแห่งการ
เรียนรู้ (Organizational Learning) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในองค์กรอย่างเป็นเอกภาพและมีทิศทาง
เดียวกันและเป็นการรักษาความได้เปรียบในการด าเนินงาน (Knowledge-based Competition( ซึ่ง
เป็นการท าให้องค์การมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รู้สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ เหมาะส าหรับองค์กรแบบองค์การจัดการน  าเสียที่มี
บุคลากรไม่มากนักแต่ต้องการความเชี่ยวชาญในหน้าที่  

     ส าหรับการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จ ต้องค านึงถึง การสร้าง  
ปฎิสัมพันธ์ (Interacting Skills) ในองค์กร อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์เชิงพฤติกรรมของตนเองกับ
ผู้อื่นในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยนักบริหารต้องแสดงบทบาทในการที่แสดงออกถึงการมี
อิทธิพลต่อผู้อื่น ทั งภายในและภายนอกองค์กร และ การแบ่งปันและการจัดสรร (Allocating Skills) อัน
เป็นการจัดสรรทรัพยากรตามลักษณะงานหรือโครงการที่ต้องบริหารงาน โดยเฉพาะโครงการที่มีความ
เสี่ยงสูง ควรได้รับทรัพยากรเพ่ือการบริหารงานมากกว่าโครงการทั่วไป รวมตลอดจนมีการก ากับดูแล 
(Monitoring Skills) ที่ดี ซึ่งเป็นการใช้ความสามารถในการใช้ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือปรับแก้ไขปัญหาที่
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เกิดขึ นในกระบวนการปฏิบัติงาน นักปฏิบัติที่ดีต้องมีการติดตามและควบคุมงานที่ดี เพ่ือวิเคราะห์
ความก้าวหน้าในการด านินงาน  
 

6.3 ขั นตอนการน าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การจัดการน  าเสียสู่การปฏิบัติ 
เป็นเรื่องที่ต้องผสมผสานทั งศาสตร์และศิลป์ในการก าหนดวิธีการในการน าแผนไปปฏิบัติให้ 

บังเกิดผลตามสิ่งที่องค์กรตั งเป้าหมายไว้  โดยองค์การจัดการน  าเสีย ต้องมีกระบวนการในการเตรียม
ความพร้อมก่อนการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติในแต่ละปีงบประมาณสรุปได้เป็นขั นตอนหลักๆ ดังนี      
คือ (ภาพที่ 6-1) 
 
ภาพที่ 6-1 ขั นตอนการน าแผนยุทธศาสตร์ องค์การจัดการน  าเสีย สู่การปฏิบัติ 

 
 
6.3.1 การรับแผนที่ผ่านการอนุมัติและการท าความเข้าใจแผนกับมวลสมาชิกในองค์กร 

   ผู้ปฏิบัติตามแผนรับแผนที่ได้รับอนุมัติแล้วเพ่ือการด าเนินงาน ซึ่งบางครั งผู้รับแผนกับผู้
ปฏิบัติตามแผนเป็นคนละคนกัน จึงต้องมีการมอบหมายงานที่มีผู้รับผิดชอบงานชัดเจน ซึ่งผู้รับมอบหมาย
ในฐานะของผู้ปฏิบัติตามแผนต้องท าความเข้าใจส่วนประกอบต่างๆ ของแผนอย่างละเอียด โดยศึกษาว่า

5. การแจ้งบอกและสื่อสารให้
ผู้ปฏิบัติงานทราบ 

2. ก าหนดบทบาทของผู้ด าเนินงาน
ตามแผน 

 

 

3. จัดเตรียมแผนปฎบิัติการ 

4. การเริม่ต้นน าแผนไปปฎิบัตจิริง 

6. ติดตามความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติงาน 

1. การรับแผนท่ีผ่านการอนุมัต ิ

และการท าความเข้าใจแผน 
 

7.การทบทวนปรับปรุงแผน 

ให้เหมาะสม 

8. การรายงานผลการปฎิบตัิงานให้
ฝ่ายบรหิารทราบ 
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สาระส าคัญของแผนที่จัดท าขึ นมีวัตถุประสงค์อะไร จะต้องท าอะไรในแต่ละขั นตอนของการน าแผนไป
ปฏิบัติ และควรเน้นการศึกษาปฎิกิริยาของผู้คนระดับต่างๆ ที่มีต่อแผนนั นๆ รวมถึงการสร้างมนุษย
สัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือท าให้แผนได้รับการยอมรับจากมวลสมาชิกในองค์กร กระบวนการท าให้สมาชิก
รับทราบแผนคือการประชุมสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เป็นที่รับรู้ร่วมกันและเป็นการก าหนด
แนวทางปฏิบัติของแต่ละฝ่ายในการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติต่อไป 

6.3.2 ก าหนดบทบาทความรับผิดชอบหลักของผู้ด าเนินงานตามแผน 
  เป็นการจัดรูปองค์กรของหน่วยปฏิบัติตามแผน รวมถึงการก าหนดบทบาทหน้าที่ความ

รับผิดชอบของแต่ละบุคคลและการจัดเตรียมทรัพยากรเพ่ือการปฏิบัติงานได้พร้อมเพรียง อาจใช้แนว
ทางการจัดรูปองค์กรที่รับผิดชอบงานด้วยการจัดตั งคณะกรรมการก ากับแผน คณะกรรมการบริหารงาน
โครงการ หรือการตั งส านักงานฝ่ายสนาม ส านักงานฝ่ายปฏิบัติการ ทั งนี แล้วแต่ความเหมาะสมของ
โครงสร้างองค์กรภายในและความสามารถในการบริหารงาน 

6.3.3 จัดเตรียมแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
   ในหลายกรณี ความรับผิดชอบในการน าแผนสู่การปฏิบัติของแผน อาจไม่มีการระบุ

โครงการหรือกิจกรรมที่ต้องท าอย่างชัดเจน ดังนั นผู้รับผิดชอบแผนจึงต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการใน
รูปของโครงการ กิจกรรม หรืองาน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดขึ นไว้ก่อน หรือไม่ก็ต้อง
จัดท าตารางแสดงแผนการปฏิบัติงานตามห้วงเวลาที่ก าหนดไว้  

6.3.4 การเริ่มต้นน าแผนไปปฏิบัติจริง  
   เป็นขั นตอนที่เกิดขึ นเมื่อได้มีการตระเตรียมความพร้อมของการปฏิบัติงานครอบคลุม    

ทั งหมดแล้ว บางกรณีอาจต้องมีการท าสัญญาหรือออกค าสั่งเกี่ยวกับเรื่องส าคัญๆ ของการปฏิบัติงาน เช่น 
การท าสัญญาให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินงานหรือการที่องค์กรต้องด าเนินการร่วมกับองค์กรภายนอก 
และอาจรวมถึงการขออนุมัติตัวบุคคลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานตามที่จ าเป็นตามสถานการณ์และความ
เหมาะสม ทั งนี  เพ่ือประสิทธิผลของงาน 

6.3.5 การแจ้งบอกและสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ  
  เป็นการแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใน องค์การจัดการน  าเสีย ได้รับทราบ

ขั นตอนการปฏิบัติ ลักษณะงาน ความต้องการของการปฏิบัติงาน มาตรฐาน เงื่อนไข และข้อจ ากัดของ
การปฏิบัติงานให้กับผู้เกี่ยวข้องทั งหลายได้รับทราบ โดยอาจจัดประชุมชี แจงการปฏิบัติงาน การประชุม
ปฐมนิเทศโครงการ การประชุมซักซ้อมความเข้าใจร่วมกัน อีกทั งยังเป็นการแปลความหมายของแผน
ให้กับผู้ปฏิบัติได้รับทราบโดยทั่วกัน รวมตลอดจนการแจ้งให้ผู้ปฏิบัติรับทราบการควบคุมการปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลาของการใช้แผนปฏิบัติการ 
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6.3.6 ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน 
   ในระหว่างที่มีการปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมและผู้บริหารในระดับที่สูงขึ น ต้องมีบทบาทในการ

ก ากับ ติดตามความก้าวหน้าของงานเป็นระยะ และมีการตรวจสอบข้อมูลที่เกิดขึ นจากการปฏิบัติงาน 
โดยมีเทคนิคที่ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของาน เช่น การตรวจสอบจากแผนการท างาน การรวบรวม
ทางสถิติ การสัมภาษณ์ การสังเกต การใช้แบบสอบถาม การใช้แบบประเมินตนเอง การตรวจวัดทาง
วิทยาศาสตร์ หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมต่อการตรวจสอบประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน กระบวนการ
ติดตามความก้าวหน้า จ าเป็นต้องน าข้อมูลที่ ได้ทั งหมดในแต่ละระยะเวลา มาประเมินระดับ
ความก้าวหน้าของาน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ น เพ่ือสร้างระบบประกันความเสี่ยงของงาน รวมถึง
สามารถพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของงานให้ดียิ่งขึ นได้ 

6.3.7 การทบทวนและปรับปรุงแผนให้เหมาะสม 
   ผลที่เกิดขึ นจากการติดตามความก้าวหน้าของงาน จะเป็นข้อมูลน าเข้าต่อการทบทวนและ

ปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ น และสามารถจัดปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น เวลา 
งบประมาณ เทคโนโลยี บุคลากร สถานที่ ผู้สนับสนุน ให้เกิดความยืดหยุ่นและเอื อต่อการปฏิบัติงาน
ต่อไป บางครั งหากเห็นว่าแผนที่ใช้อยู่ ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ก็ควรมีการปรับปรุงแผนโดย
การยกร่างแผนปฏิบัติการขึ นมาใหม่โดยก าหนดไว้ในแต่ละปีงบประมาณ ทั งนี ต้องพิจารณาความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ด้วยเสมอ 

6.3.8 การรายงานผลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารทราบ 
   ผลที่เกิดขึ นจากการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการ จะต้องบันทึกและรวบรวมไว้เป็น

เอกสาร (Document) ส าหรับการติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุงแผนให้กับฝ่ายบริหาร การรายงานผล
เป็นผลทางจิตวิทยาต่อการพัฒนาองค์กร (Organization Development: OD) เนื่องจากหากผลการ
ปฏิบัติงานออกมาเป็นที่พอใจ ย่อมหมายถึง การให้ขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้องได้
อย่างเหมาะสมด้วย การรายงานผลอาจกระท าในรูปแบบของการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม 
ไตรมาส หรือการจัดท ารายงานประจ า ควบคู่กับการประชุมน าเสนอผลการด าเนินงานขององค์กรใน     
แต่ละห้วงเวลา (อย่างน้อยปีละ 2 ครั ง( 
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6.4 การก าหนดตัวชี วัดคุณค่าความส าเร็จของการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 
ตัวชี วัด หมายถึง ข้อมูล สารสนเทศ ข้อเท็จจริงเชิงปริมาณและ/ หรือคุณภาพที่สามารถใช้เป็น

บ่งชี สถานะของการด าเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายของการด าเนินงาน 
ชี ให้เห็นว่า การด าเนินงานนั น ได้ตอบสนองต่อผลลัพธ์ของงานอย่างมีคุณค่าและเป็นที่พอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องหรือองค์กร การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ มีความจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบว่าผลการ
ด าเนินงานนั นบรรลุตามสิ่งที่วางไว้หรือไม่ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับห้วงเวลา ความรับผิดชอบ 
งบประมาณ ปัจจัยเอื อต่อการด าเนินงาน รวมถึงการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีตัวชี วัด
ความส าเร็จของแผนดังนี  

6.4.1 ตัวชี วัดในเชิงการใช้แผนยุทธศาสตร์ชี น าองค์กร 
1) มีการใช้แผนยุทธศาสตร์ของ องค์การจัดการน  าเสีย ในการถ่ายทอดเป็นแผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 
2) แผนยุทธศาสตร์ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐและสถานการณ์ของสังคม 
3) แผนยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับการส่งเสริมการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

6.4.2 ตัวชี วัดเชิงกระบวนการท างานที่เป็นระบบและเป็นล าดับขั นตอน 
1) มีการออกแบบกระบวนการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ 
2) มีการวางระบบโครงสร้าง กลไกการท างานที่เป็นระบบชัดเจน 
3) มีความเชื่อมโยงของระบบการท างานที่มุ่งสู่ความส าเร็จได้ชัดเจน 

6.4.3 ตัวชี วัดในเชิงการเปลี่ยนแปลงผลกระทบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม/คุณภาพน  า 
1) มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน  า/สิ่งแวดล้อม 
2) มีผลกระทบต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศในแหล่งน  า 
3) มีผลกระทบต่อการสร้างมูลค่าของน  าเสียที่ผ่านการบ าบัดมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

6.4.4 ตัวชี วัดในเชิงการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของสังคมและกลุ่มเป้าหมายที่มีนยัส าคญัตอ่การ
ด าเนินงาน 

1) มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในสังคมต่อการจัดการน  าเสีย 
2) กลุ่มเป้าหมายหลักสามารถเข้าถึงระบบการจัดการน  าเสียตามศักยภาพของพื นที่ 
3) ภาคีเครือข่ายทางสังคมมีความรู้ จิตส านึกต่อการจัดการน  าเสียโดยใช้แหล่งเรียนรู้ของ

องค์กรตามภูมิภาคต่างๆ 
6.4.5 ตัวชี วัดในเชิงการยอมรับและการสร้างความเชื่อมั่นของสังคมที่มีต่อองค์กร 

1) มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานขององค์กรสู่สังคมและสาธารณะ 
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2) มีการด าเนินงานกิจกรรมขององค์กรที่ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
3) มีการพัฒนาให้เกิดพื นที่ต้นแบบการปฏิบัติจริง (Best Practices) ที่ยืนยันถึงผลส าเร็จของ

การจัดการน  าเสีย 
 

6.5 กลวิธีในการลดปัญหาและอุปสรรคในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
เมื่อมีการปฏิบัติตามแผนของ องค์การจัดการน  าเสีย จะพบว่าสถานการณ์จริงกับที่ได้พิจารณา

จัดท าแผนจะไม่สอดคล้องกับทีเดียว และบางครั งอาจแตกต่างกันมาก เพราะข้อมูลในการวางแผนไม่
เพียงพอหรือไม่สมบูรณ์ หรือมีความผิดพลาดเพราะขาดการตรวจสอบความถูกต้อง จึงเป็นเหตุให้เกิด
ข้อขัดข้องได้ บางครั งมีอุปสรรคจากปัจจัยภายเอง ซึ่งสามารถควบคุมได้ หากได้คาดการณ์อุปสรรคไว้ใน
การวางแผน ก็สามารถหลีกข้ามอุปสรรคในการปฏิบัติตามสถานการณ์ได้ เพราะสภาพปัญหาและ
อุปสรรคนั น เป็นเรื่องที่มิอาจคาดคิดมาก่อนได้ (Unexpected) 

อุปสรรคที่เกิดจากตัวแผนเอง เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ นได้ เนื่องจากในกระบวนการจัดท าแผน        
ไม่สามารถครอบคลุมงานทั งหมดที่ต้องกระท าได้ ขณะเดียวกันแผนที่จัดท าขึ นไม่มีความต่อเนื่องกัน
ภายในเนื อหาสาระ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ต้องท า รวมถึงการก าหนด
เป้าหมายของแผนที่พึงประสงค์ไม่ตรงกับความสามารถที่องค์การจะปฏิบัติได้ ประเด็นต่างๆ เหล่านี เป็น
อุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับตัวแผนทั งสิ น 

อุปสรรคที่เกิดจากบุคคล เช่น ผู้รับผิดชอบมิได้สนใจในการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดขึ นอย่าง
จริงจัง หรืออาจเกิดจากผู้เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและปฏิบัติไม่ให้ความร่วมมือที่ดีพอ และยังเกี่ยวข้อง
กับการขาดประสบการณ์ และทักษะในการสื่อสารงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับฝ่ายบริหาร และ/หรือกับ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการที่ต้องท า และยังเกี่ยวข้องกับทักษะและสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรที่จะ
ปฏิบัติตามแผนมีไม่เพียงพอ เช่น บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญน้อย การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความ
ช านาญของบุคลากรท าได้ช้าและต้องใช้เวลา รวมถึงบุคลากรมีการโยกย้ายงานที่ท าบ่อยครั ง ประเด็น
เหล่านี มีผลต่ออุปสรรคในการน าแผนสู่การปฏิบัติทั งสิ น การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาองค์กร ซึ่งต้องมีแผนการพัฒนาครอบคลุมถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวยความ
สะดวก และปัจจัยสนับสนุนการบริหารงานอื่นๆ ด้วย 

นอกจากนี  ยังเกิดจากสภาพแวดล้อมต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และเป็นปัญหาที่ไม่
คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ น และการเปลี่ยนแปลงเหล่านั น อาจเกี่ยวข้องกับ นโยบายของรัฐ ข้อสั่งการ
ของฝ่ายบริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมตลอดจน ข้อมูล บุคลากร โครงสร้าง
ระบบงาน ทัศนคติที่บุคลากรมีต่องาน สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจขององค์กร ความต้องการของสังคม 
ผู้รับบริการด้านการจัดการน  าเสีย รวมตลอดจนการที่องค์กรไม่มีการเตรียมแผนฉุกเฉิน/รองรบัความเสีย่ง
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จากการปฏิบัติงาน ก็เป็นมูลเหตุให้ไม่สามารถน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้เช่นเดียวกัน และยังรวมถึงขาด
การประสานงานที่ดีของฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กร ท าให้การสื่อสารแผนขาดความชัดเจน หรือมีการ
ต่อต้านการน าแผนไปสู่การปฏิบัติของอีกฝ่ายหนึ่งในองค์กร  

เงื่อนไขส าคัญประการหนึ่งของข้ออุปสรรค คือ การด าเนินงานตามแผนงานใช้ระยะเวลานานกว่า
ที่ก าหนดไว้ ท าให้แผนไม่มีความต่อเนื่อง หรือยุติลงโดยไม่มีการประสานให้เกิดการปฏิบัติตามแผนที่วาง
ไว้ต่อ มีเหตุผลมากมายที่ท าให้การปฏิบัติตามแผนยาวนานออกไป เช่น ขาดงบประมาณ ขาดผู้รับผิดชอบ 
ขาดการติดตามและประเมินผล ขาดการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี หรือแม้กระทั่งมีกิจกรรมอื่นๆ เข้า
มาแทรกในระหว่างการปฏิบัติงานนั นอยู่ ท าให้ต้องแบ่งทรัพยากรที่มีอยู่ไปสนับสนุนกิจกรรมอื่นแทน 
เป็นต้น 

ดังนั น แนวทางปฏิบัติในการลดปัญหาและอุปสรรคในการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ   
จึงต้องด าเนินงานอย่างรัดกุมภายใต้การบริหารจัดการที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติที่ส าคัญดังนี  

6.5.1 บทบาทของฝ่ายบริหารองค์การจัดการน  าเสียที่มีความพร้อมเชิงนโยบายและการสร้าง
เอกภาพขององค์กรภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชี น าการด าเนินงาน 

6.5.2 ความร่วมมือของสมาชิกองค์กรที่ต้องมีความพร้อมทั งความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
การก าหนดบทบาทภารกิจของฝ่ายต่างๆ อย่างเป็นระบบ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การจัดการน า
เสียต้องมีการวางระบบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรให้มีความพร้อมทั งอัตราก าลัง 
สมรรถนะในงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และค่านิยมหลักของบุคลากรที่ส่งเสริมการสร้างผลิตภาพในงาน
อย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ รวมทั งต้องมีระบบการสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งงานที่มี
ความก้าวหน้าตามสายงานเฉพาะทางควบคู่ไปด้วย 

6.5.3 การสร้างสัมพันธภาพในองค์กร ค่านิยมหลักที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีม การช่วยเหลือใน
งาน การให้ค าปรึกษา และการตั งกลุ่มท างาน โดยเฉพาะการสร้างบทบาทของบุคลากรในการเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ทั งด้านการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การปฏิบัติ การตัดสินใจ และ
แก้ไขปัญหาตามสถานการณ์และความวิกฤติ เป็นต้น ซึ่ง องค์การจัดการน  าเสีย อาจด าเนินความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการและองค์ความรู้ร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มีความช านาญ หรือให้สถาบันพัฒนาบุคลากร
มืออาชีพมาช่วยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 

6.5.4 การประสานแผนงาน โครงการ กิจกรรม และการสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนซึ่งกัน
และกันของภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน การ
สร้างพันธมิตรร่วมการท างาน การประชาสัมพันธ์บทเรียนที่ดีขององค์กรสู่สังคมภายนอก ล้วนเป็นสิ่งที่
ต้องด าเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อให้การสร้างจุดยืนทางสังคมขององค์กร (Positioning) มีความเด่นชัดและ
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เป็นที่รับรู้ในสังคมวงกว้าง ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสในการด าเนินงานและการเข้าถึงแผนงานส าคญัไดร้บัการ
ยอมรับจากฝ่ายนโยบายมากขึ น 

6.5.5 การบริหารจัดการแผนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามกรอบแนวทางการปฏิบัติ 
การติดตาม การประเมินผล และการสรุปบทเรียน 

6.5.6 การน าแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดข้อจ ากัดในการ
ด าเนินงานทั งความเสี่ยงในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติ กฎระเบียบ และด้านงบประมาณ และมีการทบทวน
การบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่ๆ  
 

6.6 การบูรณาการและเชื่อมประสานกลไกเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติด้านการจัดการน  าเสีย 
การบูรณาการและเชื่อมประสานกลไกเชิงนโยบายในการจัดการน  าเสียควรด าเนินการให้

สอดคล้องกับกลไกด้านนโยบายที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะบทบาทของคณะกรรมการทรัพยากรน  า
แห่งชาติ ซึ่งมีภารกิจในการสนับสนุนนโยบาย/ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน  าของประเทศ ทั งน  าเพ่ือ
การอุปโภคบริโภค ความมั่นคงด้านน  าเพ่ือการผลิต การแก้ไขภัยแล้ง การฟ้ืนฟูและบ าบัดน  าเสีย รวมถึง
การบริหารจัดการน  าอย่างยั่งยืน ซึ่งประเด็นด้านน  าเสีย สามารถใช้กลไกของคณะกรรมการชุดดังกล่าวใน
การบูรณาการประเด็นงานด้านเสีย โดยอาจผลักดันการจัดตั งคณะอนุกรรมการด้านการจัดการน  าเสีย
ของประเทศรองรับการด าเนินงาน และการบูรณาการเชิงนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม น  าเสีย และใช้บทบาทของ
คณะกรรมการองค์การจัดการน  าเป็นกลไกในการส่งผ่านนโยบายให้กับองค์การจัดการน  าเสีย และฝ่าย
บริหารของ องค์การจัดการน  าเสีย โดยใช้แผนยุทธศาสตร์องค์กร (แผนวิสาหกิจองค์กร( เป็นเครื่องมือใน
การด าเนินงานให้ตอบสนองต่อพันธกิจ ทั งนี สามารถใช้ประเด็นการน าน  าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วมาใช้
ประโยชน์ใหม่ (Reclaim Water) เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน  าของ
ประเทศ โดยเฉพาะในพื นที่วิกฤติภัยแล้งในลุ่มน  าที่ส าคัญ เช่น ลุ่มน  าเจ้าพระยา  

ส าหรับระบบสนับสนุนการบริหารจัดการน  าเสียขององค์การจัดการน  าเสีย สามารถใช้ระบบการ
จัดการความรู้ การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดกระบวนการท างาน การสื่อสารองค์กร และการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลารกร เป็นกลไกในการสร้างความเชื่อมโยงจากการปฏิบัติสู่นโยบาย (Bottom-
up Approach)  และการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ (Top-down Approach) (ภาพที่ 6-2) 
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ฝ่ายบรหิาร อจน. 

(ผู้อ านวยการ( 

คณะกรรมการทรัพยากรน  า
แห่งชาติ 

คณะกรรมการ
องค์การจัดการน  าเสีย 

คณะอนุกรรมการด้านการ
จัดการน  าเสีย 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

รองผู้อ านวยการ 
(กลุ่มภารกิจ( 

ฝ่ายรับผิดชอบภารกิจ 
1 

ฝ่ายรับผิดชอบภารกิจ 2 

 

ฝ่ายรับผิดชอบภารกิจ 
3 

ฝ่ายพัฒนาระบบ
สนับสนุน 

 สารสนเทศ 
 กระบวนงาน 
 การประสานแผนงาน 
 ค าของบประมาณ 
 องค์ความรู้ ทักษะ 

 กฎระเบียบ 

 ค่านิยมหลัก 

 การสื่อสาร
ประชาสัมพนัธ ์

 ขวัญและก าลังใจ 

กลไกควบคุมและก ากับ
การบริหารงาน 

 ควบคุมภายใน 
 ตรวสอบภายใน 
 บริหารความเสี่ยง 

นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ ทส. 

  

ภาพที่ 6-2 ระบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างและกระบวนการในการถ่ายทอด 
แผนยุทธศาสตรส์ู่การปฏิบตัิของ องคก์ารจดัการน  าเสยี 
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6.7 ระบบการติดตามประเมินแผนท่ีมุ่งเน้นผลงาน 
6.7.1 การใช้ระบบการติดตามประเมินผลในองค์กร 

การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Program) เป็นขั นตอนท้ายๆ 
ของการบริหารงาน เนื่องจากเป็นกระบวนการในการก ากับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของการด าเนินงาน อีกทั งเป็นการรายงานผลการด าเนินงานในแต่ละระยะให้กับฝ่ายบริหารองค์กรได้
รับทราบ เพ่ือน าข้อมูลและผลที่ได้ไปใช้ในการวางแผน ตัดสินใจ และก าหนดแนวทางในการบริหารงาน
ให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์และเงื่อนไขต่างๆ โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่
ละห้วงเวลาของการปฏิบัติงาน การติดตามผลช่วยให้ทราบถึงระดับความสามารถและประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานในทุกขั นตอน ตั งแต่การเริ่มด าเนินงาน จนกระทั่งสิ นสุดระยะเวลาในการด าเนินงาน ทั งนี 
ผู้ติดตามจะต้องรู้ถึงดัชนีวัดผลเพ่ือที่จะได้ตัดสินใจได้ว่าปรากฎการณ์ที่เกิดขึ นเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 

 ส าหรับการประเมินผลนั น เป็นการประเมินผลการปฏิบัติว่าได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ การประเมินผลจึงเป็นการสื่อสารกลับ (Feedback) หรือให้ข้อมูลย้อนกลับ
ไปยังขั นเตรียมการของกระบวนการวางแผน ทั งนี การประเมินผลต้องกระท าเมื่อการด าเนินงานได้ 
รูปแบบของการติดตามและประเมินผล อาจกระท าได้หลายลักษณะ ทั งโดยตรงและโดยอ้อมตามแต่
สภาพของแต่ละงาน ทั งการมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานเฉพาะด าเนินงาน หรือ การจัดระบบการ
รายงานผลการด าเนินงานเป็นช่วงระยะเวลา ซึ่งในระยะหลังนิยมใช้การติดตามและประเมินผลแบบมี
ส่วนร่วมมากขึ น 

การติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการให้
ค าแนะน า ปรึกษาหารือ การตรวจสอบ การรายงานผล รวมถึงการทบทวนงานที่ได้ท าไปแล้วเพ่ือน าไปสู่
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการด าเนินงานให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  

การติดตามประเมินผลยังเป็นการควบคุมการด าเนินงาน ซึ่งหมายรวมถึงการติดตามและ
ประเมินผล เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกคน เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าขององค์กรในการด าเนินงาน
ว่าเป็นไปตามแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์มากน้อยเพียงใด การใช้ทรัพยากรเพ่ือการบริหารงานเป็นไปตาม
แผนงานที่วางไว้หรือไม่  ตลอดจนเป็นการกระตุ้นและจูงใจบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั น 
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ในการบริหารงานขององค์การจัดการน  าเสีย (อจน.( มีกิจกรรมต่างๆ มากมายที่องค์กร
ด าเนินงานต้องรับผิดชอบในการน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติในระดับพื นที่ ซึ่งมีความหลากหลายของมิติ
การพัฒนางาน โดยเฉพาะในเชิงการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและน  าเสีย และยังเชื่อมโยงทั งในเชิง
เศรษฐกิจ สังคมควบคู่ไปด้วย ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ ในพื นที่เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงาน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายชุมชนและหน่วยงานราชการที่เข้ามาสนับสนุนการ
ด าเนินงาน ดังนั น การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เป็นดัชนีบ่งชี ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานขององค์กรอีกทางหนึ่งด้วย (ภาพที่ 6-3) 

 
ภาพที่ 6-3 วงจรการติดตามและประเมินผล 

 
6.7.2 ระบบการติดตามผลการบริหารงานขององค์การจัดการน  าเสีย 

เป้าหมายหลักของการควบคุม คือการเฝ้าระวังติดตามและตรวจสอบความคลาดเคลื่อนจาก
แผนที่วางไว้ให้เร็วที่สุด เพ่ือการตัดสินใจว่าองค์กรจ าเป็นต้องจัดท ากระบวนการแก้ไขอย่างไรให้มี
ประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งการควบคุมนั นอาจกระท าโดยผู้บังคับบัญชาและมีการรายงาน
ต่อผู้บริหารระดับสูงขึ นไปเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายไตรมาส ทั งนี  ขึ นอยู่กับแผนงานและระดับ
การบังคับบัญชา โดยขั นตอนการติดตามผลการบริหารงานมีดังนี  

การนิเทศงาน 

การติดตามงาน 

การประเมินผล 
ผลลัพธ์ของการ

ด าเนินงาน 

การปรับปรุงปัจจัย

น าเข้า 

วงจรการ

ประเมินผล 

อจน. 
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1. การก าหนดกิจกรรมและขั นตอนของกิจกรรม (Work Breakdown Structure)  
หลังจากมีการก าหนดขอบเขตและผลลัพธ์ที่ต้องการแล้ว ควรมีการแบ่งแผนงานออกเป็น  

กิจกรรมและขั นตอนของกิจกรรม Work Breakdown Structure (WBS) ให้เป็นแผนงานย่อยที่สามารถ
บริหารจัดการได้โดยบุคลากร/เจ้าหน้าที่เพียง 1 คน ซึ่งการแบ่งแผนงานใหญ่ออกเป็นกิจกรรมและ
ขั นตอนของกิจกรรมจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผน ติดตามผล และควบุมการบริหารจัดการได้ดีขึ น 

การก าหนดกิจกรรมและขั นตอนของกิจกรรม สามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 แบบคือ 
1.1 การจ าแนกกิจกรรมโดยยึดเป้าประสงค์ของแผนงาน (Program Objective) เป็น

หลัก แล้วจ าแนกออกเป็นโครงการ (Project) 
1.2 การจ าแนกกิจกรรมโดยยึดวัตถุประสงค์ย่อยของโครงการ (Familt Tree Sub-

division) เป็นหลัก และจ าแนกออกเป็นผลผลิต (Outputs) 
1.3 การจ าแนกกิจกรรมโดยยึดผลผลิตสุดท้ายที่เกิดจากขั นตอนในกระบวนการผลิต 

(End Product) เป็นหลัก แล้วจ าแนกออกเป็นกิจกรรม (Activities) 
2. การก าหนดตารางเวลาเริม่ตน้และสิ นสุดการจัดท ากิจกรรม (Bar Chart and Milestone)  
การก าหนดกิจกรรมและขั นตอนของกิจกรรม (WBS) ท าให้ล าดับชั นของกิจกรรมและ

ขั นตอนของแต่ละกิจกรรมที่จะน าไปใช้ในการก าหนดแผนภูมิแสดงตารางเวลาเริม่ตน้และสิ นสดุการจดัท า
กิจกรรม (Bar Chart and Milestone) ซึ่งเรียกว่า Taskbar หรือ Gantt Chart หรือ Activity Chart   
ซึ่งเป็นพื นฐานในการก าหนดแผนการปฏิบัติการ 

ตารางเวลาเริ่มต้นและสิ นสุดการจัดท ากิจกรรม เป็นเครื่องมืออย่างง่ายในการสื่อสารถึง
สถานะของแผน และสามารถใช้เป็นข้อมูลพื นฐาน (Baseline) ในการเปรียบเทียบความก้าวหน้าของ
กิจกรรมระหว่างแผนงานและผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะให้สัญญาณเตือนถึงประเด็นที่อาจเป็นปัญหาเพือ่ให้
ฝ่ายงานสามารถป้องกันหรือแก้ไขได้ทันท่วงที 

ในตารางจะประกอบด้วย กิจกรรมหลักและขั นตอนของกิจกรรม ปริมาณงาน ช่วงเวลา
เริ่มต้นและแล้วเสร็จ (โดยอาจแยกย่อยเป็น เดือน สัปดาห์ หรือวัน ขึ นอยู่กับระยะเวลาของกิจกรรม( 
และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งจะให้รายละเอียดเพียงพอส าหรับการติดตามผลการด าเนินงาน นั น  

 

6.7.3 ระบบการประเมินผลการบริหารงานขององค์การจัดการน  าเสีย 
เมื่อกล่าวถึงการประเมินผล คนส่วนใหญ่จะพิจารณาถึงความส าเร็จของการบริหารงาน

องค์กรหรือการบริหารงานแผนงานกระท าไป บางครั งผลส าเร็จของการบริหารงานไม่อาจเกิดขึ นในระยะ
สั นและอาจต้องติดตามประเมินผลความส าเร็จในระยะยาว ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่องค์กรส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญน้อยลงไป การประเมินผลเป็นระยะๆ จะเป็นสัญญาณเตือนให้ฝ่ายบริหารได้ทราบถึงปัญหาที่
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อาจเกิดขึ น ข้อมูลป้อนกลับที่เพียงพอและทันต่อความต้องการเป็นรากฐานที่ส าคัญในการประเมิน
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การด าเนินงาน และแรงผลักดันที่มากเกินไปของฝ่ายบริหารสูงสุดขององค์กรอาจ
ท าให้เกิดการบิดเบือนข้อมูลจากผู้บริหารระดับกลาง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริหารระดับสูง การ
ประเมินผลเป็นการสร้างความมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่ตั งไว้นั นสามารถบรรลุได้จริง 

การประเมินผลการบริหารงานขององค์กรนั น สามารถพิจารณาได้ทั งในแง่ของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนงาน/โครงการที่ได้กระท าไปแล้ว และการประเมินผลความส าเร็จของ
องค์กรที่รับผิดชอบการด าเนินงานนั น ในสภาพปัจจุบัน การประเมินผลการบริหารงานต้องอาศัยปัจจัย
แวดล้อมในกระบวนการประเมินที่หลากหลายขึ น อาทิ นโยบายการพัฒนา เสถียรภาพทางการเมืองการ
ปกครอง สังคมวัฒนธรรม สภาวะทางเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ความพร้อมทางด้านการ
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาด าเนินการ บทบาทและการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ภาคีร่วมพัฒนา (Multi-stakeholder Partnership) ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและประสิทธิภาพใน
การจัดการน  าเสียและสิ่งแวดล้อม รวมตลอดจนแรงกดดันทางสังคมและความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศและความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ นและกระทบต่อประสิทธิผลของการด าเนินงานทั ง
ในระดับองค์กรและระดับพื นที่เป้าหมายของการพัฒนา  

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนงาน/โครงการ 
   เป็นการประเมินผลโดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของแผนงาน/โครงการ หรือ

กิจกรรมกับเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้ทั งในรูปของผลลัพธ์ (Outcome) และผลผลิต (Output) ซึ่งเป็น
การประเมินจากกระบวนการจัดท ากิจกรรม (Process) ของโครงการ โดยสามารถประเมินผลได้ 3 
รูปแบบดังนี  

1.1 การประเมินผลเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Measurements) เป็นการพิจารณา
ถึงผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น คุณภาพของการด าเนินกิจกรรม ปัจจัยด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน ความถนัดสายงานที่ปฏิบัติ การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเป้าหมายที่เข้าร่วม
ด าเนินงาน สารสนเทศเพ่ือการวางแผนงาน การวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการจัดการ
น  าเสียที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนและพื นที่เป้าหมาย  

1.2 การประเมินผลเชิงปริมาณ (Quantitative Measurements) เป็นการประเมินผล
หารเปรียบเทียบมูลค่าของผลงานที่ได้รับกับค่าใช้จ่ายโดยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เช่น ผลตอบแทนจาก
การลงทุน (Return on Investment) อัตราส่วนหนี ต่อทุน (Dept to Equity) วิเคราะห์เปรียบเทียบ
มูลค่าของผลงานที่ได้รับกับทรัพย์สิน เป็นต้น แต่การวัดเชิงปริมาณมีข้อจ ากัดเช่นกัน อาทิ การวัดเชิง
ปริมาณมุ่งเน้นผลลัพธ์ในระยะสั นมากกว่าผลลัพธ์ในระยะยาว วิธีการวัดต่างๆ ให้ผลลัพธ์ในเกณฑ์การวัด
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เชิงปริมาณที่แตกต่างกันๆ และมักมีเรื่องของการตัดสินด้วยความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดังนั น 
การวัดเชิงคุณภาพจึงมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน 

1.3 การตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders’ Audit) เป็นการพิจารณา
ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้บริ หารองค์กร 
บุคลากรในระดับฝ่ายบริหารต่างๆ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มสนับสนุน รวมตลอดจนกลุ่มผู้รับประโยชน์ หรือ
ผลกระทบจากการด าเนินงานตามแผนงานขององค์กร และยังครอบคลุมถึงกลุ่มหน่วยงานที่ให้การ
สนับสนุนด้านงบประมาณแก่การพัฒนาแผนงาน/โครงการ ภาคสื่อสารมวลชน กลุ่มองค์การเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อม กระบวนการในการประเมินผลหรือตรวจสอบโดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมักเป็นที่นิยมใน
ปัจจุบัน เนื่องจากเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มบุคคล/องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
แผนงาน/โครงการ ทั งทางตรงและทางอ้อมเป็นกระบวนการที่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการด าเนินงาน
ขององค์กรได้เป็นอย่างดี และสามารถพิจารณาภาพรวมของกระบวนการด าเนินงานทั งในมิติด้าน
นโยบาย แผนงาน การออกแบบกระบวนการท างาน สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ตลอดจนผลลัพธ์ และ
ผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

อย่างไรก็ตาม การประเมินความส าเร็จขององค์กรในการบริหารงานนั น หากพิจารณาในด้าน
การบ่งชี สถานะทางสังคมขององค์กรว่ามีการปฏิบัติงาน/บริหารจัดการเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือไม่นั น 
ยังค านึงถึงการบริหารงานที่อยู่บนพื นฐานความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(Corporate Social & Environmental Responsibility: CSER) ควบคู่ไปด้วย  
 
6.8 กระบวนการด าเนินงานท่ีมีคุณภาพตามวงจร PDCA           
กระบวนการคุณภาพพื นฐานที่น ามาใช้ คือ กระบวนการ PDCA (Plan-Do-Check-Act) 
1. Plan (การวางแผน) หมายถึง ทักษะในการก าหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ หาวิธีการ
และกระบวนการให้บรรลุเป้าหมายนั นๆ โดยจะต้องมีการก าหนดตัวบ่งชี ก ากับไว้ เพ่ือจะได้น าไปใช้ใน
การประเมินผลด าเนินการ 
2. Do (การด าเนินงาน) หมายถึง ทักษะในการปฏิบัติตามแผน ตามขั นตอนและเงื่อนไขต่างๆ ที่ก าหนด
ไว้ กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั งภายในและภายนอก 
จะต้องมีการปรับแผนในระหว่างด าเนินการโดยมีค าอธิบายและเหตุผลประกอบ 
3. Check (การประเมินผล) หมายถึง ทักษะในการรวบรวมข้อมูลของผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
ประเด็นตัวบ่งชี    ที่สร้างไว้ เพ่ือน ามาใช้เปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนในขั นตอนที่ 1 ในการประเมิน
นี จะต้องพิจารณาในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของผลงานด้วย 
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4. Act (การปรับปรุง) หมายถึง ทักษะที่ต้องการให้น าผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
ผลการด าเนินงานในครั งต่อไปให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ น เช่น สร้างความพึงพอใจให้มากขึ น ผลงานได้รับ
รางวัลคุณภาพ มีการประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย มีปริมาณงานมากขึ น สร้างความคุ้มค่า หรือสร้าง
คุณค่าของผลงานให้สูงขึ น 

แนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลฯ 
1) กลไกการขับเคลื่อนและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

(1) สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานทุกระดับที่มีส่วนรับผิดชอบ 
(2) สร้างความร่วมมือระดับผู้บริหารระหว่างหน่วยงานหลัก 
(3) สร้างความเข้าใจให้ประชาชนและภาคเอกชนทราบประโยชน์การด าเนินการตามแผนฯ 
(4) ประสานงานกับส านักงบประมาณเพื่อจัดหางบประมาณรองรับ 
(5) สร้างฐานข้อมูลส าหรับตัวชี วัด 
(6) ติดตามและรายงานผล ต่อผู้บริหารทุก 6 เดือน เพื่อทราบความก้าวหน้า 
(7) วิเคราะห์ปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไข 
(8) วิเคราะห์ปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไข 
(9) เผยแพร่ผลการด าเนินงานสู่สาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์ 

               (10( รายงานผลการด าเนินงาน 
2) ประเด็นที่มีความส าคัญในระดับพื นที่ซึ่งควรด าเนินการเร่งด่วนและผลักดันในระดับนโยบาย 

(Flagship Projects) 
3) การติดตามประเมินผล 

(1) ระยะแรก หลังจาก 2 ปี ของการประกาศใช้ 
(2) ระยะที่ 2 เมื่อสิ นสุดระยะเวลาของ (ร่าง( แผนฯ (5 ปี( 

 
กลไกติดตามประเมินผลฯ 

(1) จัดตั งคณะกรรมการติดตามประเมินผล (ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนประชาคม และองค์กรเอกชน( 

(2) จัดตั งคณะท างานย่อย เพ่ือติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานความก้าวหน้า          
ทุก 6 เดือน 

(3) จัดท าคู่มือการติดตามประเมินผล 
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6.9 เงื่อนไขสู่ความส าเร็จของการบริหารงานขององค์การจัดการน  าเสีย 
แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน  าเสีย พ.ศ.2560-2564 (ทบทวนครั งที่ 1( ที่ได้ด าเนินการจัดท าขึ น

นั น จะได้รับการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและการสร้างความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ขึ นอยู่กับปัจจัย/เงื่อนไขส าคัญ ดังนี  (ตารางที่ 6-4) 
 
ตารางที่ 6-4 เงื่อนไขสู่ความส าเร็จของแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน  าเสีย พ.ศ.2560-2564 

(ทบทวนครั งที่ 1) 
มิติและเงือ่นไข

ความส าเร็จขององค์กร 
ตัวบ่งชี ความส าเร็จ 

1. มิติด้านการสนับสนุน
เชิงนโยบาย 

1.1 รัฐบาลต้องด าเนินนโยบายในการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ
การจัดการน  าเสียอย่างต่อเนื่องและใช้นโยบายในการก ากับบทบาทของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการจัดการน  าเสีย 
1.2 ภาคนโยบายต้องสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ 
ในการแก้ไขปัญหาน  าเสีย โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

2. มิติด้านความร่วมมือ
และการสนับสนุนของ
ภาคีร่วมพัฒนา 

2.1 การสร้างความร่วมมือของภาคีร่วมพัฒนา ทั งภาครัฐ เอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และกลไกด้านงบประมาณและกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้
เป็นกลไกในการเตรยีมความพร้อมของหนว่ยงานในการแก้ไขและจัดการน  าเสีย 
2.2 หน่วยงานต่างๆ ต้องมีความร่วมมือในการพัฒนาแผนการจัดการน  าเสียของ
ประเทศอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วมโดยใช้พื นที่วิกฤติน  าเสียเป็นพื นที่
ยุทธศาสตร์การท างาน (Area-based) เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของพื นที่ใน
การแก้ไขปัญหา 
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มิติและเงือ่นไข
ความส าเร็จขององค์กร 

ตัวบ่งชี ความส าเร็จ 

3. การจัดสรรทรัพยากร
เพื่อการบริหารงานอย่าง
เพียงพอ 

3.1 องค์การจัดการน  าเสียและฝ่ายบริหารองค์กรต้องใช้แผนวิสาหกิจองค์กรใน
การด าเนินงานให้ตอบสนองต่อพันธกิจองค์กร และสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ 
เช่น บุคลากร งบประมาณ กระบวนการ การวางแผน การตัดสินใจ และการ
บริหารจัดการโครงการที่มุ่งเน้นผลงาน 
3.2 องค์กรต้องจัดสรรทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพสูงสุดบนพื นฐานการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพและเป็นที่
ยอมรับ 

4. กฎระ เบี ยบในการ
สนับสนุนการด าเนินงาน 

4.1 ต้องมีการวางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและการบรหิาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และการสร้างองค์การรัฐวิสาหกิจที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
4.2 ต้องมีการประเมินความพร้อมและข้อจ ากัดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ 
และต้องพัฒนาปรับปรุงให้เอื อต่อการบริหารจัดการอย่างคล่องตัวและเป็นไป
ตามหลักการบริหารงานที่เป็นไปตามหลักการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.10 โครงการที่ส าคัญเพ่ือรองรับแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน  าเสียและตอบสนองยุทธศาสตร์ของ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน  าเสีย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรในการบริหารจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ค านึงถึงการจัดการในรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop Services) หมายถึง
การยกระดับสมรรถนะของงานให้บริการหรืองานบริการประชาชน/สังคมอย่างมีคุณภาพและมีความ
รับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการพัฒนาบทบาทองค์กรในการเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักและจิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม นอกจากนี  ยังให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
น  าเสีย และการจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการลงทุน การบริหารจัดการ และ
การยอมรับของสังคม 
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ผลจากการวิเคราะห์ศักยภาพของการด าเนินงานของ องค์การจัดการน  าเสีย ชี ให้เห็นว่า มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ องค์การจัดการน  าเสียต้องด าเนินการเสนอและจัดท าแผนงาน/โครงการที่ส าคัญเพ่ือ
รองรับยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและระเบียบวาระส าคัญของนโยบาย
รัฐบาล และเป็นการตอบสนองต่อภารกิจขององค์กรในการจัดการน  าเสียให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีโครงการส าคัญดังนี  

6.10.1 โครงการศึกษารูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการน าน  าเสียชุมชนที่ผ่านการบ าบัด
แล้วมาใช้ประโยชน์ใหม่ในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

6.10.2 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการน  าเสียชุมชนที่สอดคล้องกับภูมิสังคมในระดับ
ภูมิภาค 

6.10.3 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรในการเป็นผู้น าการจัดการน  าเสีย
ชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

6.10.4 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์เผยแพร่คุณค่าของการจัดการ  
น  าเสียชุมชนให้กับสาธารณะ 

6.10.5 โครงการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจการด้านการ
จัดการน  าเสียชุมชนเพ่ือเป็นแหล่งบ่มเพาะทรัพยากรบุคคล การศึกษา วิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และการฝึกอบรมบุคลากรด้านการจัดการน  าเสียให้กับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ 

 
6.11 รายละเอียดโครงการส าคัญภายใต้แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน  าเสีย พ.ศ.2560 - 2564 
(ทบทวนครั งที่ 1) 
  

 6.11.1  โครงการฟ้ืนฟู พัฒนาและบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสียขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการก่อสร้างระบบบ าบัดน  าเสียชุมชนของประเทศไทย
รวม 101 แห่ง (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 92 แห่ง กรุงเทพฯ จ านวน 8 แห่ง และเขตควบคุม
มลพิษ จ.สมุทรปราการ (คลองด่าน( จ านวน 1 แห่ง( รวมเป็นเงินงบประมาณ 83,000 ล้านบาท (ซึ่งเริ่ม
ก่อสร้างตั งแต่ปี 2529 - 2555 โดยใช้งบประมาณผ่านกรมโยธาธิการ (เดิม( กรมการปกครอง (เดิม( 
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมระดับจังหวัด โดยกระทรวงวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละ
สิ่งแวดล้อม(เดิม( และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองทุนสิ่งแวดล้อม กรมประมง 
กรุงเทพมหานครและรัฐบาลเดนมาร์ก( มีศักยภาพการบ าบัดน  าเสียรวม 3.20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 34 ของน  าเสียชุมชนทั่วประเทศ (9.50 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน( ระบบบ าบัดน  าเสีย
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ทั งหมดนี แยกเป็นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 95 แห่ง อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 5 แห่ง และถูกชะลอการ
ก่อสร้างอีก 1 แห่ง ซึ่งปัจจุบันระบบบ าบัดน  าเสียดังกล่าวส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเดินระบบได้หรือเดิน
ระบบได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรและไม่ต่อเนื่อง ดังนั นจึงจ าเป็นต้องด าเนนิการปรบัปรงุซอ่มแซม 
และบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างยั่งยืน 

โดยสภาพปัญหาการจัดการน  าเสียของประเทศ ปัจจุบันระบบบ าบัดน  าเสียชุมชนส่วนใหญ่ 
ยังไม่มีการจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน  าเสียเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่าย ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความ
ช านาญ ขาดแคลนงบประมาณส าหรับการซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั งการเดินระบบและ
บ ารุงรักษา และระบบท่อรวบรวมน  าเสียยังไม่ครอบคลุมพื นที่บริการ ท าให้ไม่สามารถรวบรวมน  าเสียมา
บ าบัดที่โรงบ าบัดน  าเสียได้ 

องค์การจัดการน  าเสีย ได้น าเสนอแนวทางการบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสียรวมให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบระยะเวลา 15 ปี โดย องค์การจัดการน  าเสียจะเข้า
ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม เดินระบบและบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน  าเสีย จัดท าโครงสร้างอัตรา
ค่าบริการบ าบัดน  าเสียและประกาศใช้ รณรงค์และประชาสัมพันธ์ พร้อมทั งด าเนินการจัดเก็บค่าบริการ
บ าบัดน  าเสีย แต่ในการจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน  าเสีย ในข้อเท็จจริงกระทบต่อความรู้สึกของประชาชน
จ าเป็นต้องมีขั นตอนปฏิบัติเป็นล าดับและใช้เวลาพอสมควร ดังนั น การเดินระบบบ าบัดน  าเสียเพ่ือรักษา
สิ่งแวดล้อมจึงต้องอาศัยงบประมาณจากรัฐในระยะเริ่มต้น ซึ่งองค์การจัดการน  าเสียเห็นว่าจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสียระยะยาวเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่สะสมมา
ในอดีต และเป็นรูปแบบมาตรฐานที่จะน าเสนอคณะรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บหรือปัญหา
สิ่งแวดล้อมระดับประเทศในระยะยาว 

ปัจจุบันองค์การจัดการน  าเสียได้ด าเนินการฟ้ืนฟูระบบบ าบัดน  าเสียองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 23 แห่ง จากทั งหมด 92 แห่ง สามารถฟื้นฟูระบบบ าบัดน  าเสียให้กลับมาใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ความสามารถในการบ าบัดน  าเสียของระบบบ าบัดน  าเสียจ านวน 23 แห่ง เท่ากับ 0.51 
ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 5 ของปริมาณน  าเสียทั งหมดที่เกิดขึ นทั งประเทศ( และมูลค่าทรัพย์สิน
ที่ภาครัฐได้ลงทุนก่อสร้างในอดีตได้รับการฟ้ืนฟูให้สามารถกลับมาใช้งานได้ คิดเป็นมูลค่าสะสมรวม 
9,367 ล้านบาท รายละเอียดแสดงดังตารางต่อไปนี  
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ตาราง 6-5 แสดงมูลค่าก่อสร้างของระบบบ าบดัน  าเสยีชุมชนรวม จ านวน 101 แห่ง 

ระบบบ าบัดน  าเสียชุมชนทั่วประเทศ 
จ านวน มูลค่าก่อสรา้ง 

(แห่ง) (ล้านบาท) 
1 กรุงเทพฯ 8 24,603 
2 สมุทรปราการ (คลองด่าน( 1 23,000 
3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 92 35,397 
         3.1 ระบบที่ อปท. ด ำเนินงำน  69  26,030 

         3.2 ระบบที่ องค์กำรจัดกำรน  ำเสีย เข้ำด ำเนินงำน (2559)  23  9,367 

รวม 101 83,000 
 

ตาราง 6-5 แสดงความสามารถในการบ าบัดน  าเสียของระบบบ าบัดน  าเสียชุมชนรวม จ านวน 101 แห่ง 

ระบบบ าบัดน  าเสียชุมชนรวม ความสามารถในการบ าบดั (ลบ.ม./วัน) 

  1. กรุงเทพฯ (8 แห่ง( 1,112,000 

  2. สมุทรปราการ (คลองด่าน( (1 แห่ง( 525,000 

  3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (69 แห่ง( 1,049,331 

  4. องค์การจัดการน  าเสีย (23 แห่ง( 513,669 

รวม (1 – 4) 3,200,000 
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แผนภูมิ 6-1 แสดงความสามารถในการบ าบัดน  าเสียของระบบบ าบัดน  าเสียชุมชนรวม  
จ านวน 101 แห่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิที่ 6-2 แสดงระบบบ าบัดน  าเสียที่ของ อปท. ที่องค์การจัดการน  าเสียด าเนินงานอยู่ในปัจจุบัน  
จ านวน 23 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( 

10 แห่ง

1 แห่ง

7 แห่ง

5 แห่ง
SP

CW

AL

OD

AS
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วัตถุประสงค์ 
 เพื่อจัดท าแผนการบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสียชุมชนประเทศไทยเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการด าเนินงานบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสียเพื่อแก้ไขปัญหาน  าเสียให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืนต่อไป 

เป้าหมาย 
สามารถฟ้ืนฟูระบบบ าบัดน  าเสียจ านวน 92 แห่งที่รัฐบาลลงทุนก่อสร้ างไปแล้ว ให้กลับมา          

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพน  าของแหล่งน  า สภาพสิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื นที่ดีขึ นในอนาคต 
 

วิธีการด าเนินงาน 
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่ว

ประเทศ องค์การจัดการน  าเสีย จึงได้ด าเนินการเป็นล าดับ ดังนี  
1. รวบรวมและทบทวนรายงาน เอกสาร ผลการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

ระบบบ าบัดน  าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 
2. จัดท าแผนการบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสียชุมชนประเทศไทย ภายใต้แผนวิสาหกิจ

องค์การจัดการน  าเสีย (พ.ศ.2560 - 2564( ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการระบบ
บ าบัดน  าเสียองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกลยุทธ์ที่ 3 การการฟ้ืนฟู พัฒนาและบริหารจัดการระบบ
บ าบัดน  าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั งหมดจ านวน 69 แห่ง ซึ่งในปัจจุบันได้ด าเนินงานมาแล้ว
จ านวน 23 แห่ง และคาดว่าจะด าเนินการต่อเนื่องจนครบแล้วเสร็จทั งสิ นจ านวน 92 แห่ง ภายใน
ปีงบประมาณ 2564 โดยแบ่งได้ดังนี  

- ก่อนปีงบประมาณ 2560     จ านวน  23  แห่ง 
  - ปีงบประมาณ 2560         จ านวน     2  แห่ง  
  - ปีงบประมาณ 2561  จ านวน   12  แห่ง  
  - ปีงบประมาณ 2562   จ านวน     15 แห่ง  
  - ปีงบประมาณ 2563   จ านวน   20 แห่ง  
  - ปีงบประมาณ 2564     จ านวน  20 แห่ง 

  รวมทั งหมด   จ านวน  92 แห่ง 
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เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการจัดล าดับความส าคัญของ
พื นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้วางแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกพื นที่ ซึ่งประกอบด้วย
แนวทางหลัก 3 ข้อ คือ (1( ระดับความรุนแรงของปัญหาน  าเสีย (2( ความเสียหายจากปัญหาน  าเสียหาก
ไม่มีการแก้ไขปัญหา ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื นที่เมือง (3( นโยบายความพร้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการที่จะด าเนินการจัดการน  าเสียอย่างยั่งยืน (รายละเอียดในภาคผนวก ก( 

รายละเอียดการประเมินงบประมาณที่ต้องใช้ตามแผนการฟ้ืนฟู พัฒนาและบริหารจัดการระบบ
บ าบัดน  าเสีย แสดงดังตารางที่ 6-6 

 

ตารางที่ 6-6 การประเมินงบประมาณที่ต้องใช้ในการปรับปรุงฟ้ืนฟูระบบบ าบัดน  าเสีย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 69 แห่ง 

ปี
ด าเนิน   
งาน 

จ านวนระบบบ าบดั
น  าเสีย อปท. 

ปริมาณน  าเสีย
ที่บ าบัดได ้

ปริมาณน  าเสีย 
ที่บ าบัดได ้

ค่า 
Rehab 

ค่าการ
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ อจน. 

ที่ได้รับการ 
ปรับปรุงฟื้นฟู (แห่ง) 

(ล้าน ลบ.ม. 
ต่อวัน) 

เทียบกับปริมาณ 
น  าเสียทั งหมด (%) 

(ล้าน
บาท) 

(ล้านบาท) 
ต่อปี 

ขอรับการ
จัดสรร 

2560 2 0.04 0.42 125 10 125 

2561 12 0.32 3.38 857 275 857 

2562 15 0.34 3.58 1,180 365 1,180 

2563 20 0.22 2.32 738 169 738 

2564 20 0.15 1.58 538 77 538 

รวม 69 1.07 11.21 3,438 896 3,438 
 

หมายเหตุ * ปริมาณน  าเสียชุมชนที่เกิดขึ น เท่ากับ 9.50 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

3. ได้ประเมินผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานตามแผนการแผนการฟื้นฟู พัฒนา
และบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี  

1) สามารถฟ้ืนฟูระบบบ าบัดน  าเสียจ านวนทั งหมด 69 แห่ง (จากทั งหมด 92 แห่ง ที่รัฐบาล
ลงทุนก่อสร้างไปแล้ว 35,397 ล้านบาท( ให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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2) สามารถด าเนินการบ าบัดน  าเสียครอบคลุมพื นที่บริการ ประมาณ 605 ตารางกิโลเมตรใน
ปัจจุบัน และครอบคลุมพื นที่เพิ่มขึ นเป็น 2,674 ตารางกิโลเมตร เมื่อด าเนินการครบทั ง 92 แห่ง 

3) ประชากรได้รับประโยชน์จากการบ าบัดน  าเสียในปัจจุบัน ประมาณ 1,000,000 คน และ
จะเพิ่มขึ นเป็น 3,800,000 คน เมื่อด าเนินการครบทั ง 92 แห่ง 

4) คุณภาพน  าของแหล่งน  าในพื นที่ดีขึ นเนื่องจากสามารถบ าบัดน  าเสียได้ 1.57 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อวัน 

5) ก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้านเศรษฐศาสตร์รวมเป็นเงิน 6,259 ล้านบาท ประกอบด้วย  
- ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ 2,048.25 ล้านบาท 
- ลดการสูญเสียรายได้ คิดเป็นเงิน  4,210.98 ล้านบาท 

 
 

เงื่อนไขสู่ความส าเร็จ 

องค์การจัดการน  าเสียเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการบริหารจัดการน  าเสียเพ่ือสังคมไทย และมี
เป้าหมายที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการฟ้ืนฟูประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน  าเสียของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ก่อสร้างไว้แล้วให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน โดยให้ประชาชน ชุมชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน  าเสีย   

แม้ว่าองค์การจัดการน  าเสียจะเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการน  าเสีย และมี
ความพร้อมในการด าเนินการจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน  าเสียโดยตรง และด าเนินการจัดเก็บค่าบริการ
บ าบัดน  าเสียให้เป็นรูปธรรม รวมถึง มีความพร้อมด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
มีส านักงานจัดการน  าเสียสาขาต่างๆ แต่การจะผลักดันให้การด าเนินงานตามแผนการบรหิารจดัการระบบ
บ าบัดน  าเสียชุมชนประเทศไทยฉบับนี ไปสู่เป้าหมายได้/ เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรมได้นั น ขึ นอยู่กับปัจจัย
หรือเงื่อนไขความส าเร็จที่ส าคัญ  ดังนี  

1) การสนับสนุนด้านนโยบายและงบประมาณจากรัฐบาล กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง 

2) การได้รับความร่วมมือและการยอมรับ จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการองค์การ
จัดการน  าเสีย คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ โดยการน าหลักการและแผนไปปฏิบัติอย่างจริงจัง  

3) การเร่งรัดและพัฒนากระบวนการสร้างผลงานและกระบวนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
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4) การจัดหา และบริหารจัดการอุปกรณ์ เครื่องมือ โครงการน าร่อง สถานที่ที่ทันสมัยและ
เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน  

5) การพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากร และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการ
ให้บริการและสนับสนุนการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพ และการด าเนินงานด้วยมาตรฐานสากลในผลงาน
และการให้บริการ  

6) การปรับปรุงกฎ ระเบียบเดิม ให้เอื อต่อการด าเนินงานที่สะดวกและคล่องตัว   
7) การผลักดันผลงานและการให้บริการไปสู่การใช้ประโยชน์ที่คุ้มค่าเชิงพาณิชย์และสังคมได้ 
8) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานและภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่รู้จักต่อกลุ่มเป้าหมาย  

 

การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสียชุมชนประเทศไทยคือ  
ระบบที่ท าหน้าที่ในการติดตามข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน สรุป วิเคราะห์ ประเมินผล และรายงานผลการ
ด าเนินงานที่เป็นไปตามกลไกการด าเนินงาน ทั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการควบคุม
และตรวจสอบผลการด าเนินงานขององค์กรให้เป็นไปในทิศทาง  และเป้าหมายที่เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ 
สอดคล้องกับทิศทางของแผนการบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสียชุมชนประเทศไทยซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อลูกค้าเป้าหมาย เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ  

การด าเนินงานขององค์การจัดการน  าเสีย ใช้โครงการเป็นเครื่องมือในการบริหาร ซึ่งจะมีขั นตอน
ในการประเมินผลแผนงาน/โครงการ คือการติดตามแผนงาน/โครงการ (Monitoring) การประเมินผล
แผนงาน/โครงการ ระหว่างด าเนินการ (On-going Monitoring) และการประเมินผลหลังสิ นสุดการ
ด าเนินงาน (Post Audit) หมายถึง กระบวนการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ
ด าเนินงาน  (Process) และผลการด าเนินงานที่ เป็นผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และ
ผลกระทบ (Impact) ที่คุ้มค่าของแผนงาน/โครงการและความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณตามระบบ  
Performance Assessment Rating Tool: PART 

 

6.11.2  โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสียรวม ในเขตพื นที่จัดการน  าเสีย  

ปัญหาความเสื่อมโทรมคุณภาพน  าในแหล่งน  าที่ส าคัญของประเทศที่มีมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยจากผลการตรวจสอบคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดินปี 2558 ของส านักจัดการคุณภาพน  า (อ้างอิง
รายงานการด าเนินงาน ส านักจัดการคุณภาพน  า ปี 2558( พบว่า มีคุณภาพน  าในระดับดี คิดเป็น ร้อยละ 
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ปริมาณน  าเสียชุมชนทั งประเทศ  
9.50 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน 

ระบบบ าบัดน  าเสีย (ที่ก่อสร้างไว้แล้ว) 101 แห่ง 
บ าบัดน  าเสียได้ 3.20 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน 

34 คุณภาพน  าในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 41 และคุณภาพน  าในระดับเสื่อมโทรม คิดเป็นร้อยละ 25 
ซึ่งสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งเกิดจากน  าเสียจากแหล่งชุมชนต่างๆ ที่ถูกระบายสู่แหล่งน  าโดยตรง โดยไม่
ผ่านการบ าบัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 องค์การจัดการน  าเสียได้จัดท าแผนภาพรวมของการจัดการน  าเสียชุมชนทั งประเทศและก าหนด
พื นที่เป้าหมายที่ควรส่งเสริมให้มีการจัดการน  าเสียชุมชน ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการเสนอและพิจารณา
โครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณในการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 แผนภาพรวมของการจัดการน  าเสียชุมชนทั งประเทศ ดังกล่าว จัดท าเป็นกรอบแผนระยะ  20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579( เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและพื นที่เป้าหมายการจัดการน  าเสีย
ชุมชนของกรมควบคุมมลพิษ ระยะเวลาด าเนินการ 20 ปี เริ่มตั งแต่ ปี พ.ศ. 2560 – 2579 ดังแสดงตาม
แผนผังดังต่อไปนี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดการจัดล าดับความส าคัญของพื นที่ 
 
 
 

ปริมาณน  าเสียชุมชน 6.30 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน 

ช่วงปี                           
พ.ศ. 2560 - 2564 

ช่วงปี                           
พ.ศ. 2565 - 2569 

ช่วงปี                           
พ.ศ. 2570 - 2574 

ช่วงปี                           
พ.ศ. 2575 - 2577 

ช่วงปี                           
พ.ศ. 2578 - 2579 

ก่อสร้างระบบ
บ าบัดน  าเสียชุมชน 

 

จ านวน 18 แห่ง 

ก่อสร้างระบบ
บ าบัดน  าเสียชุมชน 

 

จ านวน 30 แห่ง 

ก่อสร้างระบบ
บ าบัดน  าเสียชุมชน 

 

จ านวน 40 แห่ง 

ก่อสร้างระบบ
บ าบัดน  าเสียชุมชน 

 
จ านวน 50 แห่ง 

ก่อสร้างระบบ
บ าบัดน  าเสียชุมชน 

 
จ านวน 60 แห่ง 

บ าบัดน  าเสียได ้

17,200  
ลบ.ม. ต่อวัน 

บ าบัดน  าเสียได ้

30,000  
ลบ.ม. ต่อวัน 

บ าบัดน  าเสียได ้

40,000  
ลบ.ม. ต่อวัน 

บ าบัดน  าเสียได ้

50,000                  
ลบ.ม. ต่อวัน 

บ าบัดน  าเสียได ้

60,000                     
ลบ.ม. ต่อวัน 
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 การก าหนดพื นที่เป้าหมายมีหลักเกณฑ์การพิจารณาล าดับความส าคัญ ได้แก่ ความส าคัญของ
พื นที่ คุณภาพน  าของแม่น  าสายหลักและแหล่งน  าส าคัญในพื นที่ลุ่มน  า 25 ลุ่มน  า ขนาดชุมชน และ
ปริมาณความสกปรกในรูปแบบ BOD ที่เกิดขึ น รวมถึงความพร้อมในการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้การให้คะแนนแบบถ่วงน  าหนัก ดังต่อไปนี  (รายละเอียดตามภาคผนวก ข( 
เกณฑ์การให้คะแนนในการจัดล าดับความส าคัญของพื นที่ 

ตัวแปร 

ค่าถ่วง
น  าหนัก ระดับความส าคัญ 

ระดับ
คะแนน 

(Weighting) 

1. พื นที่เป้าหมาย 40 อยู่ในพื นพี่เป้าหมายของกรมควบคุมมลพิษ 3 

อยู่ในเขตพื นที่เศรษฐกิจพิเศษ 2 

อยู่ในเขตพื นที่แหล่งทอ่งเทีย่วภายใต้แผน
แม่บทของการทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย    
และอืน่ ๆ 

1 

2. คุณภาพลุ่มน  า 30 คุณภาพลุ่มน  าอยู่ในเกณฑ ์เสื่อมโทรม 3 

คุณภาพลุ่มน  าอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 2 

คุณภาพลุ่มน  าอยู่ในเกณฑ์ ด ี 1 

3. จ านวนประชากร 20 มากกว่า 35,000 คน ขึ นไป 3 

10,000 - 35,000 คน 2 

ต่ ากว่า 10,000 คน 1 

4. ปริมาณความ
สกปรกในรูปบีโอดี 
(BOD)* 

10 ปริมาณบีโอดีของพื นที ่ 
- มากกว่า 1,800 กก./วนั ขึ นไป 

 
3 

- 800 - 1,800 กก./วนั 2 

- น้อยกว่า 800 กก./วนั 1 

*BOD = 40g./คน/วัน 
 
   

รายละเอียดการประเมินงบประมาณที่ต้องใช้ตามแผนการก่อสร้างและบรหิารจดัการระบบบ าบดั
น  าเสีย ในเขตพื นที่จัดการน  าเสีย 18 แห่ง แสดงดังตารางที่ 9-7 



 

แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน  าเสยี พ.ศ.2560-2564 (ทบทวนครั งที่ 1(  
 

- 160 - 
  

ตารางที่ 9-7 การประเมินงบประมาณที่ต้องใช้ตามแผนการก่อสร้างและบริหารจัดการ 
ระบบบ าบัดน  าเสีย ในเขตพื นที่จัดการน  าเสีย 18 แห่ง 

ปี
ด าเนินงาน 

ก่อสร้างระบบบ าบัดน  าเสีย 
(แห่ง) 

ประชากรที่ได้รับ
ผลประโยชน์ (คน) 

ปริมาณน  าเสีย             
ที่บ าบัดได้                   

(ลบ.ม. ต่อวัน) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

2560 2 12,800 1,200 77 
2561 4 25,000 4,000 176 
2562 4 25,000 4,000 176 
2563 4 25,000 4,000 176 
2564 4 25,000 4,000 176 
รวม 18 112,800 17,200 781 

 

หมายเหตุ: ประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ ค านวนจากผลการด าเนินจริงของโครงการนก่อสร้างระบบ
บ าบัดน  าเสียขนาดเล็ก ขนาด 200 – 1,000 ลบ.ม. ต่อวัน ที่ผ่านมา โดยใช้อัตราค่าก่อสร้างเฉลี่ยต่อหน่วย 
เท่ากับ 44,000 บาท ต่อลูกบาศก์เมตร (โครงสร้างระบบบ าบัดน  าเสียเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ
ฝังอยู่ใต้ดิน พร้อมอาคารส านักงานควบคุมระบบบ าบัดน  าเสีย( ทั งนี งบประมาณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
ขึ นอยู่กับปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อสร้าง เช่น รูปแบบของระบบบ าบัดน  าเสีย ลักษณะพื นที่ในการก่อสร้าง 
เป็นต้น (รูปแบบระบบบ าบัดน  าเสียแนบท้าย ภาคผนวก ง.( 

 
 

 

 

 

 

 
 



ค ำอธิบำยสัญลักษณ์ 

        Activated Sludge (AS) (เล้ียงตะกอน)     

        Aerated Lagoon (AL) (สระเติมอากาศ) 

        Oxidation Ditch (OD) (คลองวนเวียน) 

        Stabilization Pond (SP) (บ่อผึ่ง) 

        Constructed Wetland (CW) (บึงประดิษฐ)์ 

        โครงการฟื้นฟู พัฒนาและบริหารจัดการ

ระบบบ้าบัดน้้าเสีย อปท. 23 แห่ง     

        ที่ปรึกษาด้านการจัดการน้้าเสีย อปท. 4 แห่ง 

 

 

 

 

 

 

ทม.พะเยำ 

 

ทน.ล ำปำง 

 

ทม.เชียงใหม ่

 

ทน.แม่สอด 

 

ทม.ก ำแพงเพชร 

 
ทม.สิงห์บุร ี

 

ทม.บ้ำนโป่ง 

 

ทม.กำญจนบุร ี

 

ทม.กระบี ่

 

ทน.หำดใหญ ่

 

ทน.สงขลำ 

 

ทน.อุดรธำนี 

 

ทม.มุกดำหำร 

 

ทม.อ ำนำจเจริญ 

 

ทน.อุบลรำชธำนี 

 

ทม.ปำกช่อง 

 ทม.แสนสุข (เหนือ,ใต้) 

 

ทม.มำบตำพดุ 

 

ทม.ศรีรำชำ 

 ทต.บำงเสร ่

 
ทต.บ้ำนเพ 

 

ทม.ประจวบคีรขีันธ ์
 

โครงกำรฟื้นฟู พัฒนำและบริหำรจัดกำรระบบบ ำบัดน  ำเสีย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

กำรด ำเนินงำนในปัจจุบัน (2559) 

  -  ระบบบ้าบัดน้้าเสีย อปท. ที่ อจน. ด้าเนินการ จ้านวน 23 แห่ง (จากท้ังหมด 92 แห่ง) 

  -  สามารถบ้าบัดน้้าเสียได้ 0.51 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน 

  -  สามารถฟ้ืนฟูระบบบ้าบัดน้้าเสียให้กลับมาใช้งานได้ คิดเป็นมูลค่า 9,367 ล้านบาท 

 

 กำรด ำเนินงำนตำมแผนฟื้นฟู พัฒนำและบริหำรจัดกำรระบบบ ำบัดน  ำเสีย อปท.               
ตำมแผนวิสำหกิจ อจน. (2560 – 2564) 

  -  ฟื้นฟูระบบบ้าบัดน้้าเสีย อปท. จ้านวน 69 แห่ง ให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  -  สามารถบ้าบัดน้้าเสียได้ 1.05 ล้าน ลบ.ม. 

  -  งบประมาณที่ต้องใช้ในการปรับปรุงฟ้ืนฟู 3,438 ล้านบาท 

  -  สามารถฟ้ืนฟูระบบบ้าบัดน้้าเสียให้กลับมาใช้งานได้คิดเป็นมูลค่า 26,000 ล้านบาท 

 

 

 

 

จ.ภูเก็ต 



 

 
ภาคผนวก 

 
 



ความสามารถ งบประมาณ รวมประมาณ

ปริมาณน า้เข้า ค่าก่อสร้าง การค่าปรับปรุง

ล้านบาท โยธา+เคร่ืองจักร

(ลบ.ม./วนั) (ตร.กม.) (ตร.กม.) (ลบ.ม./วนั) ปีแรก (ล้านบาท/ปี) (ล้านบาท/ปี)
1 ทน.หาดใหญ่  จ.สงขลา  * SP+CW 138,000 21.00 19.00 90.47 68,375 1,784.00 47.57 14.70 10.49
2 ทน.อุดรธานี * SP 46,950 47.70 21.47 45.00 13,899 737.90 1.17 3.32 1.63
3 ทม.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี * SP 8,400 2.91 2.91 100.00 3,360 83.00 2.79 2.77 0.60
4 ทม.สิงห์บุรี * SP 4,500 7.81 4.00 51.00 2,295 250.00 9.90 2.86 1.20
5 ทน.แม่สอด * SP 11,000 27.20 12.39 45.00 4,000 305.00 22.68 3.02 1.32
6 ทม.มุกดาหาร * SP 8,500 35.55 8.40 24.00 2,500 204.00 3.57 2.61 1.22
7 ทม.ก าแพงเพชร * SP 13,500 14.90 5.96 40.00 5,400 230.00 3.49 2.94 2.20
8 ทม.อ านาจเจริญ * SP 12,819 38.00 14.50 38.00 5,528 672.00 2.66 2.95 0.08
9 ทน.สงขลา AL 35,000 9.27 7.03 75.84 6,301 512.69 20.77 6.54 3.24

10 ทม.พะเยา SP 8,000 9.00 2.20 24.00 4,658 200.00 1.18 2.63 1.21
11 ทม.ประจวบคีรีขนัธ์ AL 8,000 14.00 7.00 50.00 5,479 200.00 14.55 2.65 1.13
12 ทต.บางเสร่ AL 5,400 7.87 7.87 100.00 3,562 16.30 1.15 2.15 0.96
13 ทต.บา้นเพ OD 8,000 34.50 3.45 10.00 1,644 230.00 3.92 3.06 1.40
14 ทน.เชียงใหม่ AL 55,000 40.12 20.00 49.00 10,000 490.00 47.83 6.47 1.75
15 ทน.ล าปาง SP 24,600 22.17 6.72 30.00 4,932 632.00 0.64 2.55 1.20
16 ทม.ศรีราชา OD 18,000 4.06 1.50 37.00 4,658 324.95 33.75 4.82 2.21
17 ทม.กระบ่ี AL 12,000 19.00 9.70 100.00 1,096 200.00 17.40 2.65 1.23
18 ทม.แสนสุข (พ้ืนท่ีดา้นใต)้ OD 9,000 20.27 20.27 100.00
19 ทม.แสนสุข (พ้ืนท่ีดา้นเหนือ) OD 14,000 20.27 20.27 100.00
20 ทม.ปากช่อง SP 12,000 15.25 11.00 72.00 8,400 248.00 32.14 3.14 4.50

รวม (1-20) 452,669.00 410.84 205.63 1,181.31 167,585.34 8,135.84 330.44 78.35 40.73
21 ทม.กาญจนบุรี OD 24,000 9.16 8.71 95.00 22,800 574.00 86.10 49.93 34.95
22 ทม.มาบตาพดุ จ.ระยอง AL 15,000 165.57 25.00 15.00 2,164 287.00 27.55 7.01 4.91
23 ทน.อุบลราชธานี AL 22,000 29.04 14.50 50.00 12,548 370.00 47.48 5.78 4.04

รวม (21-23) 61,000.00 203.77 48.21 160.00 37,512.33 1,231.00 161.13 62.72 43.90
24 ทม.บุรีรัมย์ AL 13,000 6.30 4.20 67.00 8,710 249.00 37.35 12.72 8.90
25 ทน.แหลมฉบงั จ.ชลบุรี OD 25,000 109.65 9.30 8.50 5,397 114.90 23.60 6.09 4.26

รวม (24-25) 38,000.00 115.95 13.50 75.50 14,107.26 363.90 60.95 18.81 13.16
26 ทน.เกาะสมุย (หาดละไม) OD 8,000 5.14 2.90 56.00 4,480 13.08 9.16
27 ทน.เกาะสมุย (หาดหนา้ทอน) OD 2,400 4.20 1.60 38.00 912 2.66 1.86
28 ทน.เกาะสมุย (หาดเฉวง) OD 6,000 4.00 1.00 25.00 1,500 4.38 3.07
29 ทม.เพชรบุรี  * SP 10,000 5.40 5.40 100.00 10,000 118.00 17.70 10.12 7.08
30 ทต.พระอินทราชา * AS 4,500 4.04 1.17 29.00 1,305 148.00 22.20 1.66 1.16
31 ทน.สกลนคร * SP+CW 16,200 54.00 19.00 35.00 5,670 585.99 87.90 2.42 1.69

ภาคผนวก ก - สรุปประมาณการค่าปรับปรุงระบบ ค่าเตรียมการจัดเก็บ ค่า O&M และค่าจัดเก็บค่าบริการ (92 แห่ง)

ล าดบัที่ ระบบบ าบัดน า้เสีย ประเภท
พืน้ทีเ่ทศบาล พืน้ทีใ่ห้บริการ

% ท่อ

ครอบคลุมพืน้ที่

ค่าจัดเก็บ/วางบิล เร่ิม

ตั้งแต่ปีที ่2 ของการ

ด าเนินการ

816.00 63.28

ในการรองรับน า้เสีย
ค่าO&M

3.16

63.00

11,500 6.51

420.00



ความสามารถ งบประมาณ รวมประมาณ

ปริมาณน า้เข้า ค่าก่อสร้าง การค่าปรับปรุง

ล้านบาท โยธา+เคร่ืองจักร

(ลบ.ม./วนั) (ตร.กม.) (ตร.กม.) (ลบ.ม./วนั) ปีแรก (ล้านบาท/ปี) (ล้านบาท/ปี)

ล าดบัที่ ระบบบ าบัดน า้เสีย ประเภท
พืน้ทีเ่ทศบาล พืน้ทีใ่ห้บริการ

% ท่อ

ครอบคลุมพืน้ที่

ค่าจัดเก็บ/วางบิล เร่ิม

ตั้งแต่ปีที ่2 ของการ

ด าเนินการ
ในการรองรับน า้เสีย

ค่าO&M

32 ทม.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี * SP 22,000 12.90 2.16 17.00 3,740 391.00 58.65 3.78 2.65
33 ทน.นครราชสีมา SP+OD 70,000 37.50 33.10 88.00 61,600 1,421.00 213.15 89.94 62.96
34 ทน.นนทบุรี (พ้ืนท่ีประชานิเวศน)์ AS 38,500 38.90 11.20 29.00 11,165 617.00 92.55 24.45 17.12
35 ทน.ระยอง AL 41,000 16.95 12.31 72.63 29,778 319.00 47.85 43.48 30.43
36 ทน.ขอนแก่น AL 78,000 46.00 31.85 69.00 53,820 1,083.00 162.45 58.93 41.25
37 ทน.พิษณุโลก SP 25,000 18.26 13.26 72.61 18,153 608.00 91.20 19.88 13.91
38 ทน.นครศรีธรรมราช SP 33,700 22.56 11.28 50.00 16,850 765.68 114.85 18.45 12.92
39 อบจ.ชลบุรี AS 22,500 38.73 36.00 93.00 10,740 565.00 53.62 12.09 8.46
40 เมืองพทัยา (ซ.วดับุณยก์ญัจนาราม) AS 20,000 208.00 31.00 15.00 3,000 359.00 53.85 6.57
41 เมืองพทัยา (ซ.วดัหนองใหญ่) AS 65,000 208.00 31.00 15.00 9,750 1,787.00 268.05 14.24
42 ทน.ตรัง AL 22,000 14.77 10.27 70.00 15,400 480.80 72.12 22.48 15.74
43 ทน.ภูเก็ต OD 36,000 12.00 9.60 100.00 36,000 912.00 136.80 78.84 55.19
44 ทม.พนสันิคม SP 3,400 2.70 2.00 74.00 2,516 30.00 4.50 2.76 1.93
45 ทม.ฉะเชิงเทรา OD 24,000 12.76 11.56 91.00 21,840 240.00 36.00 47.83 33.48
46 ทม.ล าพนู SBR 10,000 6.00 5.70 95.00 9,500 583.00 87.45 20.81 14.56
47 ทม.น่าน SP 8,259 5.40 5.00 92.00 7,598 475.00 71.25 11.09 7.77
48 ทม.สุพรรณบุรี SP 12,500 9.01 8.80 98.00 12,250 363.00 54.45 13.41 9.39
49 ทม.ปทุมธานี OD 11,000 7.10 7.10 100.00 11,000 340.00 51.00 24.09 16.86
50 ทม.ราชบุรี SP 20,000 8.70 8.70 100.00 20,000 364.33 54.65 21.90 15.33
51 ทน.นครสวรรค์ MSBR 36,000 27.87 25.00 80.00 28,800 676.27 101.44 63.07 44.15
52 ทต.อู่ทอง SP 6,000 2.00 1.76 88.00 5,280 136.00 20.40 7.71 5.40
53 ทม.โพธาราม จ.ราชบุรี OD 4,000 2.60 2.60 100.00 4,000 56.00 8.40 11.68 8.18
54 ทม.สุโขทยัธานี SP 8,400 3.50 2.94 84.00 7,056 287.00 43.05 10.30 7.21
55 ทม.พิจิตร AL 12,000 12.02 8.45 70.00 8,400 180.00 27.00 12.26 8.58
56 ทม.กาฬสินธุ์ * AL 14,400 19.96 7.98 40.00 7,260 186.75 32.47 4.04 2.83
57 ทน.นครปฐม  ระยะท่ี 1 SP 25,500 19.85 5.28 26.59 6,780 219.00 32.85 7.42 5.20
58 ทม.ทุ่งสง AS 10,000 7.17 3.59 50.00 5,000 257.30 38.60 10.95 7.67
59 ทม.บา้นหม่ี จ.ลพบุรี SP 1,000 0.67 0.47 70.00 700 5.00 0.75 1.02 0.72
60 ทม.ขลุง จ.จนัทบุรี SP 4,500 3.18 2.40 76.00 3,420 128.00 19.20 4.99 3.50
61 ทต.บางคลา้ จ.ฉะเชิงเทรา SP 5,000 6.53 5.00 76.57 3,829 274.16 41.12 5.59 3.91
62 ทม.ชยันาท SP 5,000 6.06 4.00 66.00 3,300 204.00 30.60 4.82 3.37
63 ทม.อุทยัธานี SP 9,000 8.20 3.28 40.00 3,600 488.54 73.28 5.26 3.68
64 อบต.อ่าวนาง เกาะพีพี จ.กระบ่ี CW 400 50.00 2.00 60.00 240 27.95 4.19 0.44 0.31
65 ทน.พระนครศรีอยธุยา OD 24,000 14.00 2.00 14.00 3,360 497.00 74.55 7.36 5.15
66 ทน.สระบุรี OD 24,000 20.13 8.05 40.00 9,600 377.00 56.55 21.02 14.72

14.56



ความสามารถ งบประมาณ รวมประมาณ

ปริมาณน า้เข้า ค่าก่อสร้าง การค่าปรับปรุง

ล้านบาท โยธา+เคร่ืองจักร

(ลบ.ม./วนั) (ตร.กม.) (ตร.กม.) (ลบ.ม./วนั) ปีแรก (ล้านบาท/ปี) (ล้านบาท/ปี)

ล าดบัที่ ระบบบ าบัดน า้เสีย ประเภท
พืน้ทีเ่ทศบาล พืน้ทีใ่ห้บริการ

% ท่อ

ครอบคลุมพืน้ที่

ค่าจัดเก็บ/วางบิล เร่ิม

ตั้งแต่ปีที ่2 ของการ

ด าเนินการ
ในการรองรับน า้เสีย

ค่าO&M

67 ทม.จนัทบุรี SP 17,000 10.25 5.46 53.27 9,056 298.78 44.82 9.92 6.94
68 ทม.กะทู ้ จ.ภูเก็ต OD 6,000 31.80 17.00 53.46 3,208 280.13 42.02 9.37 6.56
69 ทต.กะรน จ.ภูเก็ต AS 6,000 7.28 5.00 69.00 4,140 177.39 26.61 12.09 8.46
70 ทม.นครพนม SP 8,600 24.13 9.65 40.00 3,440 368.83 55.32 5.02 3.52
71 ทม.ชุมพร SP 12,000 2.90 1.16 40.00 4,800 200.00 30.00 5.26 3.68
72 ทม.ปัตตานี SP 27,000 4.78 9.70 40.00 10,800 348.00 52.20 11.83 8.28
73 ทม.หวัหิน ระยะท่ี 1 RBC 8,500 86.36 23.00 27.00 2,295 53.00 7.95 6.70
74 ทม.หวัหิน ระยะท่ี 2 OD 8,500 86.36 23.00 27.00 2,295 310.00 46.50 6.70
75 ทม.มหาสารคาม SP 4,200 24.14 9.66 40.00 1,680 168.08 25.21 2.45 1.72
76 ทม.สุรินทร์ SP 13,597 11.39 4.63 41.00 5,575 361.00 54.15 6.10 4.27
77 ทม.ป่าตอง จ.ภูเก็ต OD+AS 23,250 16.40 10.00 61.00 14,183 615.82 92.37 31.06 21.74
78 ทน.ยะลา (สะพานหนา้วดัยะลาธรรมาราม) AL 4,600 19.30 2.45 13.00 598 34.41 5.16 1.09 0.76
79 ทน.ยะลา (บึงหลงัโรงยาง) SP 3,200 19.30 1.45 7.60 243 23.94 3.59 0.36 0.25
80 ทม.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา SP 1,500 10.63 4.50 42.00 630 29.00 4.35 0.92 0.64
81 ทต.ท่าแร่ จ.สกลนคร SP 2,054 5.13 2.13 42.00 863 61.00 9.15 1.26 0.88
82 ทต.หวัขวาง จ.มหาสารคาม SP 1,500 5.55 1.60 29.00 435 21.00 3.15 0.64 0.44
83 อบต.บา้นใต้ CW 200 84.00 3.00 4.00 8 10.00 1.50 0.01 0.01
84 ทน.เชียงราย AL 27,000 60.86 9.50 16.00 4,320 529.00 79.35 6.31 4.42
85 ทม.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ SP 1,650 2.40 0.96 40.00 660 35.60 5.34 0.96 0.67
86 ทม.ตาก SP 5,400 7.27 1.45 20.00 1,080 66.00 9.90 1.58 1.10
87 ทม.อ่างทอง AL 8,200 6.19 0.70 11.00 902 179.00 26.85 1.65 1.15
88 ทม.ชยัภูมิ SP 6,000 30.78 2.88 9.00 540 56.00 8.40 0.79 0.55
89 ทม.ยโสธร SP 7,246 9.71 2.26 23.00 1,667 502.00 75.30 2.43 1.70
90 ทม.ตะพานหิน จ.พิจิตร SP 7,600 5.20 4.17 40.00 3,040 119.55 17.93 4.44 3.11
91 ทต.สลกบาตร จ.ก าแพงเพชร SP 500 17.70 3.12 18.00 90 9.90 1.49 0.13 0.09
92 ทต.ชะอ า จ.เพชรบุรี AL 17,000 110.00 8.00 7.00 1,190 360.00 54.00 1.74 1.22

รวม (26 - 92) 1,027,456.00 1,706.56 564.19 3,418.73 556,928.26 22,193.20 3,302.31 878.07 614.65

รวมทั้งหมด (1-92) 1,579,125.00 2,437.12 831.53 4,835.54 776,133.19 31,923.94 3,854.83 1,037.95 712.44

หมายเหตุ แผนการด าเนินงานในอนาคต จ านวน 67 แห่ง
ปี 2561 จ านวน 12 ระบบ
ปี 2562 จ านวน 15 ระบบ
ปี 2563 จ านวน 20 ระบบ
ปี 2564 จ านวน 20 ระบบ รวมทั้งส้ิน 92 ระบบ

9.38



เขตพ้ืนที่ พ้ืนทีเ่ปา้หมาย เขตพ้ืนที่ ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณน้้าเสียทีเ่กิดขึน้ ค่าถ่วงน้้าหนัก 40 30 20 10

 การจัดการน้้าเสีย จัดการน้้าเสีย อจน. การใช้น้้าประปา การใช้น้้าประปา (80% ของปริมาณน้้าใช้)

ของกรมควบคุมมลพิษ (ตามมติ ครม. ครั้งที ่1 - 4) 2560 2561 2562 2563 2564 (ลิตร/คน/วัน) (ลิตร/วัน) (ลบ.ม./วัน) (ลบ.ม./วัน) ผล เกณฑ์ คะแนน ผล เกณฑ์ คะแนน ผล (คน) เกณฑ์ คะแนน ผล (กก./วัน) เกณฑ์ คะแนน

1 กรุงเทพฯ คลองเตย  106,233              112,607  119,363  126,525     134,117     142,164                        300 51,178,938      51,179            40,943                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 142,164 3 60 5,686.55     3 30 300

2 จ.นครปฐม ทต.นครชัยศรี  8,156                  8,645      9,164      9,714        10,297       10,915                          170 2,226,572       2,227             1,781                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 10,915 2 40 436.58       1 10 260

3 จ.นครปฐม ทต.บางเลน  7,999                  8,479      8,988      9,527        10,099       10,704                          170 2,183,711       2,184             1,747                          อื่น ๆ 1 40 เส่ือมโทรม 3 90 10,704 2 40 428.18       1 10 180

4 จ.นครปฐม ทม.ไร่ขิง  20,752                21,997    23,317    24,716       26,199       27,771                          200 6,665,006       6,665             5,332                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 27,771 2 40 1,110.83     2 20 270

5 จ.นครปฐม ทน.นครปฐม  78,780                83,507    88,517    93,828       99,458       105,425                        300 37,953,148      37,953            30,363                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 105,425 3 60 4,217.02     3 30 300

6 จ.นครปฐม ทม.กระทุม่ล้ม  13,558                14,371    15,234    16,148       17,117       18,144                          170 3,701,307       3,701             2,961                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 18,144 2 40 725.75       1 10 260

7 จ.นครปฐม ทม.สามพราน  16,253                17,228    18,262    19,358       20,519       21,750                          200 5,220,043       5,220             4,176                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 21,750 2 40 870.01       2 20 270

8 จ.นครปฐม ทต.ออ้มใหญ่  23,409                24,814    26,302    27,880       29,553       31,327                          250 9,397,957       9,398             7,518                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 31,327 2 40 1,253.06     2 20 270

9 จ.นครปฐม อบต.ทรงคนอง  5,881                  6,234      6,608      7,004        7,425        7,870                           120 1,133,295       1,133             907                             กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 7,870 1 20 314.80       1 10 240

10 จ.นครปฐม ทต.หว้ยพรู  2,067                  2,191      2,322      2,462        2,610        2,766                           120 398,320          398                319                             กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 2,766 1 20 110.64       1 10 240

11 จ.นครปฐม อบต.บางแกว้  3,249                  3,444      3,651      3,870        4,102        4,348                           120 626,097          626                501                             กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 4,348 1 20 173.92       1 10 240

12 จ.นนทบุรี ทน.ปากเกร็ด  187,239              198,473  210,382  223,005     236,385     250,568                        300 90,204,487      90,204            72,164                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 250,568 3 60 10,022.72   3 30 300

13 จ.นนทบุรี ทม.บางบัวทอง  35,761                37,907    40,181    42,592       45,147       47,856                          300 17,228,263      17,228            13,783                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 47,856 3 60 1,914.25     3 30 300

14 จ.นนทบุรี ทม.บางกรวย  42,649                45,208    47,920    50,796       53,843       57,074                          300 20,546,634      20,547            16,437                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 57,074 3 60 2,282.96     3 30 300

15 จ.นนทบุรี ทม.บางศรีเมือง  26,754                28,359    30,061    31,864       33,776       35,803                          250 10,740,866      10,741            8,593                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 35,803 3 60 1,432.12     2 20 290

16 จ.นนทบุรี ทน.นนทบุรี  270,609              286,846  304,056  322,300     341,638     362,136                        300 130,368,919    130,369          104,295                       กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 362,136 3 60 14,485.44   3 30 300

17 จ.ปทุมธานี ทม.คลองหลวง  43,273                45,869    48,622    51,539       54,631       57,909                          300 20,847,253      20,847            16,678                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 57,909 3 60 2,316.36     3 30 300

18 จ.ปทุมธานี ทม.คูคต  40,634                43,072    45,656    48,396       51,299       54,377                          300 19,575,885      19,576            15,661                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 54,377 3 60 2,175.10     3 30 300

19 จ.ปทุมธานี ทน.รังสิต  77,661                82,321    87,260    92,495       98,045       103,928                        300 37,414,057      37,414            29,931                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 103,928 3 60 4,157.12     3 30 300

20 จ.ปทุมธานี ทม.ล าสามแกว้  42,153                44,682    47,363    50,205       53,217       56,410                          300 20,307,680      20,308            16,246                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 56,410 3 60 2,256.41     3 30 300

21 จ.ปทุมธานี ทม.ท่าโขลง  58,837                62,367    66,109    70,076       74,280       78,737                          300 28,345,384      28,345            22,676                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 78,737 3 60 3,149.49     3 30 300

22 จ.ปทุมธานี ทต.บึงยี่โถ  24,230                25,684    27,225    28,858       30,590       32,425                          250 9,727,562       9,728             7,782                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 32,425 2 40 1,297.01     2 20 270

23 จ.ปทุมธานี ทม.ลาดสวาย  48,211                51,104    54,170    57,420       60,865       64,517                          300 23,226,190      23,226            18,581                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 64,517 3 60 2,580.69     3 30 300

24 จ.ปทุมธานี อบต.คลองสาม  72,939                77,315    81,954    86,872       92,084       97,609                          300 35,139,181      35,139            28,111                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 97,609 3 60 3,904.35     3 30 300

25 จ.ปทุมธานี ทม.บางคูวดั  18,536                19,648    20,827    22,077       23,401       24,805                          200 5,953,284       5,953             4,763                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 24,805 2 40 992.21       2 20 270

26 จ.ปทุมธานี ทต.บางพนู  22,226                23,560    24,973    26,472       28,060       29,743                          200 7,138,416       7,138             5,711                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 29,743 2 40 1,189.74     2 20 270

27 จ.ปทุมธานี ทม.ปทุมธานี  19,031                20,173    21,383    22,666       24,026       25,468                          170 5,195,425       5,195             4,156                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 25,468 2 40 1,018.71     2 20 270

28 จ.ปทุมธานี ทต.พระอนิทร์ราชา  5,947                  6,304      6,682      7,083        7,508        7,958                           120 1,146,014       1,146             917                             กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 7,958 1 20 318.34       1 10 240

29 จ.สมุทรปราการ ทน.สมุทรปราการ  72,343                76,684    81,285    86,162       91,331       96,811                          300 34,852,051      34,852            27,882                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 96,811 3 60 3,872.45     3 30 300

30 จ.สมุทรปราการ ทม.ลัดหลวง  73,196                77,588    82,243    87,178       92,408       97,953                          300 35,262,993      35,263            28,210                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 97,953 3 60 3,918.11     3 30 300

31 จ.สมุทรปราการ ทม.พระประแดง  10,540                11,172    11,843    12,553       13,307       14,105                          170 2,877,399       2,877             2,302                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 14,105 2 40 564.20       1 10 260

32 จ.สมุทรปราการ ทม.ปากน  าสมุทรปราการ  20,822                22,071    23,396    24,799       26,287       27,865                          200 6,687,488       6,687             5,350                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 27,865 2 40 1,114.58     2 20 270

33 จ.สมุทรปราการ ทม.ปูเ่จา้สมิง  77,976                82,655    87,614    92,871       98,443       104,349                        300 37,565,812      37,566            30,053                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 104,349 3 60 4,173.98     3 30 300

34 จ.สมุทรปราการ ทต.บางเสาธง  14,648                15,527    16,458    17,446       18,493       19,602                          170 3,998,875       3,999             3,199                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 19,602 2 40 784.09       1 10 260

35 จ.สมุทรปราการ ทต.แพรกษา  7,855                  8,326      8,826      9,355        9,917        10,512                          170 2,144,399       2,144             1,716                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 10,512 2 40 420.47       1 10 260

36 จ.สมุทรปราการ ทต.บางปู  104,922              111,217  117,890  124,964     132,462     140,409                        300 50,547,349      50,547            40,438                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 140,409 3 60 5,616.37     3 30 300

37 จ.สมุทรสาคร ทน.สมุทรสาคร  58,826                62,356    66,097    70,063       74,266       78,722                          300 28,340,085      28,340            22,672                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 78,722 3 60 3,148.90     3 30 300

38 จ.สมุทรสาคร ทม.ออ้มน้อย  51,455                54,542    57,815    61,284       64,961       68,858                          300 24,789,023      24,789            19,831                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 68,858 3 60 2,754.34     3 30 300

39 จ.สมุทรสาคร อบต.อ าแพง  6,120                  6,487      6,876      7,289        7,726        8,190                           120 1,179,351       1,179             943                             กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 8,190 1 20 327.60       1 10 240

40 จ.สมุทรสาคร ทม.กระทุม่แบน  16,211                17,184    18,215    19,308       20,466       21,694                          200 5,206,554       5,207             4,165                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 21,694 2 40 867.76       2 20 270

ตารางภาคผนวก ข. ผลการจดัล้าดบัความส้าคัญของพ้ืนที่ในการเขา้บริหารจดัการระบบบ้าบดัน้้าเสยีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

หมายเหตุ
จัดการน้้าเสียของ อจน.

ล้าดับ
จ้านวนประชากร ปี

 พ.ศ. 2559

คาดการจ้านวนประชากร ป ีพ.ศ.2560 - 2564  (ร้อยละ 6 ต่อปี) อัตราการใช้น้้า

รวมคะแนน
พ้ืนที่เป้าหมาย คุณภาพลุ่มน้้า จ้านวนประชากร

ปริมาณความสกปรกในรูป 

BOD



เขตพ้ืนที่ พ้ืนทีเ่ปา้หมาย เขตพ้ืนที่ ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณน้้าเสียทีเ่กิดขึน้ ค่าถ่วงน้้าหนัก 40 30 20 10

 การจัดการน้้าเสีย จัดการน้้าเสีย อจน. การใช้น้้าประปา การใช้น้้าประปา (80% ของปริมาณน้้าใช้)

ของกรมควบคุมมลพิษ (ตามมติ ครม. ครั้งที ่1 - 4) 2560 2561 2562 2563 2564 (ลิตร/คน/วัน) (ลิตร/วัน) (ลบ.ม./วัน) (ลบ.ม./วัน) ผล เกณฑ์ คะแนน ผล เกณฑ์ คะแนน ผล (คน) เกณฑ์ คะแนน ผล (กก./วัน) เกณฑ์ คะแนน

ตารางภาคผนวก ข. ผลการจดัล้าดบัความส้าคัญของพ้ืนที่ในการเขา้บริหารจดัการระบบบ้าบดัน้้าเสยีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

หมายเหตุ
จัดการน้้าเสียของ อจน.

ล้าดับ
จ้านวนประชากร ปี

 พ.ศ. 2559

คาดการจ้านวนประชากร ป ีพ.ศ.2560 - 2564  (ร้อยละ 6 ต่อปี) อัตราการใช้น้้า

รวมคะแนน
พ้ืนที่เป้าหมาย คุณภาพลุ่มน้้า จ้านวนประชากร

ปริมาณความสกปรกในรูป 

BOD

41 จ.สมุทรสาคร ทต.เกษตรพฒันา  2,896                  3,070      3,254      3,449        3,656        3,876                           120 558,072          558                446                             กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 3,876 1 20 155.02       1 10 240

42 จ.สมุทรสาคร อบต.โคกขาม  14,680                15,561    16,494    17,484       18,533       19,645                          170 4,007,611       4,008             3,206                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 19,645 2 40 785.81       1 10 260

43 จ.สมุทรสาคร ทต.หลักหา้  38,634                40,952    43,409    46,014       48,775       51,701                          300 18,612,363      18,612            14,890                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 51,701 3 60 2,068.04     3 30 300

44 จ.สมุทรสาคร ทต.บางปลา  3,792                  4,020      4,261      4,516        4,787        5,075                           120 730,735          731                585                             กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 5,075 1 20 202.98       1 10 240

45 จ.สมุทรสาคร อบต.ท่าทราย  26,460                28,048    29,730    31,514       33,405       35,409                          250 10,622,835      10,623            8,498                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 35,409 3 60 1,416.38     2 20 290

46 จ.สมุทรสาคร อบต.บางกระเจา้  5,222                  5,535      5,867      6,219        6,593        6,988                           120 1,006,303       1,006             805                             กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 6,988 1 20 279.53       1 10 240

47 จ.สมุทรสาคร ทต.บางหญา้แพรก  20,256                21,471    22,760    24,125       25,573       27,107                          200 6,505,703       6,506             5,205                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 27,107 2 40 1,084.28     2 20 270

48 จ.สมุทรสาคร ทต.ท่าจนี  8,976                  9,515      10,085    10,691       11,332       12,012                          170 2,450,430       2,450             1,960                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 12,012 2 40 480.48       1 10 260

49 จ.สมุทรสงคราม -  141,075              149,540  158,512  168,023     178,104     188,790                        300 67,964,462      67,964            54,372                         อื่น ๆ 1 40 เส่ือมโทรม 3 90 188,790 3 60 7,551.61     3 30 220

50 จ.อา่งทอง -  283,568              300,582  318,617  337,734     357,998     379,478                        300 136,612,062    136,612          109,290                       อื่น ๆ 1 40 พอใช้ 2 60 379,478 3 60 15,179.12   3 30 190

51 จ.เชียงใหม่ ทน.เชียงใหม่ - 174,235              184,689  195,770  207,517     219,968     233,166     300                   83,939,664      83,940            67,152                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 233,166 3 60 9,326.63     3 30 270

52 จ.เชียงใหม่ ทต.ป่าแดด  15,936                16,892    17,906    18,980       20,119       21,326       200                   5,118,231       5,118             4,095                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 21,326 2 40 853.04       2 20 240

53 จ.เชียงราย ทน.เชียงราย - 64,817                68,706    72,828    77,198       81,830       86,740       300                   31,226,316      31,226            24,981                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 86,740 3 60 3,469.59     3 30 270

54 จ.นครสวรรค์ - ทน.นครสวรรค์ 95,237                100,951  107,008  113,429     120,235     127,449     300                   45,881,492      45,881            36,705                         อื่น ๆ 1 40 เส่ือมโทรม 3 90 127,449 3 60 5,097.94     3 30 220

55 จ.นครสวรรค์ - ทม.ชุมแสง 10,701                11,343    12,024    12,745       13,510       14,320       170                   2,921,352       2,921             2,337                          อื่น ๆ 1 40 เส่ือมโทรม 3 90 14,320 2 40 572.81       1 10 180

56 จ.อดุรธานี ทน.อดุรธานี - 133,429              141,435  149,921  158,916     168,451     178,558     300                   64,280,916      64,281            51,425                         อื่น ๆ 1 40 ดี 1 30 178,558 3 60 7,142.32     3 30 160

57 จ.ขอนแกน่ ทน.ขอนแกน่ - 129,581              137,356  145,597  154,333     163,593     173,409     300                   62,427,099      62,427            49,942                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 173,409 3 60 6,936.34     3 30 270

58 จ.ชัยภมูิ ทม.ชัยภมูิ - 42,436                44,982    47,681    50,542       53,574       56,789       300                   20,444,019      20,444            16,355                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 56,789 3 60 2,271.56     3 30 270

59 จ.ร้อยเอด็ ทม.ร้อยเอด็ - 37,131                39,359    41,720    44,224       46,877       49,690       250                   14,906,896      14,907            11,926                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 49,690 3 60 1,987.59     3 30 270

60 จ.ชลบุรี ทม.ชลบุรี  39,563                41,937    44,453    47,120       49,947       52,944       300                   19,059,919      19,060            15,248                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 52,944 3 60 2,117.77     3 30 270

61 จ.ชลบุรี ทม.เขตควบคุมมลพษิ)  25,999                27,559    29,212    30,965       32,823       34,793       250                   10,437,758      10,438            8,350                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 34,793 2 40 1,391.70     2 20 240

62 จ.ชลบุรี เมืองพทัยา  84,727                89,811    95,199    100,911     106,966     113,384     300                   40,818,182      40,818            32,655                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 113,384 3 60 4,535.35     3 30 270

63 จ.ชลบุรี - ทต.บางเสร่ 9,984                  10,583    11,218    11,891       12,605       13,361       170                   2,725,612       2,726             2,180                          อื่น ๆ 1 40 พอใช้ 2 60 13,361 2 40 534.43       1 10 150

64 จ.ชลบุรี ทม.อา่งศิลา - 30,538                32,370    34,312    36,371       38,554       40,867       300                   14,712,024      14,712            11,770                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 40,867 3 60 1,634.67     3 30 270

65 จ.ชลบุรี ทน.แหลมฉบัง  69,202                73,354    77,755    82,421       87,366       92,608       300                   33,338,839      33,339            26,671                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 92,608 3 60 3,704.32     3 30 270

66 จ.สระแกว้ ทม.อรัญประเทศ - 16,457                17,444    18,491    19,601       20,777       22,023       300                   7,928,344       7,928             6,343                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 22,023 2 40 880.93       2 20 240

67 จ.ระยอง ทม.บ้านฉาง  6,686                  7,087      7,512      7,963        8,441        8,947        120                   1,288,422       1,288             1,031                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 8,947 1 20 357.90       1 10 240

68 จ.ระยอง ต.มาบตาพดุ อ.เมือง  33,794                35,822    37,971    40,249       42,664       45,224       300                   16,280,638      16,281            13,025                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 45,224 3 60 1,808.96     3 30 300

69 จ.ระยอง - ต.หว้โป่ง  อ.เมือง 3,568                  3,782      4,009      4,250        4,505        4,775        120                   687,570          688                550                             อื่น ๆ 1 40 เส่ือมโทรม 3 90 4,775 1 20 190.99       1 10 160

70 จ.ระยอง ทต.มาบข่า  4,379                  4,642      4,920      5,215        5,528        5,860        120                   843,853          844                675                             กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 5,860 1 20 234.40       1 10 240

71 จ.ระยอง - ต.ทับมา อ.เมือง 15,450                16,377    17,360    18,401       19,505       20,676       170                   4,217,819       4,218             3,374                          อื่น ๆ 1 40 เส่ือมโทรม 3 90 20,676 2 40 827.02       2 20 190

72 จ.ระยอง - ต.เนินพระ อ.เมือง 12,584                13,339    14,139    14,988       15,887       16,840       170                   3,435,407       3,435             2,748                          อื่น ๆ 1 40 เส่ือมโทรม 3 90 16,840 2 40 673.61       1 10 180

73 จ.ระยอง - ต.หน้าพระลาน อ.เมือง 4,562                  4,836      5,126      5,433        5,759        6,105        120                   879,118          879                703                             อื่น ๆ 1 40 เส่ือมโทรม 3 90 6,105 1 20 244.20       1 10 160

74 จ.ระยอง ทม.มาบตาพดุ  60,215                63,828    67,658    71,717       76,020       80,581       120                   11,603,700      11,604            9,283                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 80,581 3 60 3,223.25     3 30 300

75 จ.ระยอง - ทต.บ้านเพ 14,937                15,833    16,783    17,790       18,858       19,989       170                   4,077,771       4,078             3,262                          อื่น ๆ 1 40 เส่ือมโทรม 3 90 19,989 2 40 799.56       1 10 180

76 จ.ระยอง ทน.ระยอง - 56,010                59,371    62,933    66,709       70,711       74,954       300                   26,983,445      26,983            21,587                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 74,954 3 60 2,998.16     3 30 300

77 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทม.หวัหนิ  61,191                64,862    68,754    72,879       77,252       81,887       200                   19,652,967      19,653            15,722                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 81,887 3 60 3,275.49     3 30 270

78 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทม.ประจวบคีรีขันธ์  18,380                19,483    20,652    21,891       23,204       24,597       200                   5,903,181       5,903             4,723                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 24,597 2 40 983.86       2 20 240

79 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทต.ปราณบุรี  15,974                16,932    17,948    19,025       20,167       21,377       200                   5,130,436       5,130             4,104                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 21,377 2 40 855.07       2 20 240

80 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทต.ปากน  าปราณ  9,031                  9,573      10,147    10,756       11,401       12,086       170                   2,465,445       2,465             1,972                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 12,086 2 40 483.42       1 10 230



เขตพ้ืนที่ พ้ืนทีเ่ปา้หมาย เขตพ้ืนที่ ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณน้้าเสียทีเ่กิดขึน้ ค่าถ่วงน้้าหนัก 40 30 20 10

 การจัดการน้้าเสีย จัดการน้้าเสีย อจน. การใช้น้้าประปา การใช้น้้าประปา (80% ของปริมาณน้้าใช้)

ของกรมควบคุมมลพิษ (ตามมติ ครม. ครั้งที ่1 - 4) 2560 2561 2562 2563 2564 (ลิตร/คน/วัน) (ลิตร/วัน) (ลบ.ม./วัน) (ลบ.ม./วัน) ผล เกณฑ์ คะแนน ผล เกณฑ์ คะแนน ผล (คน) เกณฑ์ คะแนน ผล (กก./วัน) เกณฑ์ คะแนน

ตารางภาคผนวก ข. ผลการจดัล้าดบัความส้าคัญของพ้ืนที่ในการเขา้บริหารจดัการระบบบ้าบดัน้้าเสยีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

หมายเหตุ
จัดการน้้าเสียของ อจน.

ล้าดับ
จ้านวนประชากร ปี

 พ.ศ. 2559

คาดการจ้านวนประชากร ป ีพ.ศ.2560 - 2564  (ร้อยละ 6 ต่อปี) อัตราการใช้น้้า

รวมคะแนน
พ้ืนที่เป้าหมาย คุณภาพลุ่มน้้า จ้านวนประชากร

ปริมาณความสกปรกในรูป 

BOD

81 จ.ประจวบคีรีขันธ์ อบต.วงักพ์ง  11,107                11,773    12,480    13,229       14,022       14,864       170                   3,032,189       3,032             2,426                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 14,864 2 40 594.55       1 10 230

82 จ.ประจวบคีรีขันธ์ อบต.เขาน้อย  16,422                17,407    18,452    19,559       20,732       21,976       200                   5,274,322       5,274             4,219                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 21,976 2 40 879.05       2 20 240

83 จ.ประจวบคีรีขันธ์ อบต.ปากน  าปราณ  5,853                  6,204      6,576      6,971        7,389        7,833        120                   1,127,899       1,128             902                             กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 7,833 1 20 313.31       1 10 210

84 จ.นครศรีธรรมราช ทม.นครศรีธรรมราช  105,844              112,195  118,926  126,062     133,626     141,643     250                   42,492,944      42,493            33,994                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 141,643 3 60 5,665.73     3 30 270

85 จ.ระนอง ทม.ระนอง - 17,133                18,161    19,251    20,406       21,630       22,928       300                   8,254,015       8,254             6,603                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 22,928 2 40 917.11       2 20 240

86 จ.พงังา ทม.พงังา - 10,582                11,217    11,890    12,603       13,360       14,161       300                   5,097,997       5,098             4,078                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 14,161 2 40 566.44       1 10 230

87 จ.สุราษฎร์ธานี ทม.สุราษฎร์ธานี - 127,753              135,418  143,543  152,156     161,285     170,962     300                   61,546,440      61,546            49,237                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 170,962 3 60 6,838.49     3 30 270

88 จ.สุราษฎร์ธานี ทน.สมุย - 62,592                66,348    70,328    74,548       79,021       83,762       300                   30,154,398      30,154            24,124                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 83,762 3 60 3,350.49     3 30 270

89 จ.สุราษฎร์ธานี ทต.เกาะเต่า - 1,723                  1,826      1,936      2,052        2,175        2,306        120                   332,030          332                266                             กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 2,306 1 20 92.23         1 10 210

90 จ.ภเูกต็ ทม.ป่าตอง  13,051                13,834    14,664    15,544       16,477       17,465       250                   5,239,555       5,240             4,192                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 17,465 2 40 698.61       1 10 230

91 จ.ภเูกต็ ทม.กะทู้  20,420                21,645    22,944    24,321       25,780       27,327       200                   6,558,376       6,558             5,247                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 27,327 2 40 1,093.06     2 20 240

92 จ.ภเูกต็ ทต.กะรน  5,463                  5,791      6,138      6,507        6,897        7,311        120                   1,052,745       1,053             842                             กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 7,311 1 20 292.43       1 10 210

93 จ.ภเูกต็ ทน.ภเูกต็  75,536                80,068    84,872    89,965       95,362       101,084     300                   36,390,315      36,390            29,112                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 101,084 3 60 4,043.37     3 30 270

94 จ.ภเูกต็ อบต.กมลา  6,465                  6,853      7,264      7,700        8,162        8,652        120                   1,245,834       1,246             997                             กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 8,652 1 20 346.07       1 10 210

95 จ.ภเูกต็ ทต.รัษฎา  22,676                24,037    25,479    27,007       28,628       30,346       250                   9,103,681       9,104             7,283                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 30,346 2 40 1,213.82     2 20 240

96 จ.สงขลา ทม.สงขลา  157,467              166,915  176,930  187,546     198,798     210,726     300                   75,861,492      75,861            60,689                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 210,726 3 60 8,429.05     3 30 270

97 จ.สงขลา ทน.หาดใหญ่  82,267                87,203    92,435    97,981       103,860     110,092     300                   39,633,049      39,633            31,706                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 110,092 3 60 4,403.67     3 30 270

98 จ.พะเยา - ทม.พะเยา 20,680                21,921    23,236    24,630       26,108       27,675       200                   6,641,881       6,642             5,314                          อืน่ ๆ 1 40 พอใช้ 2 60 27,675 2 40 1,106.98     2 20 160

99 จ.หนองบัวล าภู ทม.หนองบัวล าภู  22,061                23,385    24,788    26,275       27,852       29,523       200                   7,085,423       7,085             5,668                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 29,523 2 40 1,180.90     2 20 240

100 จ.อ านาจเจริญ - ทม.อ านาจเจริญ 26,634                28,232    29,926    31,722       33,625       35,642       250                   10,692,690      10,693            8,554                          อืน่ ๆ 1 40 พอใช้ 2 60 35,642 3 60 1,425.69     2 20 180

101 จ.กระบี่ อบต.อา่วนาง  5,087                  5,392      5,716      6,059        6,422        6,808        120                   980,288          980                784                             กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 6,808 1 20 272.30       1 10 210

102 จ.กระบี่ ทม.กระบี่  24,611                26,088    27,653    29,312       31,071       32,935       120                   4,742,650       4,743             3,794                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 32,935 2 40 1,317.40     2 20 240

103 จ.ตรัง ทม.ตรัง - 85,764                90,910    96,364    102,146     108,275     114,772     300                   41,317,768      41,318            33,054                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 ดี 1 30 114,772 3 60 4,590.86     3 30 240

104 จ.พทัลุง ทม.พทัลุง - 35,039                37,141    39,370    41,732       44,236       46,890       300                   16,880,431      16,880            13,504                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 46,890 3 60 1,875.60     3 30 270

105 จ.ฉะเชิงเทรา ทต.บางปะกง  6,903                  7,317      7,756      8,222        8,715        9,238                           120 1,330,239       1,330             1,064                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 9,238 1 20 369.51       1 10 210

106 จ.ล าปาง ทน.ล าปาง  58,074                61,558    65,252    69,167       73,317       77,716       300                   27,977,800      27,978            22,382                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 77,716 3 60 3,108.64     3 30 270

107 จ.ตาก ทน.แม่สอด  31,530                33,422    35,427    37,553       39,806       42,194       300                   15,189,931      15,190            12,152                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 42,194 3 60 1,687.77     2 20 260

108 จ.อตุรดิตถ์ ทม.อตุรดิตถ์ - 43,945                46,582    49,377    52,339       55,480       58,808       300                   21,170,996      21,171            16,937                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 58,808 3 60 2,352.33     3 30 270

109 จ.ก าแพงเพชร - ทม.ก าแพงเพชร 31,192                33,064    35,047    37,150       39,379       41,742       300                   15,027,096      15,027            12,022                         อืน่ ๆ 1 40 พอใช้ 2 60 41,742 3 60 1,669.68     2 20 180

110 จ.สิงหบ์ุรี - ทม.สิงหบ์ุรี 21,148                22,417    23,762    25,188       26,699       28,301       200                   6,792,191       6,792             5,434                          อืน่ ๆ 1 40 เส่ือมโทรม 3 90 28,301 2 40 1,132.03     2 20 190

111 จ.นครศรีอยุทยา ทน.พระนครศรีอยุธยา - 52,952                56,129    59,497    63,067       66,851       70,862       300                   25,510,219      25,510            20,408                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 70,862 3 60 2,834.47     3 30 300

112 จ.ชัยนาท - - 253,268              268,464  284,572  301,646     319,745     338,930     300                   122,014,698    122,015          97,612                         อืน่ ๆ 1 40 เส่ือมโทรม 3 90 338,930 3 60 13,557.19   3 30 220

113 จ.ราชบุรี ทม.โพธาราม - 11,987                12,706    13,469    14,277       15,133       16,041       170                   3,272,427       3,272             2,618                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 ดี 1 30 16,041 2 40 641.65       1 10 200

114 จ.ราชบุรี ทม.บ้านโป่ง  21,892                23,206    24,598    26,074       27,638       29,296       200                   7,031,144       7,031             5,625                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 ดี 1 30 29,296 2 40 1,171.86     2 20 210

115 จ.ราชบุรี ทม.ราชบุรี  44,983                47,682    50,543    53,575       56,790       60,197       300                   21,671,064      21,671            17,337                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 ดี 1 30 60,197 3 60 2,407.90     3 30 240

116 จ.สุพรรณบุรี ทต.อูท่อง - 8,646                  9,165      9,715      10,298       10,915       11,570       300                   4,165,307       4,165             3,332                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 11,570 2 40 462.81       1 10 260

117 จ.ปราจนีบุรี ทม.ปราจนีบุรี - 17,834                18,904    20,038    21,241       22,515       23,866       300                   8,591,729       8,592             6,873                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 23,866 2 40 954.64       2 20 240

118 จ.นครนายก - - 175,895              186,449  197,636  209,494     222,063     235,387     300                   84,739,388      84,739            67,792                         อืน่ ๆ 1 40 พอใช้ 2 60 235,387 3 60 9,415.49     3 30 190

119 จ.ลพบุรี ทม.ลพบุรี - 25,144                26,653    28,252    29,947       31,744       33,648       300                   12,113,404      12,113            9,691                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 33,648 2 40 1,345.93     2 20 270

120 จ.สระบุรี ทต.มวกเหล็ก - 6,543                  6,936      7,352      7,793        8,260        8,756        120                   1,260,865       1,261             1,009                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 เส่ือมโทรม 3 90 8,756 1 20 350.24       1 10 240



เขตพ้ืนที่ พ้ืนทีเ่ปา้หมาย เขตพ้ืนที่ ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณน้้าเสียทีเ่กิดขึน้ ค่าถ่วงน้้าหนัก 40 30 20 10

 การจัดการน้้าเสีย จัดการน้้าเสีย อจน. การใช้น้้าประปา การใช้น้้าประปา (80% ของปริมาณน้้าใช้)

ของกรมควบคุมมลพิษ (ตามมติ ครม. ครั้งที ่1 - 4) 2560 2561 2562 2563 2564 (ลิตร/คน/วัน) (ลิตร/วัน) (ลบ.ม./วัน) (ลบ.ม./วัน) ผล เกณฑ์ คะแนน ผล เกณฑ์ คะแนน ผล (คน) เกณฑ์ คะแนน ผล (กก./วัน) เกณฑ์ คะแนน

ตารางภาคผนวก ข. ผลการจดัล้าดบัความส้าคัญของพ้ืนที่ในการเขา้บริหารจดัการระบบบ้าบดัน้้าเสยีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

หมายเหตุ
จัดการน้้าเสียของ อจน.

ล้าดับ
จ้านวนประชากร ปี

 พ.ศ. 2559

คาดการจ้านวนประชากร ป ีพ.ศ.2560 - 2564  (ร้อยละ 6 ต่อปี) อัตราการใช้น้้า

รวมคะแนน
พ้ืนที่เป้าหมาย คุณภาพลุ่มน้้า จ้านวนประชากร

ปริมาณความสกปรกในรูป 

BOD

121 จ.กาญจนบุรี ทต.เอราวณั - 34,712                36,795    39,002    41,343       43,823       46,452       300                   16,722,895      16,723            13,378                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 46,452 3 60 1,858.10     3 30 270

122 จ.เลย ทม.เลย - 23,725                25,149    26,657    28,257       29,952       31,749       250                   9,524,821       9,525             7,620                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 31,749 2 40 1,269.98     2 20 240

123 จ.หนองคาย ทม.หนองคาย - 46,180                48,951    51,888    55,001       58,301       61,799       300                   22,247,733      22,248            17,798                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 61,799 3 60 2,471.97     3 30 270

124 จ.ยโสธร ทม.ยโสธร - 22,350                23,691    25,112    26,619       28,216       29,909       250                   8,972,802       8,973             7,178                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 29,909 2 40 1,196.37     2 20 240

125 จ.มุกดาหาร ทม.มุกดาหาร  35,313                37,432    39,678    42,058       44,582       47,257       300                   17,012,434      17,012            13,610                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 47,257 3 60 1,890.27     3 30 270

126 จ.นครราชสีมา ทม.นครราชสีมา - 136,153              144,322  152,982  162,160     171,890     182,203     300                   65,593,234      65,593            52,475                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 182,203 3 60 7,288.14     3 30 270

127 จ.นครราชสีมา - ทม.ปากช่อง 193,197              204,789  217,076  230,101     243,907     258,541     300                   93,074,820      93,075            74,460                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 258,541 3 60 10,341.65   3 30 270

128 จ.บุรีรัมย์ ทม.บุรีรัมย์ - 28,123                29,810    31,599    33,495       35,505       37,635       300                   13,548,570      13,549            10,839                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 37,635 3 60 1,505.40     2 20 260

129 จ.ตราด ทม.ตราด - 10,571                11,205    11,878    12,590       13,346       14,146       300                   5,092,698       5,093             4,074                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 ดี 1 30 14,146 2 40 565.86       1 10 200

130 จ.เพชรบุรี ทม.เพชรบุรี  32,396                34,340    36,400    38,584       40,899       43,353       250                   13,005,947      13,006            10,405                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 ดี 1 30 43,353 3 60 1,734.13     2 20 230

131 จ.เพชรบุรี ทม.ชะอ า  28,925                30,661    32,500    34,450       36,517       38,708       250                   11,612,452      11,612            9,290                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 ดี 1 30 38,708 3 60 1,548.33     2 20 230

132 จ.เพชรบุรี ทต.บ้านแหลม  14,805                15,693    16,635    17,633       18,691       19,812       170                   4,041,736       4,042             3,233                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 ดี 1 30 19,812 2 40 792.50       1 10 200

133 จ.เพชรบุรี ทต.บางตะบูน  1,458                  1,545      1,638      1,737        1,841        1,951        120                   280,963          281                225                             กรมควบคุมมลพิษ 3 120 ดี 1 30 1,951 1 20 78.05         1 10 180

134 จ.เพชรบุรี อบต.ท่าแร้ง  4,958                  5,255      5,571      5,905        6,259        6,635        120                   955,429          955                764                             กรมควบคุมมลพิษ 3 120 ดี 1 30 6,635 1 20 265.40       1 10 180

135 จ.เพชรบุรี อบต.บางครก  6,990                  7,409      7,854      8,325        8,825        9,354        120                   1,347,004       1,347             1,078                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 ดี 1 30 9,354 1 20 374.17       1 10 180

136 จ.เพชรบุรี ทต.หาดเจา้ส าราญ  4,427                  4,693      4,974      5,273        5,589        5,924        120                   853,103          853                682                             กรมควบคุมมลพิษ 3 120 ดี 1 30 5,924 1 20 236.97       1 10 180

137 จ.เพชรบุรี อบต.บางขุนไทร  6,991                  7,410      7,855      8,326        8,826        9,356        120                   1,347,197       1,347             1,078                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 ดี 1 30 9,356 1 20 374.22       1 10 180

138 จ.เพชรบุรี ทม.คลองแห  34,730                36,814    39,023    41,364       43,846       46,477       250                   13,942,972      13,943            11,154                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 ดี 1 30 46,477 3 60 1,859.06     3 30 240

139 จ.เพชรบุรี ทต.คอหงส์  29,900                31,694    33,596    35,611       37,748       40,013       250                   12,003,883      12,004            9,603                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 ดี 1 30 40,013 3 60 1,600.52     2 20 230

140 จ.เพชรบุรี ทต.พะตง  6,664                  7,064      7,488      7,937        8,413        8,918        120                   1,284,183       1,284             1,027                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 ดี 1 30 8,918 1 20 356.72       1 10 180

141 จ.เพชรบุรี ทม.บ้านพรุ  16,413                17,398    18,442    19,548       20,721       21,964       200                   5,271,431       5,271             4,217                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 ดี 1 30 21,964 2 40 878.57       1 10 200

142 จ.เพชรบุรี ทต.ควนลัง  29,798                31,586    33,481    35,490       37,619       39,876       250                   11,962,934      11,963            9,570                          กรมควบคุมมลพิษ 3 120 ดี 1 30 39,876 3 60 1,595.06     2 20 230

143 จ.เพชรบุรี ทม.เขารูปช้าง  39,192                41,544    44,036    46,678       49,479       52,448       250                   15,734,321      15,734            12,587                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 ดี 1 30 52,448 3 60 2,097.91     3 30 240

144 จ.เพชรบุรี อบต.พะวง  5,696                  6,038      6,400      6,784        7,191        7,623        120                   1,097,645       1,098             878                             กรมควบคุมมลพิษ 3 120 ดี 1 30 7,623 1 20 304.90       1 10 180

145 จ.อบุลราชธานี - ทม.วารินช าราบ 31,673                33,573    35,588    37,723       39,986       42,386       250                   12,715,686      12,716            10,173                         อืน่ ๆ 1 40 พอใช้ 2 60 42,386 3 60 1,695.42     2 20 180

146 จ.อบุลราชธานี - ทน.อบุลราชธานี 105,081              111,386  118,069  125,153     132,662     140,622     300                   50,623,949      50,624            40,499                         อืน่ ๆ 1 40 พอใช้ 2 60 140,622 3 60 5,624.88     3 30 190

147 จ.กาฬสินธุ์ ทม.กาฬสินธุ์  36,955                39,172    41,523    44,014       46,655       49,454       250                   14,836,238      14,836            11,869                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 ดี 1 30 49,454 3 60 1,978.17     3 30 240

148 จ.สกลนคร - ทม.สกลนคร 51,245                54,320    57,579    61,034       64,696       68,577       300                   24,687,853      24,688            19,750                         อืน่ ๆ 1 40 ดี 1 30 68,577 3 60 2,743.09     3 30 160

149 จ.ชุมพร ทม.ชุมพร - 33,529                35,541    37,673    39,934       42,330       44,869       300                   16,152,972      16,153            12,922                         กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 44,869 3 60 1,794.77     2 20 260

150 จ.ชุมพร เกาะลันตา อบต.ศาลายา - 5,870                  6,222      6,596      6,991        7,411        7,855        120                   1,131,175       1,131             905                             กรมควบคุมมลพิษ 3 120 พอใช้ 2 60 7,855 1 20 314.22       1 10 210

127,599             135,255  143,370  151,972    161,091    170,756    970                  56,808,238     56,808          45,447                       รวม



ภาคผนวก ค. แผนงานบรหิารจัดการองค์กร ภายใตแ้ผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2560 -2564 

ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 64 ปี 64 
1 งานบริหารความเสี่ยง 

การค้นหาความเสีย่ง      
การระบคุวามเสียง      
การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส      
การทบทวนแผนบริหารความเสีย่ง      
การติดตามและประเมินผล      

2 งานควบคุมภายใน   
งานจัดท าแผนควบคมุภายในประจ าปี      
รายงานผลการควบคุมภายใน      
งานประเมินผลการควบคมุภายใน      
งานรายงานผลประจ าป ี      
      

3 งานสารสนเทศ 
จัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการองค์กร      
พัฒนาระบบบัญชี การเงิน และงบประมาณ      
พัฒนาระบบควบคุมภายใน      
พัฒนาระบบบริหารความเสีย่ง      
พัฒนาเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้านสารสนเทศ      
พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล      
พัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)      
การจัดท าศูนย์ข้อมูลดา้นการจดัการน  าเสียและการน าน  าท่ีผ่านการบ าบัดกลับมาใช้ประโยชน์      
พัฒนาระบบปฏิบตัิการตรวจสอบภายใน 
 
 
 

     



ล้าดับ โครงการ/กิจกรรม ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 64 ปี 64 
4 งานตรวจสอบภายใน 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ      
การประชุมเปิดและปิดการตรวจสอบ      
แผนงานบริหารส านักตรวจสอบภายใน      
แผนการตรวจสอบกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี      
คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน      
ทบทวนกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฏบัตรส านักตรวจสอบภายใน      
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจ าปี และรายไตรมาส      
แผนการฝึกอบรมพนักงานตรวจสอบภายใน      

5 งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
วางแผนพัฒนาระบบการสรรหา และจัดการอัตราก าลังใหส้อดคล้องกับภารกิจ      
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล      
พัฒนาระบบพัฒนาบุคลากร      
พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล      
      

 



ภาคผนวก ง.     ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียขนำด 400 ลบ.ม. ต่อวัน และ 600 ลบ.ม. ต่อวัน ท่ีด้ำเนินกำรก่อสร้ำงโดยองค์กำรจัดกำรน ้ำเสีย 
 
โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลต้าบลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

ระบบบ้ำบดัน ้ำเสียแบบเอเอส ประเภท Fixed Film Aeration System โครงสร้ำงระบบบ้ำบัดน ้ำเสียเป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝังใต้ดิน พร้อมอำคำรส้ำนักงำนควบคุมระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย ซึ่งมคีวำมสำมำรถในกำรบ้ำบัดน ำ้เสีย 
600 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลต้าบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร 

ระบบบ้ำบดัน ้ำเสียแบบเอเอส ประเภท Fixed Film Aeration System โครงสร้ำงระบบบ้ำบดัน ้ำเสียเป็นอำคำรคอนกรตีเสริมเหล็กแบบฝังใต้ดนิ พร้อมอำคำรส้ำนักงำนควบคุมระบบบ้ำบดัน ้ำเสียและหอ้งประชมุ ซึ่งมคีวำมสำมำรถ
ในกำรบ้ำบดัน ้ำเสีย 400 ลกูบำศก์เมตรต่อวนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ง.     รูปแบบกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย (ต่อ) 
 
โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลต้าบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร 

ระบบบ้ำบดัน ้ำเสียแบบเอเอส ประเภท Fixed Film Aeration System โครงสร้ำงระบบบ้ำบัดน ้ำเสียเป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝังใต้ดิน พร้อมอำคำรส้ำนักงำนควบคุมระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย ซึ่งมคีวำมสำมำรถในกำรบ้ำบัดน ำ้เสีย 
600 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน 

 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลต้าบลท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร 

ระบบบ้ำบดัน ้ำเสียแบบเอเอส ประเภท Fixed Film Aeration System โครงสร้ำงระบบบ้ำบัดน ้ำเสียเป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝังใต้ดิน พร้อมอำคำรส้ำนักงำนควบคุมระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย ซึ่งมคีวำมสำมำรถในกำรบ้ำบัดน ำ้เสีย 
600 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ง.     รูปแบบกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย (ต่อ) 
 
 

แผนภูมิการบ้าบัดน ้าเสีย 
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