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ค ำน ำ 
 

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

แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) จัดท้าขึ นเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศ
ทางการด้าเนินงานในการบริหารจัดการองค์การจัดการน ้าเสีย ภายใต้บริบทจากข้อมูลผลการด้าเนินงานที่ผ่านมา       
โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมการประชุมทบทวนแผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย 
พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) ในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยได้ด้าเนินการวิเคราะห์และทบทวนผลการ
ด้าเนินงานที่ผ่านมา นโยบายและแผนการด้าเนินงานตามภารกิจด้านการจัดการน ้าเสียขององค์การจัดการน ้าเสีย 
รวมทั งปัจจัยแวดล้อมทั งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบเชื่อมโยงต่อบทบาทและภารกิจขององค์การจัดการ    
น ้าเสียที่ด้าเนินงานในปัจจุบัน แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสียฉบับนี  ประกอบด้วยเนื อหาส้าคัญ คือ ส่วนที่ 1 
ทบทวนองค์กร นโยบาย และแผนงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการน ้าเสียและสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 2 ผลการด้าเนินงานของ
องค์กรที่ผ่านมา ส่วนที่ 3 บทวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพแวดล้อมภายในภายนอกท่ีมีผลต่อการด้าเนินงานขององค์กร 
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 - 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 
ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร พันธกิจ ยุทธศาสตร์ รวมทั งการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ เงื่อนไขสู่
ความส้าเร็จและการติดตามประเมินผล  

 

องค์การจัดการน ้าเสีย 

กรกฎาคม 2563 
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นโยบำยของคณะกรรมกำรองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 
  

1.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ในพื นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  ทั่วประเทศ โดย
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

1.1 เขตพื นที่ลุ่มน ้าวิกฤติ ซึ่งประกอบด้วย พื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนล่าง และพื นที่ลุ่มน ้าท่าจีน
ตอนล่าง  

1.2 ระบบบ้าบัดน ้าเสียของชุมชนทั่วประเทศในพื นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 105 แห่ง  
1.3 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่บั่นทอนความเป็นอยู่ของประชาชนบริเวณ

ใกล้เคียงพื นท่ีตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  
 2. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้งและการขาดแคลนน ้าตามแนวนโยบายของรัฐบาล โดยพัฒนา
รูปแบบที่เหมาะสมในการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Reclaim Water) และเป็นการลด
ปริมาณน ้าทิ งสู่แหล่งน ้าธรรมชาติหรือแหล่งน ้าสาธารณะ อีกทั งเป็นการเพ่ิมศักยภาพและโอกาสการเข้าถึงการใช้น ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. พัฒนาองค์กร และสมรรถนะบุคลากรเพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
 4. ปรับปรุงภาพลักษณ์องค์การจัดการน ้าเสีย เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ควบคู่กับการสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื นท่ีที่ด้าเนินการ 

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

และสามารถด้าเนินงานได้ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์การจัดการน ้าเสีย 
7. ส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการน ้าเสีย เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว 

ขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองคก์รที่ม่ันคง มั่งค่ัง 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 105 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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แนวนโยบำยภำพรวมสำขำสำธำรณูปกำร (Umbrella Statement) 
 
 “การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านน ้า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
รองรับการเจริญเติบโตของเมือง และพื นที่เศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมายการด้าเนินงานของรัฐวิสาหกิจในสาขาสาธารณูปการให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน การได้รับบริการขั นพื นฐานที่ทั่วถึง และสร้างความเท่าเทียมกันทางสังคมเป็นส้าคัญ รวมถึงการเป็น
เครื่องมือของรัฐในการกระจายความเจริญสู่พื นที่เป้าหมาย โดยให้ความส้าคัญกับการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม จึง
เป็นที่มาของ Umbrella Statement  
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บทสรุปผู้บริหำร 
  

แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 - 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) ฉบับนี  จัดท้าเพ่ือใช้เป็นกรอบ 
ทิศทาง และกลไกในการขับเคลื่อนการท้างานตามพันธกิจขององค์การจัดการน ้าเสียให้บรรลุผลส้าเร็จ  โดยด้าเนินการ
ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ                           
(ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องสิ่งแวดล้อม) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 - 2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นโยบายประเทศไทย 4.0 แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยปี (พ.ศ. 2561 - 2565) แนวนโยบายภาพรวมสาขาสาธารณูปการ (Umbrella 
Statement) และนโยบายคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสียต่อบทบาทภารกิจขององค์การจัดการน ้าเสียที่
ด้าเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หลักในการจัดการน ้าเสียขององค์การจัดการน ้าเสีย 

 สาระส้าคัญของแผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) เป็นการน้าเสนอ
วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร พันธกิจ เป้าหมาย การวิเคราะห์ SWOT ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สรุปได้ดังนี   

วิสัยทัศน์  
 บริหารจัดการน ้าเสียชุมชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน ภายในปี 2569  

ค่ำนิยมองค์กร  
  มุ่งม่ันผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ เชี่ยวชาญในหน้าที่  

วัฒนธรรมองค์กร  
เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และเน้นให้บุคลากรขององค์กรเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด 

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

เป้ำประสงค์รวม  
1) น ้าเสียได้รับการบ้าบัดมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากร ธรรมช าติและ

สิ่งแวดล้อม รวม 252.00 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 - ปี พ.ศ.2563  82.00     ล้านลูกบาศก์เมตร  
 - ปี พ.ศ.2564  84.00      ล้านลูกบาศก์เมตร 
 - ปี พ.ศ.2565  86.00      ล้านลูกบาศก์เมตร  
2) ส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการน ้าเสียต่อภาคีเครือข่ายการพัฒนา  
3) เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งในพื นที่  และนอกพื นที่อย่าง  

บูรณาการ  
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1. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ 

 กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภัยคุกคำม (SWOT Analysis) 
            จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพขององค์การจัดการน ้าเสีย เพ่ือระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และความท้าทาย (SWOT Analysis) เพ่ือเป็นหนึ่งในปัจจัยน้าเข้าในการจัดท้าแผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 
2563 – 2565   

 
 
 

Description Evidence-base 

S1.  เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ สั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยที่มีภารกิจด้านการ
จัดการน ้าเสีย และด้าเนินการแก้ไขปัญหา   
น ้าเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
อย่างทั่วถึง 
 

องค์การจัดการน ้าเสียและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัด
ภายใต้กระทรวงเดียวกันคือกระทรวงมหาดไทย จึงท้าให้มี
ความสัมพันธ์ที่ดี และสามารถเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้สะดวกมากขึ น 
 

S2. บุคลากรขององค์การจัดการน ้าเสียมี
ความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ 
และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบบ้าบัด    
น ้าเสียชุมชนมากกว่า 20 ปี ซึ่งมีส้านักงาน
จัดการน ้าเสียสาขาที่มีความพร้อมและ
สามารถขยายกิจการการให้บริการได้ทั่วถึง 
 

องค์การจัดการน ้าเสียมีการด้าเนินงานด้านการบริหารจัดการ     
น ้าเสียมากกว่า 40 พื นที่ และมีประสบการณ์การด้าเนินงานด้าน
การจัดการน ้าเสียมามากกว่า 20 ปี นอกจากนี  องค์การจัดการ  
น ้าเสียมีการพัฒนาศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น ้าเสียที่มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย 
 

S3. มีแผนการบริหารจัดการน ้าเสียของ
ประเทศ ทั งในระยะยาว ระยะกลาง และ
ระยะสั น โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ 
 

สืบเนื่องจากนโยบายภาครัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนต่างๆ 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการน ้าเสียและสิ่งแวดล้อม จึงท้าให้
องค์การจัดการน ้าเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินงานด้าน
การบริหารจัดการคุณภาพน ้าร่วมกันอย่างบูรณาการเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย 
 
 
 
 

จุดแข็ง  Strengths)
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 องค์การจัดการน ้าเสยี 

 
 
 

Description Evidence-base 

S4. มีเครือข่ายและพันธมิตรทั งในประเทศ
และต่างประเทศที่จะช่วยสนับสนุนองค์
ความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์ด้าน
การบริหารจัดการน ้าเสีย 
 

ภาพลักษณ์และการเป็นองค์กรภาครัฐขององค์การจัดการน ้าเสีย 
สร้างความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายกับหน่วยงานในประเทศ และ
ต่างประเทศ รวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่าง
ประเทศด้านการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดการน ้าเสียให้เพ่ิมขึ น เช่น โครงการความช่วยเหลือด้านเทคนิค
การบ้าบัดน ้าเสียให้แก่ท้องถิ่นในประเทศไทย ภายใต้โครงการ
ความร่วมมือขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น 
JICA ระหว่าง Bureau of Public Sewerage Work, Saitama 
Prefectural Government ของประเทศญี่ปุ่น (ปี 2558-2561) 
โครงการความร่ วมมือกับสหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมันนี  
( Deutsche Gesellschaft fur Internationale 
Zusammenarbeit : GIZ GmbH) ในการลดผลกระทบสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากระบบน ้าและน ้ าเสีย          
(ปี พ.ศ. 2559-2561) และโครงการความร่วมมือกับสาธารณรัฐ
เกาหลี ภายใต้โครงการ Wastewater Management Master 
Plan in Eastern Region of Thailand ในการจัดท้าแผนแม่บท
ด้านการจัดการน ้าเสียในพื นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย      
(ปี พ.ศ. 2559-2560) 
 

S5. มีนวัตกรรมในการออกแบบระบบ
บ้าบัดน ้าเสียที่ใช้พื นที่ให้มีประโยชน์สูงสุด
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

องค์การจัดการน ้าเสียออกแบบและก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียไว้
ใต้ดิน ส่วนพื นที่ด้านบนสามารถน้าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้ เช่น 
ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้า เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัด
นครปฐม 
 

S6. สามารถน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดมา
ใช้ประโยชน์ และสามารถเป็นแหล่งน ้า
ส้ารองของประเทศ 

องค์การจัดการน ้าเสียมีการก้าหนดรูปแบบและจัดให้มีกิจกรรม
การน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ทุกพื นที่ที่
ด้าเนินการ  
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Description Evidence-base 

W1. การจัดสรรอัตราก้าลังของบุคลากรยัง
ไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับภารกิจที่
เพ่ิมมากขึ น 

ปัจจุบันองค์การจัดการน ้าเสียมีโครงสร้างบุคลากรจ้านวน           
167 อัตรา ซึ่งปัจจุบันยังไม่เต็มอัตราและไม่เพียงพอต่อภารกิจใน
การจัดการน ้าเสียที่เพิ่มขึ นทุกปี 
 

W2. ยังขาดทีมวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการจัดการน ้าเสียที่มีศักยภาพ
โดยเฉพาะ 

โครงสร้างขององค์การจัดการน ้าเสีย ยังไม่มีหน่วยงานภายใน 
ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการน ้าเสียที่มีศักยภาพ
โดยเฉพาะ 
 

W3.  การประชาสัม พันธ์ ให้หน่ วยงาน
ภายนอกรับทราบผลงานยังไม่เพียงพอ 

การจัดการน ้าเสียของประเทศยังไม่เป็นที่รู้จักของประชาชนอย่าง
เพียงพอ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่เห็นผลกระทบโดยตรงต่อตนเองได้
ยาก 
 
 

จุดอ่อน  Weaknesses)

Description Evidence-base 

S7. มีการด้าเนินการจัดท้าข้อมูลการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการบ้าบัดน ้าเสีย โดย
สามารถวัดการปล่อยก๊าซได้แบบ Real-
time 
 

องค์การจัดการน ้าเสียได้ร่วมด้าเนินงานโครงการ Water and 
Wastewater Companies for Climate Mitigation 
(WaCCliM) ภายใต้องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ
เยอรมัน (German International Cooperation : GIZ) และ
สมาคมน ้านานาชาติ ( International Water Association : 
IWA)  โดยได้มีการพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดการปล่อย        
ก๊าซเรือนกระจก และประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
( Energy Performance and Carbon Emissions 
Assessment and Monitoring (ECAM)) ซึ่งสามารถรายงาน
ผลได้แบบ Real-time  
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 องค์การจัดการน ้าเสยี 

Description Evidence-base 

W4. บุคลากรขององค์การจัดการน ้าเสีย 
ยังต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้าน
การบริหารจัดการภายในองค์กร 
 

การประเมินผลการด้าเนินงานของรัฐวิสาหกิจใหม่มีการประเมิน
ที่มุ่งเน้นให้รัฐวิสาหกิจทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ตอบสนองกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยประเมินการบริหารจัดการ
องค์กรให้ครอบคลุม 8 ด้านส้าคัญ 
 

 
 

 
 

Description Evidence-base 

O1. นโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาและ
รักษาสิ่ งแวดล้อมของประเทศไทยผ่าน
โครงการส้าคัญ และการร่วมทุน 

องค์การจัดการน ้าเสีย มีแผนด้าเนินงานที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์
การให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ ที่ให้ความส้าคัญกับการ   
จัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดใหญ่ 
 

O2. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมให้มีการน้า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในองค์กร
มากขึ น 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการส่งเสริมให้
หน่วยงานภาครัฐน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท้างานและ
บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ 
 

O3. มีพื นที่ที่สามารถพัฒนาและบริหาร
จัดการน ้าเสียได้อีกจ้านวนมาก 

ปริ ม าณน ้ า เ สี ย ชุ ม ชนที่ เ กิ ด ขึ น ทั่ ว ป ร ะ เ ทศ มี ป ร ะม า ณ                            
9 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในขณะที่ปัจจุบันมีระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ  ที่ ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ ป ริ ม า ณ น ้ า เ สี ย ไ ด้ ร ว ม                           
3.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นเพียง 34% ซึ่งกระจาย
อยู่ในพื นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย และยังมีพื นที่ที่มีปัญหาอีก
จ้านวนมาก 
 

O4. ยังไม่มีองค์กร/หน่วยงานที่ให้บริการ
บ้าบัดน ้าเสียที่เห็นได้ชัดเจนในประเทศ
ไทย 

ถึงแม้ว่าจะมีองค์กรอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน เช่น บมจ.       
เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน บมจ. บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จ้ากัด แต่องค์การจัดการน ้าเสียเป็นองค์กรภาครัฐ
เพียงแห่งเดียวในด้านการจัดการน ้าเสียชุมชน โดยเฉพาะ 
 

โอกำส  Opportunities)
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 องค์การจัดการน ้าเสยี 

 
 

Description Evidence-base 

T1.  ประชาชนและชุมชนยังไม่มีความ
ตระหนักถึงความส้าคัญ และประโยชน์จาก
การจัดการน ้าเสียเท่ากับปัญหาสิ่งแวดล้อม
อ่ืน 

ประชาชนยังไม่มีความพร้อมในการจ่ายค่าธรรมเนียมบ้าบัด         
น ้าเสีย เนื่องจากเห็นว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่จะต้อง
ด้าเนินการให้กับประชาชน 
 
 

T2.  ประชาชนและชุมชนยังไม่มีความ
พร้อมในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
บ้าบัดน ้าเสีย 

จากการวิเคราะห์พบว่ารายได้ที่องค์การจัดการน ้าเสียได้รับจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการน ้าเสียคิดเป็น 18.8% 
ซึ่ งแสดงถึงความไม่พร้อมของประชาชนในการรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการบ้าบัดน ้าเสียในพื นท่ี 
 

T3.  ยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายและ
บทลงโทษในด้านการบ้าบัดน ้าเสียอย่าง
จริงจัง และทั่วถึงทุกพื นที่ 

ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีเทศบัญญัติการคิด
ค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสีย ซึ่งสามารถบังคับใช้ในพื นที่ได้ แต่ยัง
ไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ และจริงจัง 
 

T4. ทรัพยากรน ้ามีคุณภาพเสื่อมโทรมลง
ทั่วประเทศและแนวโน้มน ้าเสียมีมากขึ น
อย่างต่อเนื่อง 

รายงานสถาณการณ์มลพิษของประเทศไทยปี พ.ศ.2562 อ้างอิง
จากกรมควบคุมมลพิษพบว่า คุณภาพของแหล่งน ้าผิวดินมี
คุณภาพเสื่อมโทรมมาก เช่น แม่น ้าเจ้าพระยาตอนล่าง แม่น ้า    
ท่าจีนตอนล่าง 
 

T5. การจัดสรรงบประมาณ ไม่สะท้อน
ความต้องการขององค์การจัดการน ้าเสีย 

เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณด้านการจัดการน ้าเสีย ยังได้รับ
ความส้าคัญในล้าดับรองลงมาจากด้านอ่ืนๆ 
 

 
 
 

ภัยคุกคาม (Threats) 
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 กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ด้วย TOWS Matrics 
 

 
 
 

Internal Factors 
 
 

 
 
 
External Factors 

Strengths (S) 
S.1 เป็นหน่วยงานของรัฐสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีภารกิจ
ด้านการจัดการน ้าเสยี และด้าเนินการแก้ไขปญัหาน ้าเสีย
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อยา่งทั่วถงึ  
S.2 บคุลากรของ อจน. มีความรู้ ความสามารถ ความคิด
สร้างสรรค์ และประสบการณ์เกี่ยวกบัระบบบา้บัดน ้าเสียของ
ชุมชนมากกว่า 20 ปี ซึง่มีสา้นักงานจัดการน า้เสียสาขาที่มี
ความพร้อมและสามารถขยายกิจการการใหบ้ริการได้ทั่วถึง  
S.3 มีแผนการบรหิารจัดการน า้เสียของประเทศ ทั งในระยะ
ยาว ระยะกลาง และระยะสั น โดยบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ  
S.4 มีเครือข่ายและพันธมิตรทั งในประเทศและต่างประเทศที่
จะช่วยสนับสนุนองคค์วามรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์
ด้านการบรหิารจัดการน า้เสีย  
S.5 มีนวัตกรรมการออกแบบระบบบา้บัดน า้เสียที่ใช้พื นที่ให้มี
ประโยชน์สงูสุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
S.6 สามารถน้าน า้เสียทีผ่่านการบา้บัดมาใช้ประโยชน์ และ
สามารถเป็นแหลง่น ้าส้ารองของประเทศ 
S.7 มีการด้าเนนิการจัดท้าขอ้มูลการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก
จากการบา้บัดน า้เสีย โดยสามารถวัดการปล่อย  ก๊าซได้แบบ 
Real-time 

Weaknesses (W) 
W1. การจัดสรรอัตราก้าลงัของบุคลากรยงัไม่เพียงพอ           
ไม่สอดคลอ้งกบัภารกิจที่เพ่ิมมากขึ น 
W2. ทีมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการ    
น ้าเสยีที่มศีักยภาพโดยเฉพาะไม่เพียงพอ  
W3. การประชาสัมพันธ์ใหห้น่วยงานภายนอกรับทราบผลงาน  
ไม่เพียงพอ 
W4. บคุลากรของ อจน. ยังต้องมกีารพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน  
ด้านการบรหิารจัดการภายในองคก์ร 

 

 

 

Opportunities (O) 
O1. นโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทยผ่านโครงการสา้คญัและการร่วมทุน 
O2. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมให้มีการน้าเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาปรับใช้ในองค์กรมากขึ น 
O3. มีพื นทีท่ี่สามารถพัฒนาและบริหารจัดการน ้าเสยีได้อีก
จ้านวนมาก 
O4. ยังไม่มีองค์กร/หน่วยงานที่ให้บริการบ้าบดัน ้าเสียที่เห็น

ได้ชัดเจนในประเทศไทย 

SO 
- ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบา้บัด       

น ้าเสีย 

WO 
- พัฒนาการจัดการน ้าเสียด้วยการประยุกต์ใช้

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 

Threats (T) 
T1. ประชาชนและชุมชนยังไม่มีความตระหนกัถึงความส้าคัญ 
และประโยชน์จากการจัดการน า้เสยีเทา่กับปญัหาสิง่แวดล้อม
อ่ืน 
T2. ประชาชนและชุมชนยังไม่มีความพร้อมในการรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการบ้าบัดน ้าเสีย 
T3. ยังไม่มีการบังคบัใช้กฎหมายและบทลงโทษในด้านการ
บ้าบัดน า้เสียอยา่งจริงจังและทั่วถึงทุกพื นที ่
T4. ทรัพยากรน ้ามคีุณภาพเสือ่มโทรมลงทั่วประเทศและ
แนวโน้มน ้าเสียมีมากขึ นอยา่งต่อเนื่อง 
T5. การจัดสรรงบประมาณ ไมส่ะท้อนความต้องการของ 
อจน. 

ST 
- ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

 

WT 
- พัฒนาองคก์รสู่ความย่ังยืน 
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 สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency)  
       สืบเนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยส้าคัญขององค์การจัดการน ้าเสีย ประกอบด้วย SWOT ภารกิจ 

ทรัพยากรองค์กร ผลการด้าเนินงานที่ผ่านมา และผลส้ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น สามารถระบุ
สมรรถนะหลักขององค์การจัดการน ้าเสีย โดยอาศัยตัวแบบจัดท้ายุทธศาสตร์ VRIO (Value – Rareness – Imitation 
– Organization) ในการวิเคราะห์ทรัพยากรส้าคัญขององค์การจัดการน ้าเสีย ดังนี   

 
ปัจจัยส ำคัญ มีคุณค่ำ 

(Value) 
ควำมหำยำก 
(Rareness) 

ยำกต่อกำร
ลอกเลียนแบบ 
(Imitation) 

กำรจัดกำร
องค์กร 

(Organization) 

ควำมสำมำรถ 

อ้านาจหน้าที่ขององค์การ
จัดการน ้าเสีย ในการบริหาร
จัดการน ้าเสีย 

ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ สมรรถนะหลัก 

องค์การจัดการน ้าเสียเป็น
องค์กรภาครัฐเพียงแห่งเดียว
ที่มีอ้านาจหน้าที่ด้านการ
จัดการน ้าเสียชุมชนที่
กระจายไปทั่วประเทศ 

ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ สมรรถนะหลัก 

เครือข่ายความร่วมมือจาก
หลายหน่วยงาน 

ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ สมรรถนะหลัก 
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2. กำรก ำหนดทิศทำงและนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
 2.1 พัฒนำและสร้ำงควำมพร้อมขององค์กรและบุคลำกร ให้มีสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำนทั งเชิงรุก และเชิงรับ ที่สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลต่อบทบาทและภารกิจด้านการจัดการน ้าเสียใน
เขตพื นที่จัดการน ้าเสีย พื นที่ในเขตควบคุมมลพิษ รวมทั งพื นที่เป้าหมายการจัดการน ้าเสีย 

2.2 เสริมสร้ำงควำมเชื่อม่ันในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้เกิดภำพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่ยอมรับของ
สำธำรณชน และมีเป้ำหมำยในกำรน ำองค์กรสู่กำรจัดกำรน  ำเสียที่ย่ังยืน ดังนี  
  2.2.1 ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมเพ่ิมเติมในพื นที่เป้าหมายที่ก้าหนดโดยพิจารณารูปแบบของ
ระบบบ้าบัดน ้าเสียซึ่งเป็นระบบ (Central Wastewater Treatment Plant) ให้สอดคล้องกับสภาพพื นที่ ปัญหาของ
ชุมชน สถานภาพของคุณภาพน ้า และความพร้อมในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนถิ่น 
  2.2.2 จัดระบบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียเพ่ือให้มีรายได้
เพียงพอมาใช้ในการดูแล บ้ารุงรักษา และขยายพื นที่ให้มีการบริการบ้าบัดน ้าเสีย 
  2.2.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการลดการใช้น ้าและ
มีการจัดการน ้าเสีย 
 2.3 มุ่งด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรน  ำเสียในเขตพื นที่จัดกำรน  ำเสีย พื นที่ในเขตควบคุมมลพิษ และพื นที่
เป้ำหมำยกำรจัดกำรน  ำเสียให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ และสอดคล้องกับกำรตอบสนองต่อประเด็นปัญหำ
และควำมต้องกำรของสังคม ดังนี  
   2.3.1 สนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก โดยการเข้าถึงพื นที่
และชุมชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดในการร่วมรับรู้ปัญหาและให้ชุมชนมีส่วนร่วมทั งร่วมตัดสินใจและร่วม
ด้าเนินการ 
   2.3.2 สร้างความร่วมมือของประชาชนในการด้าเนินงานจัดการน ้าเสีย ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและ
ความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนและประชาชน เพ่ือลดความขัดแย้งเป็นความร่วมมือและสร้างความเชื่อถือให้กับประชาชน
ในพื นที่ 
   2.3.3 ด้าเนินการจัดการน ้าเสียตามแนวพระราชด้าริและภูมิปัญญาท้องถิ่นประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมใน
แต่ละพื นที่  
   2.3.4 สร้างความพร้อมในการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคู่กับการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยพัฒนาขีดความสามารถหรือสมรรถนะของบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริหาร
จัดการน ้าเสีย 
   2.3.5 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษด้านน ้าเสียชุมชน เป็นการสร้างโอกาส
การเรียนรู้ และให้ความรู้ผ่านการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สิ่งแวดล้อมศึกษา การท้ากิจกรรม สันทนาการ เพ่ือให้เกิด
การมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในพื นที่ 
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   แผนพัฒนำองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) ก ำหนดยุทธศำสตร์กำร
ด ำเนินงำนเพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ดังนี    

ยุทธศำสตร์ที่ 1  ก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนาการจัดการน ้าเสียด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 
 

3. กรอบแนวคิดและหลักกำร  
3.1 กรอบแนวคิด 

(1)  น้อมน้าพระราชด้ารัสมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด้ารัสเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ครั งเสด็จออกมหาสมาคมในงาน     
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2521 ดังความตอนหนึ่งว่า “ต้องรู้จักใช้ทรัพยากรนั นอย่างฉลาด 
คือไม่น้ามาทุ่มเทใช้ให้สิ นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบ
ประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชาการ เหตุผล และความถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งถึงประโยชน์ที่ แท้จริงที่จะ
เกิดแก่ประเทศชาติทั งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว” 
  (2) น้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ บนพื นฐานความพอประมาณที่ไม่มากหรือน้อย
จนเกินไป ความมีเหตุผลที่จะใช้ความรู้ทั งด้านวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการตัดสินใจโดยค้านึงถึงความ
ถูกต้องและมีคุณธรรม และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพ่ือเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ น 

(3) ประเด็นและทิศทางการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12      
(พ.ศ. 2563 - 2565) ก้าหนดให้มีการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรดิน 
ทรัพยากรแร่ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเพ่ือ
ขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าโดยการปรับปรุงจัดการน ้าของภาครัฐ
การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการเตือนภัย และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมด้วยการติดตาม ตรวจสอบควบคุม การเพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
การจัดการมลพิษและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั งทางอากาศ ขยะ น ้าเสีย และของเสียอันตราย การจัด
โครงสร้างการบริหารจัดการด้านนโยบายสาธารณะและการสร้างกลไกการขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดความต่อเนื่อง  
และการมีโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสม  

(4) นโยบายรัฐบาลได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในข้อ 9 มาเป็น
กรอบแนวทางในการก้าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ มีเป้าหมายการด้าเนินงานตามแผน คือ การรักษาความมั่นคงของ
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ฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและ
ฟ้ืนฟูพื นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความส้าคัญในการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ ในระยะต่อไป
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ บริหาร
จัดการน ้าให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั งเชิงปริมาณและคุณภาพ  

3.2 หลักกำร  
(1)  การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นหลักการที่ให้ความส้าคัญกับการพัฒนา

ที่มีดุลยภาพ ทั งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องเกื อกูลและไม่เกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน  
(2) การบริหารจัดการเชิงนิเวศ (Ecosystem Approach) เป็นหลักการ ในการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการด้านการจัดการที่ดิน น ้าและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในบริเวณนั น ให้เกิดความสมดุล
ด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การน้ามาใช้อย่างยั่งยืน และการแบ่งปัน อย่างเท่าเทียมกัน 

(3) การระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle) เป็นหลักการ พื นฐานที่ไดัค้านึงถึงกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม มาตรการการระวังไว้ก่อนควรน้ามาใช้เป็น
แนวทางเพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ น 

(4) ผู้ใช้เป็นผู้จ่าย (Users Pay Principle) เป็นหลักการที่ค่าใช้จ่ายทั งหมดที่เกิดขึ นจากผู้ใช้ทรัพยากร 
ได้รวมราคาค่าใช้จ่ายเข้าไปในสินค้าและบริการแล้ว 

(5)  ผู้ ก่ อมลพิษเป็นผู้ จ่ าย  (Polluters Pay Principle)  เป็นหลักการที่ ผู้ ก่ อความเสี ยหาย                 
ต่อสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ นต่อสุขภาพของมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม 

(6) ความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ-เอกชน (Public-Private Partnership) เป็นหลักการด้าเนินโครงการให้
เกิดความส้าเร็จในการให้บริการต่อสาธารณะ รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างรัฐและ
ภาคส่วนอื่นที่ไม่ใช่ของรัฐ 

(7) ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นหลักการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน้ามาใช้ได้ทั ง
ภาครัฐ และเอกชน ท้าที่ใช้ในการบริหารงานนี หมายถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรมทั ง
ปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมี และพึงประพฤติปฏิบัติ โดยหลักธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบ 6 ประการได้แก่ 1) หลักนิติธรรม 
2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม  5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
   องค์การจัดการน ้าเสยี 
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 องค์การจัดการน ้าเสยี 

3.3 ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์แผนพัฒนำองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ก่อสร้ำงและเพิ่มประสิทธิภำพระบบบ ำบัดน  ำเสีย  

  วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
1. การบริหารจัดการน ้าเสียมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการน ้าเสีย 
3. มีการรายงานผลการด้าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร 
 

  ตัวชี วัด 
 1. ปริมาณน ้าที่ได้รับการบ้าบัด (ลูกบาศกเ์มตรต่อวัน) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
3,400 48,500 112,500 164,400 

 
 2. ร้อยละของน ้าเสียหลังการบ้าบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน         

ที่ก้าหนด (ร้อยละ)  
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 

80 80 80 80 
  
 3. ร้อยละของความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
80 85 90 85 

 
                    4. ร้อยละของส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขาท่ีสามารถรายงานผลได้ตามก้าหนดเวลา (ร้อยละ) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
- - 80 80 

 
                    5. มีช่องทางการถ่ายทอดความรู้ในองค์กร (ช่องทาง) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
มี มี มี มี 

 
 



 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
   องค์การจัดการน ้าเสยี 

 

 
หน้า - 24 - 

 องค์การจัดการน ้าเสยี 

ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
1. การฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
2. การจัดให้มีและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

                     3.  ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสียประจ้าปีงบประมาณ                   
พ.ศ.2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
                        4. การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ อจน. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ก่อสร้ำงระบบบ ำบัดน  ำเสียในพื นที่เป้ำหมำย 
    

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

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
3 3 15 21 

 
2. ปริมาณน ้าที่ได้รับการบ้าบัด (ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
3,000 3,500 22,500 29,000 

 
3. ร้อยละของน ้าเสียหลังการบ้าบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย

ชุมชนที่ก้าหนด (ร้อยละ) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 

80 80 80 80 
    

                        ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
1. การจัดให้มีและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
2. ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสียประจ้าปีงบประมาณ       

พ.ศ.2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
3. การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ อจน. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 
 



 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
   องค์การจัดการน ้าเสยี 
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 องค์การจัดการน ้าเสยี 

แผนงำนภำยใต้กลยุทธ์ 
1. ก่อสร้างศูนย์บริการจัดการคุณภาพน ้า (ระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็ก) ในพื นที่เป้าหมาย 
2. จัดท้าแผนเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
กลยุทธ์ที่ 1.2  ฟื้นฟู และรักษำระบบบ ำบัดน  ำเสียในพื นที่เป้ำหมำย 
 
ตัวชี วัด 
1. จ้านวนระบบบ้าบัดน ้าเสียองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการเพ่ิมขึ น

ต่อปี (แห่ง) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 

1 2 4 7 
 

2. ปริมาณน ้าที่ได้รับการบ้าบัด (ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 

400 45,000 90,000 135,400 
 
3. ร้อยละของน ้าเสียหลังการบ้าบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย

ชุมชนที่ก้าหนด (ร้อยละ) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 

80 80 80 80 
 

ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
                              1. การฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 2. ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสียประจ้าปีงบประมาณ       
พ.ศ.2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

3. การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ อจน. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   

แผนงำนภำยใต้กลยุทธ์ 
1. ฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ประเมินประสิทธิภาพของระบบบ้าบัดน ้าเสียของ อจน. 

 
 



 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
   องค์การจัดการน ้าเสยี 
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 องค์การจัดการน ้าเสยี 

   กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรน  ำเสียให้มีคุณภำพ 
 

ตัวชี วัด 
1. ร้อยละของความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
80 85 90 85 

 
ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

       - 
 

แผนงำนภำยใต้กลยุทธ์ 
1. ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ด้านการจัดการน ้าเสีย 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำกำรจัดกำรน  ำเสียด้วยกำรประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

                     1. มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการน ้าเสียที่ตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                     2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีขององค์กร 
                     3. มีการรายงานผลการด้าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
                     4. มีระบบสารสนเทศด้านการติดตามการด้าเนินงานที่ดี 

 
  ตัวชี วัด 

1. ร้อยละปริมาณน ้าที่ผ่านการบ้าบัดกลับมาใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 

- - 50 50 
 

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

350 - 450 800 
 
 
 



 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
   องค์การจัดการน ้าเสยี 
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 องค์การจัดการน ้าเสยี 

 
3. จ้านวนการติดตั งพลังงานทดแทน (แห่ง)  

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
2 2 2 6 

 
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร (ร้อยละ)  

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
- 60 65 62.5 

 
5. ร้อยละของส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขาท่ีสามารถรายงานผลได้ตามก้าหนดเวลา (ร้อยละ)  

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
- - 80 80 

 
6. ร้อยละของการสรุปรายงานผลและติดตามสถานการณ์น ้าเสียผ่านระบบสารสนเทศภายใน        

ศูนย์ติดตามฯ (ร้อยละ)  
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 

- - 80 80 
 

ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
1. ความส้าเร็จในการน้า Green Technology ใช้ในการบริหารระบบบ้าบัดน ้าเสียไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
2. ความส้าเร็จในการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดมาใช้ประโยชน์ใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มประสิทธิภำพกำรน ำน  ำที่ผ่ำนกำรบ ำบัดกลับมำใช้ประโยชน์ 

 
   ตัวชี วัด 

1. ร้อยละปริมาณน ้าที่น้ากลับมาใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 

- - 50 50 
 
 



 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
   องค์การจัดการน ้าเสยี 
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 องค์การจัดการน ้าเสยี 

ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
           1. ความส้าเร็จในการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดมาใช้ประโยชน์ใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

แผนงำนภำยใต้กลยุทธ์ 
1. การศึกษาการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจและเชิงสังคม  

 
กลยุทธ์ที่ 2.2 ลดควำมสกปรกของน  ำจำกแหล่งก ำเนิด (Preventive) 
 
ตัวชี วัด 
1. จ้านวนครัวเรือนที่มีการติดตั งถังดักไขมันเพิ่มขึ นต่อปี (ครัวเรือน) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
350 - 450 800 

 
ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
- 

 
แผนงำนภำยใต้กลยุทธ์ 
1. ผลักดันให้ครัวเรือนมีการติดตั งและดูแลรักษาถังดักไขมันอย่างถูกวิธี เพ่ือลดความสกปรก

ของน ้าเสีย 
 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ประยุกกต์ใช้ Green Technology ในกำรจัดกำรน  ำเสีย 
 
ตัวชี วัด 
1. จ้านวนการติดตั งพลังงานทดแทน (แห่ง) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
2 2 2 6 

 
ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
1. ความส้าเร็จในการน้า Green Technology ใช้ในการบริหารระบบบ้าบัดน ้าเสียไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย 
 



 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
   องค์การจัดการน ้าเสยี 
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 องค์การจัดการน ้าเสยี 

แผนงำนภำยใต้กลยุทธ์ 
1. บูรณาการประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-efficiency) 
2. น้าพลังงานทดแทนมาใช้ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

 
   กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อติดตำมและควบคุมกำรจัดกำรอย่ำง
บูรณำกำร 
 

ตัวชี วัด 
          1. ร้อยละของส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขาที่สามารถรายงานผลได้ตามก้าหนดเวลา      

(ร้อยละ)  
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 

- - 80 80 
 
          2. ร้อยละของการสรุปรายงานผลและติดตามสถานการณ์น ้าเสียผ่านระบบสารสนเทศ

ภายในศูนย์ติดตามฯ (ร้อยละ)  
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 

- - 80 80 
 
ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
- 
 
แผนงำนภำยใต้กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบสารสนเทศส้าหรับศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น ้าเสียประเทศไทย 
2. ติดตั งเครื่องมือส้าหรับตรวจสอบและรายงานประสิทธิภาพการท้างานของระบบบ้าบัด     

น ้าเสีย (Online Monitoring) 
 
 
 
 
 
 



 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
   องค์การจัดการน ้าเสยี 
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 องค์การจัดการน ้าเสยี 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำองค์กรสู่ควำมยั่งยืน 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
1. องค์กรมีการด้าเนินงานที่ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีองค์ความรู้ 
3. ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ 
4. บุคลากรมีสมรรถนะในการท้างานที่ดี 

 
ตัวชี วัด 
1. ร้อยละการด้าเนินการตามแผน CSR (ร้อยละ) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
100 100 100 100 

 
 2. ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ (ร้อยละ) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
100 100 100 100 

 
3. คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม) (คะแนน) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
3.5 3.6 3.7 3.6 

 
ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
1. รายได้ที่ได้จากการบริหารจัดการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

กลยุทธ์ที่ 3.1 บริกำรด้ำนกำรจัดกำรน  ำเสีย 
                         

ตัวชี วัด 
           1. ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ (ร้อยละ) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
100 100 100 100 

 
 



 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
   องค์การจัดการน ้าเสยี 

 

 
หน้า - 31 - 

 องค์การจัดการน ้าเสยี 

ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
1. รายได้ที่ได้จากการบริหารจัดการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
แผนงำนภำยใต้กลยุทธ์ 
1. ฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ    

น ้าเสียและประชาชน 
2. ฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
กลยุทธ์ที่ 3.2 ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรชั นน ำ 
 
ตัวชี วัด 
1. คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม) (คะแนน) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
3.5 3.6 3.7 3.6 

 
2. ร้อยละการด้าเนินงานตามแผน CSR (ร้อยละ) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
- 100 100 100 

 
                                3. มีช่องทางการถ่ายทอดความรู้ในองค์กร (ช่องทาง) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
มี มี มี มี 

  
           4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร (ร้อยละ)  

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
- 60 65 62.5 

 
ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
- 
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แผนงำนภำยใต้กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
2. จัดท้าแผนด้าน CSR ขององค์กร   
3. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารการตรวจสอบภายใน  
4. จัดท้า Big Data เพ่ือการบริหารจัดการน ้าเสีย 
5. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร  
6. พัฒนาแนวทางการถ่ายทอดความรู้ (KM) ในองค์กร (รวมการถ่ายทอดความรู้ให้กับ

คณะกรรมการ)  
7. ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร  
8. พัฒนาแผนการบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
9. จัดท้าแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า 
 

4. ประโยชน์และคุณค่ำเชิงผลกระทบต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภำยใต้แผนพัฒนำองค์กำร
จัดกำรน  ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
 4.1 ประโยชน์ในเชิงกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรพัฒนำประเทศ 
  4.1.1 การจัดการน ้าเสียชุมชมภายใต้บทบาทภารกิจขององค์การจัดการน ้าเสีย สามารถตอบสนอง
ต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยเน้นการจัดการน ้าเสียของชุมชนเพ่ือการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  4.1.2 การจัดการน ้าเสียชุมชนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ยังน้าไปสู่การน้าน ้าเสียจากการบ้าบัดแล้วมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ที่ เ อื อต่อการเพ่ิมมูลค่าของน ้าเสียที่บ้าบัดแล้วในการใช้ประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจเอกชน                  
ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ และยังเป็นการลดภาระด้านเศรษฐศาสตร์/ต้นทุน ในการด้าเนินงานของผู้รับบริการ 
  4.1.3 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสียยังตอบสนองต่อการสร้างดุลยภาพการพัฒนาทั งในเชิง
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดภาระของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาน ้าเสียชุมชน ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อความเชื่อม่ันในการพัฒนาและการลงทุนทั งจากภายในและต่างประเทศ  
 
 4.2 ประโยชน์ในเชิงสังคม และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
  4.2.1 ประชาชน/ชุมชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการน ้าเสียชุมชนโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการจัดการน ้าเสีย พร้อมทั งประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาและบ้ารุงรักษาให้ระบบบ้าบัด     
น ้าเสียมีความต่อเนื่องยั่งยืน และอยู่บนพื นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน 
  4.2.2 ประชาชน เยาวชน ผู้ก่อมลพิษ และภาคส่วนต่างๆ สามารถเข้าถึงบทบาทการท้างานของ 
อจน. และเห็นคุณค่าความส้าคัญของการจัดการน ้าเสียชุมชนโดยใช้ศูนย์เรียนรู้/พื นที่สาธิต/พื นที่ปฏิบัติการจริง        
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ที่องค์การจัดการน ้าเสียด้าเนินการทั งในระดับส่วนกลาง เขตปริมณฑล และตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ อันเป็นการ
ส่งเสริมพฤติกรรมและแบบแผนการปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4.2.3 สังคมและสาธารณชนสามารถรับรู้ในบทบาทภารกิจขององค์การจัดการน ้าเสีย และภาคี
หุ้นส่วนการพัฒนาในการจัดการน ้าเสียชุมชนและช่วยให้องค์การจัดการน ้าเสีย และนโยบายภาครัฐสามารถพัฒนา
กลไกการสนับสนุนช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีส่วนต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าเสียอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของ อจน. ในการเป็นองค์กรหลักด้านการจัดการน ้าเสียชุมชนและการพัฒนาสถาบันเพ่ือ
การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการจัดการน ้าเสียชุมชนให้กับหน่วยงานและองค์กรที่มีภารกิจด้านการจัดการ  
น ้าเสีย และ/หรือการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
 4.3 ประโยชน์ในเชิงกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิผล 
  4.3.1 ระบบบ้าบัดน ้าเสียที่มีการก่อสร้างไว้แล้วสามารถฟ้ืนฟู บ้ารุงรักษา เพ่ือให้เกิดการเดินระบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.3.2 พื นที่วิกฤติด้านคุณภาพน ้าและสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื นที่ลุ่มน ้า
วิกฤติที่ส้าคัญสามารถวางแผนพัฒนา และ/หรือก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้า เสียชุมชนให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ของ
ปัญหา และวางแผนการพัฒนารองรับในอนาคต 
  4.3.3 ส่งเสริมความร่วมมือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และบุคลากรด้านการจัดการ            
น ้าเสียชุมชน ทั งภายในประเทศและในระดับประชาคมอาเซียน และเป็นการสร้างศักยภาพการขยายผลสัมฤทธิ์ของ
พื นที่ต้นแบบการจัดการน ้าเสียชุมชนให้เป็นที่รับรู้และสามารถประยุกต์ใช้ในการขยายผลสู่พื นที่อ่ืนๆ ต่อไป 
  4.3.4 องค์การจัดการน ้าเสียเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในด้านการจัดการน ้าเสียชุมชน สร้างความ
เชื่อมั่นให้กับประเทศและสามารถให้ค้าแนะน้าเชิงนโยบาย/แผนพัฒนาด้านการจัดการน ้าเสียแก่ผู้บริหารประเทศ โดย
ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้านการจัดการน ้าเสียชุมชน ทั งนี รวมถึงการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน  
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บทที่ 1  
บทน ำ 

 
1.1.  หลักกำรและเหตุผล 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและน ้าเสีย เป็นประเด็นส้าคัญที่หลายฝ่ายต่างให้ความสนใจในการด้าเนินงาน 
มาตรการ แผนงาน เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้    
ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีแนวทางการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวคิด การบริหารจัดการน ้าเสียแบบบูรณาการ ( Integrated Wastewater 
Management) มุ่งเน้นแนวทาง การบริหารจัดการเชิงระบบ มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ 
รวมทั งการให้ความส้าคัญในการแก้ไขปัญหาวิกฤติ ด้วยเหตุนี การด้าเนินการเพ่ือการแก้ไขปัญหาคุณภาพน ้าจึงเป็น
ภารกิจส้าคัญของประเทศที่ต้องรีบด้าเนินการเป็นกรณีเร่งด่วน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและมี
คุณภาพอันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมต่อไป 

กระทรวงมหาดไทยได้ด้าเนินนโยบายในเรื่องการแก้ไขปัญหาน ้าเสียมาเป็นล้าดับ โดยค้านึงถึงการลดการ
ปล่อยน ้าทิ งจากแหล่งก้าเนิดและการควบคุมคุณภาพน ้าทิ งจากแหล่งก้าเนิดให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ถึงอย่างไรก็
ตามการแก้ไขปัญหาน ้าเสียนั นยังเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ และภาคส่วนต่างๆ รวมถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการวางระบบการรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับขนาดของ
การประกอบการ หรือชุมชน ระบบในการบ้าบัดน ้าเสียนั นมีทั งที่ใช้เทคโนโลยีขั นสูงและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและ
ความรู้ท้องถิ่น ซึ่งการแก้ไขปัญหาน ้าเสียตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนากลไก ที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาในภาพรวม 

อนึ่ง สถานการณ์ปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าปัญหาเรื่องของทรัพยากรน ้า ทั งในด้านน ้าท่วม ภัยแล้ง และ
คุณภาพน ้า การด้าเนินนโยบายของภาครัฐจึงได้มุ่งเน้นในการที่จะศึกษารูปแบบที่มีความเหมาะสมในการที่จะใช้น ้าทิ ง
ที่ผ่านการบ้าบัดแล้วมาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง เพ่ือเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน ้า และเป็น
การเพ่ิมมูลค่าและโอกาสในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน ้าที่ผ่านการบ้าบัดที่ได้ตามมาตรฐาน องค์การจัดการ         
น ้าเสียได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับหลายภาคส่วน เพ่ือให้สามารถเชื่อมประสานและสนับสนุนให้การบริหาร
จัดการของระบบบ้าบัดน ้าเสีย ที่ด้าเนินการโดยองค์การจัดการน ้าเสียนั นสามารถส่งผ่านน ้าที่ผ่านการบ้าบัดไปยัง 
หน่วยบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร หรือผู้ประกอบการต่างๆ ได้สามารถน้าน ้าเหล่านั นมาใช้ประโยชน์ให้
ตอบสนองต่อศักยภาพและความต้องการอย่างแท้จริง 

องค์การจัดการน ้าเสีย (Wastewater Management Authority : WMA) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จัดตั งขึ นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั งองค์การจัดการน ้าเสีย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2538 โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นองค์กรด้าเนินการจัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมส้าหรับการบ้าบัดน ้าเสียในเขตพื นที่จัดการ        



 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
   องค์การจัดการน ้าเสยี 

 

 
หน้า - 35 - 

 องค์การจัดการน ้าเสยี 

น ้าเสีย รวมทั งให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งในและนอกเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย รวมทั งบริการ
หรือกิจการต่อเนื่องที่เก่ียวกับการจัดการน ้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงพาณิชย์ 

ตลอดระยะเวลาการด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสียได้ตระหนักถึงความส้าคัญและบทบาทองค์กรใน
การท้าหน้าที่การจัดการน ้าเสียให้กับท้องถิ่นและผู้รับบริการ แต่ด้วยสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ เงื่อนไข
ทางสังคม และข้อจ้ากัดด้านงบประมาณ ความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน รวมถึงสมรรถนะของบุคลากรที่มีจ้ากัด ดังนั น การพัฒนาศักยภาพของการบริหารจัดการน ้าเสียให้กับพื นที่
จัดการน ้าเสียจึงให้ความส้าคัญกับองค์ประกอบ 3 ประการ คือ  

1. องค์ประกอบด้านการบูรณาการหน่วยงานในการปฏิบัติงาน (Clustering) โดยเฉพาะกลุ่มภารกิจ      
ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านทรัพยากรน ้า 

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

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

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่สอดคล้องกับนโยบายหลักของประเทศ 
การจัดท้าแผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการ

ทบทวนนโยบาย แผนการด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสีย การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทั งภายใน และภายนอกที่
มีผลต่อการด้าเนินงานขององค์กร กลยุทธ์ในการปรับตัวขององค์กรเพ่ือให้รองรับการด้าเนินงานให้สอดคล้องกับ
บทบาทภารกิจในการแก้ไขปัญหาน ้าเสีย รวมทั งข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาปรับปรุงการบริ หารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO)             
ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการด้าเนินงานซึ่งกันและกัน เพ่ือให้สามารถผลักดันแผนวิสาหกิจองค์กร         
ไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั งยังเป็นการยกระดับสมรรถนะขององค์กรภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจให้มี             
ขีดความสามารถในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการแก้ไขปัญหาของประเทศ  
 

1.2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือวิเคราะห์ และทบทวนนโยบาย แผนการด้าเนินงานตามภารกิจด้านการจัดการน ้าเสียขององค์การ

จัดการน ้าเสียที่ผ่านมา 
2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทั งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบเชื่อมโยงต่อบทบาทภารกิจองค์การ

จัดการน ้าเสียที่ด้าเนินงานในปัจจุบัน 
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3. เพ่ือจัดท้าแผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) ที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐ นโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ นโยบายการจัดการน ้าเสียชุมชนของหน่วยงานที่มีภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม และ
ด้านทรัพยากรน ้า ศักยภาพองค์กร การมีส่วนร่วม สถานการณ์ของปัญหา และความต้องการของท้องถิ่นที่ค้านึงถึง
ความสามารถในการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกอย่างมีเอกภาพและเกิด
ประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ 

4. เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน ้าเสียให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

 
1.3. กรอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย  พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 

         การจัดท้าแผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) ก้าหนดกรอบแนวคิดในการ
จัดท้าให้ครอบคลุมกิจกรรม เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อการด้าเนินงานทุกด้านเชื่อมโยงกันในเชิงเหตุและผล ดังนี  
 

1.3.1 เนื อหำสำระของแผนพัฒนำองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย พ.ศ. 2563 - 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
โดยท่ัวไป ครอบคลุมเรื่องต่ำงๆ ดังต่อไปนี   

 1.3.1.1  การทบทวนและวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทั งภายในภายนอกที่มีผลกระทบต่อการ
ด้าเนินงานขององค์กร เช่น เศรษฐกิจ นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน ้าเสียและสิ่งแวดล้อม 
สถานการณ์น ้าเสีย คุณภาพแหล่งน ้า ผลการด้าเนินที่ผ่านมา เป็นต้น 

 1.3.1.2  วิสัยทัศน์ขององค์กร (Vision) ซึ่งเป็นภาพในอนาคตที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ น 
หรือความส้าเร็จในอนาคตที่องค์กรต้องการ  

1.3.1.3 พันธกิจขององค์กร (Mission)  

1.3.1.4 นโยบาย วัตถุประสงค์ State of Direction ค่านิยมหลัก  

1.3.1.5 สภาวการณ์ภายนอกและภายในองค์กรที่มีผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
องค์กร  

1.3.1.6 ประเด็นปัญหาหลัก (Strategic Issues) ที่องค์กรต้องด้าเนินการแก้ไข  

1.3.1.7 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ ในการจัดการกับประเด็นปัญหาหลัก
ต่างๆ  

1.3.1.8 งานที่ต้องด้าเนินการเพ่ือแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในองค์กร 
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1.3.2 กระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 
กระบวนการวางแผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 

แสดงกระบวนการไว้ในแผนภาพดังนี   
 
แผนภำพที่ 1-1 กำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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1.3.2.1 ทบทวนบทบาทและภารกิจองค์การจัดการน ้าเสีย เพ่ือก้าหนดลักษณะส้าคัญของ
องค์กร พิจารณาขอบข่ายของบทบาทภารกิจของการจัดตั งองค์กรเป็นหลักโดยต้องค้านึงถึงสัมฤทธิผลของการ
ด้าเนินงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและสถานการณ์ของปัญหาน ้าเสียที่ต้องได้รับการแก้ไขหรือจัดการ
โดยเร่งด่วน 

1.3.2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ (SWOT Analysis) ที่มีผลกระทบต่อการด้าเนินงานของ
องค์การจัดการน ้าเสีย 

1.3.2.3 การก้าหนดเป้าหมายการด้าเนินงานและตัวชี วัด (KPIs) เพ่ือใช้ในการวัดผลและ
ประเมินความส้าเร็จของการด้าเนินงาน 

    1) วิเคราะห์สภาวการณ์หรือปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงาน
ขององค์การจัดการน ้าเสีย เพ่ือบ่งชี โอกาส (Opportunities) ในการด้าเนินงาน และภัยคุกคามหรือความเสี่ยง 
(Threats) ที่มีผลทางลบต่อการด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสีย อาทิ นโยบายของรัฐบาล สภาวะเศรษฐกิจ 
สภาพสังคม การพัฒนาเทคโนโลยี เป็นต้น 

  2) วิเคราะห์สภาวการณ์ภายในขององค์การจัดการน ้าเสียด้านต่างๆ เช่น ด้านการ
ด้าเนินงาน รายได้ รายจ่าย ผลประกอบการด้านการเงิน ทรัพยากรบุคคล ผลิตภาพของบุคลากร การใช้เทคโนโลยี 
และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทั งนี เพ่ือก้าหนดจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ขององค์การ
จัดการน ้าเสียที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักด้านต่างๆ 

    3) จากผลการวิเคราะห์ที่ได้น้ามาก้าหนดประเด็นปัญหาหลัก (Strategic Issues) 
ยุทธศาสตร์ (Strategies) และกลยุทธ์ (Tactics) ในการด้าเนินงานเพ่ือด้าเนินการกับประเด็นปัญหาหลักด้านต่างๆ 

   4) ก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ เพ่ือก้าหนดกลยุทธ์ในการปรับตัว
ขององค์กรเพ่ือให้รองรับการด้าเนินงานให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจในการแก้ไขปัญหาน ้าเสีย เพ่ือให้ก้าวสู่การเป็น
องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) 

    5) จัดท้าแผนงาน/โครงการต่างๆ เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านต่างๆ 
ประกอบด้วย หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานที่ต้องด้าเนินการ ระยะเวลาด้าเนินงาน งบประมาณ ก้าหนดตัวชี วัดและ
เป้าหมายที่เหมาะสม ส้าหรับการติดตามประเมินผล 
 

1.4. ขอบเขตและขั นตอนกำรด ำเนินงำน 
ขอบเขตการด้าเนินงานการจัดท้าแผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวน           

ครั งที่ 1) ครอบคลุมกระบวนการทบทวนและประมวลผลการด้าเนินงานที่ผ่านมา โดยมีขอบเขตการศึกษาและขั นตอน 
ดังนี  

1) ศึกษาทบทวนนโยบายการด้าเนินงานด้านการจัดการน ้าเสียที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจขององค์การ
จัดการน ้าเสีย โดยพิจารณาในประเด็นต่างๆ เช่น อ้านาจหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั งองค์การจัดการน ้าเสีย 
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(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538  ความครอบคลุมของอ้านาจหน้าที่ที่ต้องจัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนรวม การฟ้ืนฟูและ
บริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน รวมถึงการให้บริการเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ ทั งนี ให้ค้านึงถึงวัตถุประสงค์
ของการจัดตั งองค์กรโดยต้องบรรลุบทบาทภารกิจ 2 ด้าน คือ  

(1) การเป็นองค์กรสาธารณูปโภค (Public Utility Organization) ของส่วนกลางที่เข้าไปด้าเนินการใน
เขตพื นที่จัดการน ้าเสีย  

(2) บทบาทภารกิจด้านการเป็นองค์กรให้บริการ (Service Provider) ของส่วนกลางที่ให้บริการแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าของแหล่งน ้าเสียอื่นๆ 

2) วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของบทบาทภารกิจขององค์การจัดการน ้าเสียที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานในการ
ส่งเสริม/สนับสนุนท้องถิ่นในการจัดการน ้าเสีย รวมทั งกลไกการประสานการด้าเนินงานร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรที่มี
บทบาทภารกิจเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัย
แวดล้อมทั งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อบทบาทการด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสีย ทั งในปัจจุบัน
และต่อเนื่องถึงอนาคต เช่น 

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

3) บทบาทผลการด้าเนินงานที่ส้าคัญขององค์การจัดการน ้าเสียที่ได้ด้าเนินงานมา ที่ยืนยันถึงความส้าเร็จของ
การบริหารงานด้านการจัดการน ้าเสียในเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย เช่น การด้าเนินงานด้าน การสร้างจิตส้านึก การอบรม
ให้ความรู้ด้านการจัดการน ้าเสียให้กับประชาชนในพื นที่ที่ด้าเนินงานบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย พื นที่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ การส้ารวจ ออกแบบให้ค้าปรึกษาใน การควบคุมงาน และบริหารงานก่อสร้างระบบบ้าบัด
น ้าเสีย การก่อสร้างและให้บริการงานบ้าบัดน ้าเสียแก่หน่วยงานต่างๆ การปรับปรุงฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัด
น ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

4) ยกร่างแผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) ที่สอดคล้องกับทิศทาง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) แนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ 
(Statement of Direction : SOD ที่เป็นแนวทางในการก้ากับดูแล และชี ประเด็นที่องค์กรควรให้ความส้าคัญและเร่ง
ด้า เนินการ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ ยุทธศาสตร์และนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจน
ค้านึงถึงความสามารถของบุคลากรและองค์กรในการด้าเนินงานให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของงาน ที่มุ่งเน้นการมีส่วน
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ร่วม ทั งนี  ให้มีเนื อหาสาระของแผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 - 2565 (ทบทวนครั งที่ 1)  ควรครอบคลุม
ถึงประเด็นต่างๆ อาทิ 

4.1) ประเด็นด้านการจัดให้มีการบริหารจัดการ/ฟื้นฟูระบบบ้าบัดน ้าเสียในเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย 
(1) ส้ารวจ วางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
(2) บริหารจัดการและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย และการติดตามตรวจสอบ 
(3) จัดเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

4.2) ประเด็นด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานผู้รับบริการ 
(1) จัดท้าคู่มือการจัดการน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) อบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการน ้าเสียชุมชน 
(3) ท้าข้อตกลงร่วมเพ่ือให้การจัดการน ้าเสียในเขตพื นที่จัดการน ้าเสียบรรลุเป้าหมาย 
(4) จัดเตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน ้าเสียด้วยตนเอง 

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

4.4) ประเด็นด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
(1) ศึกษา ทบทวน และการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการน ้าเสีย 
(2) ทบทวนและปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับเก่ียวกับลักษณะส้าคัญขององค์กร  
(3) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการน ้าเสียชุมชน 
(4) ศึกษาวิจัยเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม 

4.5) ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนาและปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการองค์การจัดการน ้าเสีย
ให้มีประสิทธิภาพ เช่น การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน ้าเสียและคุณภาพสิ่งแวดล้อม การสนับสนุน
ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบูรณาการการด้าเนินงานร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการน ้าเสีย การพัฒนาระบบโครงสร้างองค์กรที่มีความพร้อมในการด้าเนินงาน เป็นต้น 

5) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสีย เพ่ือให้
เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดท้าแผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 - 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
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บทที่ 2 
ทบทวนองค์กร นโยบำย และแผนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรน  ำเสียและสิ่งแวดล้อม 

 
องค์การจัดการน ้าเสียได้จัดให้มีกระบวนการทบทวนแผนวิสาหกิจองค์กร โดยมีวิเคราะห์สภาพองค์กรตาม

พระราชกฤษฎีกาจัดตั งองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 4) รวมทั งแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
น ้าเสียและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535  นโยบาย
รัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่องสิ่งแวดล้อม) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) Water Security Index (จัดท้าโดย ADB) แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) นโยบายประเทศไทย 4.0 แผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขา
สาธารณูปการ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยปี (พ.ศ. 2561 - 2565) แนวนโยบายภาพรวมสาขา
สาธารณูปการ (Umbrella Statement) และนโยบายคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสียต่อบทบาทภารกิจของ
องค์การจัดการน ้าเสียที่ด้าเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หลักในการจัดการน ้าเสียขององค์การจัดการน ้าเสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1. กำรวิเครำะห์องค์กำรจัดกำรน  ำเสีย ตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั งองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย พ.ศ. 2538  

องค์การจัดการน ้าเสีย จัดตั งขึ นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั งองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2538 และปรับปรุง
แก้ไขเพ่ิมเติม ในปี พ.ศ. 2540 ปี พ.ศ. 2548 ในมาตรา 6 (หน้า 4) คือ “การจัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม ส้าหรับ
การบ้าบัดน ้าเสียภายในเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย และการให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ทั งในและ
นอกเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย รวมทั งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน ้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพใน      
เชิงเศรษฐกิจ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ิมขึ นจากเดิม คือ มีการให้บริการหรือจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งในและนอกเขต

ยุทธศำสตร์ชำติ 
ระยะ 20 ปี 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตรด์้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวติที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้ำหมำยที่ 2 ฟื้นฟูและสร้ำงใหม่ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทำง
ลบจำกกำรพัฒนำสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

แผนปฏิรูปประเทศ 
(ด้ำนทรัพยำกร 
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม) 

ประเด็นปฏิรปูที่ 1 เสริมสร้ำงระบบบรหิำรจัดกำรมลพิษที่แหล่งก ำเนดิให้มปีระสิทธิภำพ 

ประเด็นย่อยที่ 1.5 บังคับใช้มำตรฐำนจัดกำรน  ำเสยีอย่ำงเคร่งครดัตั งแตข่ออนุมัติก่อสร้ำง 
ประเด็นย่อยที่ 1.6 พัฒนำกลไกด้ำนเงนิงบประมำณเพื่อสนับสนุนหน่วยงำนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและกำรมีส่วนร่วมชุมชนในกำรจัดกำรน  ำเสยีที่แหล่งก ำเนดิ 
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พื นที่จัดการน ้าเสีย เพ่ือให้องค์การจัดการน ้าเสียมีอ้านาจครอบคลุมในการจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับองค์กร
ปกครองท้องถิ่นซึ่งมีระบบอยู่แล้ว สามารถเดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในปี  พ.ศ. 2558 แก้ไข                   
ในมาตรา 26 วรรคสอง โดยให้ผู้รักษาการแทนผู้อ้านวยการมีอ้านาจหน้าที่อย่างเดียวกับผู้อ้านวยการ 

“เขตพื นที่จัดกำรน  ำเสีย” หมายความว่า พื นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร และพื นที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 3  

อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย เป็นไปตามมาตรา 7 ให้องค์การจัดการน ้าเสียมีอ้านาจกระท้า  
การต่างๆ 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 รับโอน หรือด้าเนินการใดๆ เกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน ทั งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 

(1/1) ให้ค้าเสนอแนะหรือเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับการประกาศก้าหนด
เขตพื นที่จัดการน ้าเสีย 

(2)  ส้ารวจ วางแผนปฏิบัติการ ออกแบบ ก่อสร้าง ด้าเนินการ จัดการและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย
และระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม รวมทั งติดตามตรวจสอบผลการด้าเนินการของระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งในและนอกเขตพื นที่
จัดการน ้าเสีย และระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมในเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย 

(3) ด้าเนินการเกี่ยวกับการน้าน ้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และการผลิตพลังงานจากน ้าเสีย เพ่ือให้
เป็นไปตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
และตามข้อตกลงร่วม 

(4) ท้าข้อตกลงร่วม เพ่ือให้การจัดการน ้าเสียในเขตพื นท่ีจัดการน ้าเสียบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
(5)  เก็บค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริหารจัดการส้าหรับการบ้าบัดน ้าเสีย 
(6)  กู้หรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
(7)  ให้กู้หรือให้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การจัดการน ้าเสีย 
(8)  ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุน 
(9)  จัดตั งบริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัดเพ่ือประกอบกิจการจัดการน ้าเสียในเขตพื นที่จัดการ     

น ้าเสีย 
(10) เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอ่ืนไม่ว่าจะเป็นของเอกชนหรือของรัฐ ทั งในและนอกราชอาณาจักร 

หรือกับองค์การระหว่างประเทศ หรือถือหุ้นในบริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ทั งนี  เพ่ือประโยชน์แก่กิจการอัน
อยู่ในวัตถุประสงค์ขององค์การจัดการน ้าเสีย 

(11) ตั งหรือรับเป็นตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง หรือนายหน้าในกิจการตามวัตถุประสงค์ขององค์การจัดการ
น ้าเสีย 

(12) ว่าจ้างหรือมอบให้บุคคลใดประกอบกิจการส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์การจัดการน ้าเสีย 
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(13) ประสานงานกับราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ     
น ้าเสีย 

(14) กระท้าการอ่ืนบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการให้ส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ องค์การจัดการ  
น ้าเสีย 

 
ในการจัดเก็บค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการจัดการส้าหรับการบ้าบัดน ้าเสีย ตามข้อ (5) องค์การ

จัดการน ้าเสีย อาจมอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐจัดเก็บหรือ
เรียกเก็บเพ่ือ องค์การจัดการน ้าเสีย ก็ได้ ทั งนี โดยให้คิดค่าใช้จ่ายตามอัตราที่องค์การจัดการน ้า เสีย ตกลงร่วมกับส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดเก็บหรือเรียกเก็บนั น แล้วแต่กรณี 

โครงสร้างองค์กรขององค์การจัดการน ้าเสีย มีการจัดโครงสร้างการบริหารแบบหน้าที่ (Function Structure) 
ซึ่งแบ่งตามงานหลักขององค์การ โครงสร้างองค์กรสามารถแบ่งออกเป็น 3 สายงานหลัก ประกอบด้วย สายงานบริหาร 
สายงานวิชาการและแผน และสายงานปฏิบัติการ แต่ละสายงานจะประกอบไปด้วยฝ่ายต่างๆ ซึ่งก้ากับดูแลโดยรอง
ผู้อ้านวยการ ในส่วนงานนั นๆ นอกจากนี  ฝ่ายต่างๆ ดังกล่าว ยังแบ่งย่อยเป็นหน่วยงานระดับกอง แต่ละกองจะขึ นตรง
ต่อผู้อ้านวยการฝ่ายตามสายงานบังคับบัญชา ปัจจุบันได้มีการปรับโครงสร้างองค์การจัดการน ้าเสีย เพ่ือให้สอดรับกับ
ภารกิจหน้าที่ และแนวโยบายการบริหารตามทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไป องค์การจัดการน ้าเสียได้ท้าการปรับปรุงแก้ไข
โครงสร้างการบริหารใหม่ โดยโครงสร้างองค์กรใหม่ยังคงจัดโครงสร้างการบริหารแบบหน้าที่ (Function Structure) 
ซึ่งแบ่งตามงานหลักขององค์การ โดยมีโครงสร้างอัตราก้าลังรวม 167 อัตรา ตามแผนผังที่ 2-1 
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แผนผังที่ 2-1 โครงสร้ำงองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย (167 อัตรำ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ผู้อ้านวยการ 

ส้านักตรวจสอบภายใน  ส้านักผู้อ้านวยการ  

 กองกลาง 

 กองกฎหมาย 

  

   

  กองโครงการพิเศษกองประชาสัมพันธ์

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้เชี่ยวชาญ  

คณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย 
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2.2. สำระส ำคัญแห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 
  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จัดเป็นกฎหมายที่ใช้ในการ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ฉบับที่ 4 และถือเป็นกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของประเทศไทยในยุคสมัยนั นเป็นอย่างมาก เป็นรากฐานส้าคัญในการควบคุมการใช้
ประโยชน์ ดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม มีการก้าหนดแบบแผนการด้าเนินการ
ต่างๆ การให้อ้านาจเจ้าพนักงานในการควบคุมการพัฒนาต่างๆ ให้ต้องด้าเนินการอย่างรับผิดชอบและสอดคล้องกับ
หลักการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี เริ่มจะมีความล้าสมัย เริ่มมีจุดอ่อนในการ
ควบคุมและแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน เนื่องจากการพัฒนาที่มีความรวดเร็วขึ นกว่าในอดีต เทคโนโลยีใหม่ๆ มลพิษใหม่ 
ข้อมูลความรู้ที่เพ่ิมขึ น บทบาทของภาคประชาชน ภาวะโลกร้อน และกระแสความรับผิดชอบต่อการด้าเนินกิจกรรมที่
ความเข้มข้นขึ นทุกขณะ กฎหมาย กฎ กติกา ทั งในระดับโลก ภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่นที่มีการวิวัฒน์มาอย่าง
ต่อเนื่อง จึงเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าประเทศไทยจ้าเป็นต้องมีการปรับปรุง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ให้มีความทันสมัยและสามารถเป็นแม่แบบของการควบคุม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถอ้านวย
ปัจจัยเข้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ สนับสนุนแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะการที่ประเทศไทยได้มีรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 ที่ถือว่ามีความล ้าหน้าทัน
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกไปมากกว่า พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.  2535 ยิ่งเป็น
เหตุให้ต้องมีการปรับแก้ พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว โดยเฉพาะการรับรองสิทธิในการเป็นปัจเจกชน ชุมชนท้องถิ่น           
การกระจายอ้านาจ การให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมในการก้าหนดทิศทางการพัฒนาของพื นที่ของตนอย่าง
กว้างขวาง 

ส้าหรับสาระส้าคัญของ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แบ่งออกเป็น            
ค้านิยาม 11 มาตรา (ประกอบด้วย ชื่อพระราชบัญญัติ ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ ยกเลิก พรบ.ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก่อนหน้านี ทั ง 3 ฉบับ ค้าจ้ากัดความ จังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัด สิทธิและหน้าที่ของ
บุคคล การจดทะเบียนองค์กรเอกชน การขอรับความช่วยเหลือขององค์กรเอกชนที่ได้รับการขึ นทะเบียน อ้านาจ
นายกรัฐมนตรีในกรณีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายต่อสาธารณชนอันเนื่อง มาจากภัยธรรมชาติหรือภาวะมลพิษที่เกิด
จากการแพร่กระจายของมลพิษอย่างร้ายแรง การก้าหนดมาตรล่วงหน้าในการป้องกันและแก้ไขเหตุฉุกเฉินหรือเหตุ
ภยันตรายร้ายแรง และก้าหนดให้นายกรัฐมนตี และรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปั จจุบัน) 
รักษาการตามที่ก้าหนดใน พรบ.) หมวดต่างๆ อีก 7 หมวด ระหว่างมาตรา 12-111 และบทเฉพาะกาลอีก 4 มาตรา 
(112-115) สรุปสาระท่ีส้าคัญที่เก่ียวข้องกับองค์การจัดการน ้าเสีย ได้แก่ 

หมวด 4 กำรควบคุมมลพิษ ในหมวดนี แบ่งออกเป็น 8 ส่วน ว่าด้วยการก้าหนดขั นตอนในการควบคุมมลพิษ
ไว้อย่างครองคลุมตั งแต่การให้อ้านาจหน้าที่ การด้าเนินการ การรับผิด ตลอดจนถึงบทลงโทษ สาระส้าคัญของหมวดที่ 
4 ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรควบคุมมลพิษ ก้าหนดให้มีการตั ง “คณะกรรมการควบคุมมลพิษ” โดยมี
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน และหัวหน้าหน่วยงานในระดับกรมอีก 11 หน่วยงาน 
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ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 5 คน และให้อ้านาจหน้าที่ในการควบคุมมลพิษตามมาตรา 53            
ไว้ 12 ประการดังนี   

(1) เสนอแผนปฏิบัติการเพ่ือป้องกันหรือแก้ไขอันตรายอันเกิดจาก การแพร่กระจายของมลพิษหรือ
ภาวะมลพิษต่อคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(2) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการให้มีการด้าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม หรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุม ป้องกัน ลด หรือขจัดมลพิษต่อ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กกวล.) 

(3) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการก้าหนดมาตรการส่งเสริมด้านภาษี อากรและการลงทุนของเอกชน
เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษและการส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(4) เสนอแนะการก้าหนดอัตราค่าบริการส้าหรับระบบบ้าบัดน ้าเสีย รวมหรือระบบก้าจัดของเสียรวม
ของทางราชการต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(5) ให้ค้าแนะน้าแก่รัฐมนตรีในการก้าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษ จากแหล่งก้าเนิดตาม มาตรา 55 
(6) ให้ค้าแนะน้าแก่รัฐมนตรีในการก้าหนดประเภทของแหล่งก้าเนิด มลพิษที่จะต้องปฏิบัติตาม 

มาตรา 68 และ มาตรา 69 
(7) ให้ค้าแนะน้าในการออกกฎกระทรวงก้าหนดชนิดและประเภทของ ของเสียอันตรายตาม มาตรา 79 
(8) ประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพ่ือ ควบคุม ป้องกัน ลด หรือขจัดมลพิษ 
(9) จัดท้ารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์มลพิษเสนอต่อคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติปีละหนึ่งครั ง 
(10) พิจารณาวินิจฉัยการคัดค้านค้าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ตามพระราชบัญญัตินี  
(11) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี หรือกฎหมายอ่ืน ให้เป็นอ้านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
(12) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมาย คณะกรรมการควบคุม

มลพิษอาจตั งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาและ ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษจะ
มอบหมายก็ได้ 

ส่วนที่ 3 เขตควบคุมมลพิษ ได้ให้อ้านาจคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการประกาศให้ท้องที่ใด
เป็นเขตควบคุมมลพิษหากปรากฎว่าท้องที่นั นมีปัญหามลพิษซึ่งมีแนวโน้ม ที่จะร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนหรืออาจก่อ ให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเจ้าพนักงานในท้องที่นั นต้อง
จัดท้าแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดทมลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือรวมไว้ใน
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด (มาตรา 59-60) โดยการจัดท้าแผนต้องด้าเนินการ
ตามวิธีการที่ก้าหนดไว้ใน พรบ. ฉบับนี  

ส่วนที่ 5 มลพิษทำงน  ำ มีการให้อ้านาจรัฐมนตรีโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการมลพิษสามารถก้าหนด
ประเภทของแหล่งก้าเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมการปล่อยน ้าเสียหรือของเสียลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะหรือออกสู่
สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั งแหล่งก้าเนิดมลพิษ ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดมลพิษเหล่านั นต้องควบคุมการ
ปล่อยน ้าเสียหรือของเสียไม่ให้เกินมาตรฐานที่ก้าหนดไว้ และมีหน้าที่ต้องก่อสร้าง ติดตั งหรือจัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
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หรือระบบก้าจัดของเสียตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษก้าหนด หรือหากในท้องที่ใดมีระบบบ้าบัดน ้าเสียหรือของเสีย
รวมไว้แล้ว และเจ้าของกิจการประสงค์ที่จะส่งน ้าเสียหรือของเสียไปบ้าบัด จะต้องเสียค่าบริการตามอัตราที่ก้าหนด 
(มาตรา 69-72) นอกจากนี ในส่วนที่ 5 ยังได้ก้าหนดมาตรฐานในการควบคุม แนวทางและขั นตอนในการที่จะมีผู้รับจ้าง
เป็นผู้ควบคุม หรือรับจ้างให้บริการบ้าบัดน ้าเสียหรือก้าจัดของเสีย หรือการด้าเนินการโดยหน่วยงานราชการไว้ด้วย 
(มาตรา 73-77) 

ส่วนที่ 8 ค่ำบริกำรและค่ำปรับ ในส่วนนี ได้ก้าหนดวิธีการ ในการด้าเนินการคิดค่าบริการและค่าปรับใน
กรณีต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการด้าเนินการให้กับทุกฝ่าย (มาตรา 88-93) 

หมวด 5 มำตรกำรส่งเสริม เป็นการก้าหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งก้าเนิดมลพิษ สามารถด้าเนินการควบคุมมลพิษต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเป็นมาตรการเพ่ือลดภาระ
ต่างๆ ให้ เช่น การลดภาษี (อากร) ขาเข้าส้าหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ ฯลฯ จ้าเป็นซึ่งไม่สามารถจัดหาได้ในประเทศ การ
จ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกประเทศโดยไม่คิดภาษีเงินได้ของบุคคลนั น เป็นต้น โดยการด้าเนินการต้องยื่นค้าขอรับการ
ส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางราชการ ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กกวล.) 

หมวด 6 ควำมรับผิดทำงแพ่ง แหล่งก้าเนิดมลพิษใดก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งก้าเนิด ของการรั่วไหลหรือ
แพร่กระจายของมลพิษอันเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตราย แก่ชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพอนามัย หรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สิน
ของผู้อื่นหรือของ รัฐเสียหายด้วยประการใด ๆ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดมลพิษนั น มีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพ่ือการนั น ไม่ว่าการ รั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษนั นจะเกิดจากการกระท้า
โดยจงใจหรือ ประมาทเลินเล่อของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดมลพิษหรือไม่ก็ตาม ยกเว้นในกรณี เหตุสุดวิสัย
หรือการสงคราม การกระท้าตามค้าสั่งของรัฐบาลหรือเจ้าพนักงานของรัฐ การกระท้าหรือละเว้นการกระท้าของผู้ที่
ได้รับอันตรายหรือ ความเสียหายเองหรือของบุคคลอ่ืน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการรั่วไหลหรือ
การแพร่กระจายของมลพิษนั น (มาตรา 95) นอกจากนี ยังหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ทางราชการต้องรับภาระจ่ายจริงใน
การขจัดมลพิษที่เกิดขึ นนั นด้วย  และที่ส้าคัญอีกมาตราหนึ่งคือ มาตรา 97 ผู้ใดกระท้าหรือละเว้นการกระท้าด้วย
ประการใด โดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการท้าลายหรือท้าให้สูญหายหรือเสียหายแก่ ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของ
รัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าที่ ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั งหมดของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ถูกท้าลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั น ซึ่งในปัจจุบันมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ท้าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติแล้วในหลายกรณี ส่งผลให้ผู้ที่คิดจะท้าลายทรัพยากรธรรมชาติเกิดความย้าเกรงมากกว่าในอดีตที
ผ่านมา 

หมวด 7 บทก ำหนดโทษ ได้ก้าหนดถึงบทลงโทษไว้ทั งในส่วนของค่าปรับ และระวางโทษจ้าคุกในความผิดฐาน
ต่างๆ แตกต่างกันไปตามลักษณะความหนักเบาของการท้าผิด และผลกระทบที่เกิดขึ นกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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2.3. นโยบำยและแผนกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2540-2559 
การจัดท้านโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นไปตามความใน

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.  2535 ตามมาตรา (1) โดยให้คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นผู้มีอ้านาจหน้าที่เสนอ เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพ่ือใช้เป็นแนวทางและกรอบ
แห่งการบริหารงานการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่        
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวแล้ว ทั งนี ได้ก้าหนดเป็นนโยบายและแนวทางการส่งเสริม
และรักษาสิ่งแวดล้อมระยะยาว 20 ปี โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพึงปฏิบัติตามที่ก้าหนดไว้ตามนโยบายข้างต้น โดย
จะต้องด้าเนินการจัดการท้าแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 36 ต่อเนื่องกันเป็น 4 แผน แผนละ 5 ปี รวมทั ง
จัดท้าแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตามมาตรา  7 มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 
40 และมาตรา 41 แล้วแต่กรณี  ส้าหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์การจัดการน ้าเสียจะอยู่ในนโยบายป้องกันและขจัด
มลพิษ  

 
นโยบำยป้องกันและขจัดมลพิษ 
1) ลดและควบคุมปัญหามลพิษอันเนื่องมาจากชุมชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม คมนาคม และกิจกรรม

ก่อสร้าง ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั งฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื นที่ที่
มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

2) สนับสนุนให้มีการจัดการของเสียและสารอันตรายอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั งจัดให้มี
ระบบป้องกันและแก้ไขกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติภัยขนาดใหญ่ 

3) พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการมลพิษ ให้เกิดเอกภาพในการก้าหนดนโยบายแผน และแนวทาง
ปฏิบัติ ทั งนี กฎหมาย องค์กร และเงินทุน ต้องมีความสอดคล้องและสนับสนุนให้การด้าเนินการบริหารและการจัดการ
มลพิษที่มีประสิทธิภาพ โดยให้ผู้ก่อมลพิษต้องรับผิดชอบ รวมทั งการให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน และมีการ
ประสานความร่วมมือในการจัดการมลพิษ โดยภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน 

 
2.4. แผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตั งแต่ปี 2560 – 2579 เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อม
กับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารรารชการแผ่นดินมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถน้าไปสู่
การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน้าพาประเทศสู่ให้หลุดพ้นหรือบรรเทา
ความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ นในปัจจุบัน ทั งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล ้า ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม รวมถึงสามารถรับภัยคุกคามและบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ นในอนาคต 
สาระส้าคัญของยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วยวิสัยทัศน์ เป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันทั ง
นโยบายชาติ และมาตราการเฉพาะ ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กร และคนไทยทุกคนต้องมุ่งด้าเนินการไปพร้อมๆกัน
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อย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุสิ่งที่คนไทยต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของ
ก้าลังอ้านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ  สังคมจิตวิทยา การทหาร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 
วิสัยทัศน์   
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” 
 

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

 
ยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย คือ 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และสร้าง

ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบ และ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทาง
ที่ส้าคัญ อาทิ 

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

                           (3) การพัฒนา และใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                           (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                           (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                     
                  (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
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2.5. แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่องสิ่งแวดล้อม) 
แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นที่รัฐบาลให้

ความส้าคัญและสนับสนุนการจัดการปัญหามลพิษทุกด้าน เห็นได้จากการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อ   สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 ที่ต้องการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และ   น ้า
เสียที่เกิดจากการผลิตและบริโภค การก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาวหรือยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้วางอนาคตประเทศไทย ปี ๒๕๗๙ ด้านสิ่งแวดล้อมไว้ว่า เศรษฐกิจและ
สังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสี เขียว ระดับการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ต่้า มีพื นที่ สีเขียวมากขึ น ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับกระแสโลกที่ให้ความส้าคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) ในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ซึ่งมีเป้าหมายที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษ อาทิ น ้าเสียที่รับการบ้าบัดได้อย่าง
ปลอดภัย ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (เช่น PM๒.๕ และ PM๑๐) ในเขตเมือง ของเสียอันตรายที่เกิดขึ นต่อคน ของเสีย
อันตรายที่ได้รับการบ้าบัด อัตราการน้าขยะกลับมาใช้ใหม่ (Recycling Rate) ของประเทศ จ้านวนตันของวัสดุที่ถูกรี
ไซเคิล เป็นต้น และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นแผนขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท้าาให้เกิดการปรับเปลี่ยนระบบการท้างานของ
หน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนระดับชาติ เพ่ือปฏิรูปประเทศไทยที่มุ่งสร้างสมดุลของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
ประเด็นปฏิรูปมี 3 ประเด็น ประกอบด้วย 
1) เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก้าเนิดให้มีประสิทธิภาพ 
2) ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ 
3) ผลักดันให้ทุกภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
ประเด็นปฏิรูปท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย มีดังนี  

          1) ประเด็นปฏิรูปที่ 1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก้าเนิดให้มีประสิทธิภาพ ประเด็นย่อยที่ 1.5 
บังคับใช้มาตรฐานจัดการน ้าเสียอย่างเคร่งครัดตั งแต่การขออนุมัติการก่อสร้าง และประเด็นย่อยที่ 1.6 พัฒนากลไกด้าน
เงินงบประมาณเพ่ือสนับสนุนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมชุมชนในการจัดการ  น ้าเสียที่
แหล่งก้าเนิด 
          2) ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ ประเด็น
ย่อยท่ี 2.2 ก้าหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก้ากับดูแลการบริหารจัดการ
น ้าเสียตามหลักวิชาการในภาพรวม 
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2.6. ทิศทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
2.6.1 กรอบวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12  
         การก้าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ        

ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส้าคัญกับการก้าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ  

 
2.6.2 กำรก ำหนดต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศ (Country Strategy Positioning) เป็นกำร

ก ำหนดต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) ได้จัดท ำขึ น  

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(1) รักษาฐานความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  
(5) มีการบริหารจัดการน ้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน ้า  

 
2.7. นโยบำยรัฐบำล 

นโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบันที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 มีทั งสิ น               
11 ด้าน นโยบายที่เกี่ยวข้องกับองค์การจัดการน ้าเสีย มีดังนี  

 2.7.1 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
(1) แก้ปัญหาน ้าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน ้า 
(2) ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิตอลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิตอลให้เริ่ม 

ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง  
2.7.2 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรม 
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(1) สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและการพัฒนาของประเทศ 
(2) ส่งเสริมให้การลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ 

2.7.3 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

(1) เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน ้าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค 
2.7.4 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
(1) ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
2.8. นโยบำยประเทศไทย 4.0 

 เป็นนโยบายในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็น
ประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่  Value – Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มี 3 ประการในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์เป็นนวัตกรรม 
2. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเป็นภาคบริหารมากขึ น 
3. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศภาคอุตสาหกรรมเป็นเทคโนโลยีความคิด สร้างสรรค์และ

นวัตกรรม 
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 และ

การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี  
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่  (New Startups)     ด้าน

เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการอาหาร เป็นต้น 
2. กลุ่มสาธารณาสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยี

การแพทย์ สปา เป็นต้น 
3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น 

เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 
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4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์ และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา 
อี-มาร์เก็ตเพลส อี-คอมเมิร์ซ เป็นต้น 

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

 
2.9. เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) หรือตัวย่อว่า  SDGs เป็น
เป้าหมายเกี่ยวกับ การพัฒนาระดับนานาชาติ ซึ่งจัดท้าขึ นโดยองค์กรสหประชาชาติ โดยจะเริ่มใช้ SGDs เป็นทิศทาง
การพัฒนาตั งแต่ปี 2558 - 2573 ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก 17 เป้าหมาย และเป้าหมายย่อย 16 เป้าหมาย ซึ่ง
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับกับองค์การจัดการน ้าเสีย คือ  

เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันเรื่องน ้าและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้
ส้าหรับทุกคน 

เป้าประสงค์ที่ 6.3 ยกระดับคุณภาพน ้า โดยลดมลพิษ ลดการทิ งขยะ ลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย 
ลดสัดส่วนน ้าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพ่ิมการน้ากลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก ภายในปี 2573  
          เป้าประสงค์ที่ 6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น ้าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น ้า และ
จัดหาน ้าที่ยั่งยืน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้า และลดจ้านวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน ้า 
ภายในปี 2573  

เป้าประสงค์ที่ 6.5  ด้าเนินการบริหารจัดการน ้าแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสมภายในปี 2573 

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

เป้าประสงค์ท่ี 6.7 ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่
ประเทศก้าลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับน ้าและสุขอนามัยซึ่งรวมถึงด้านการเก็บน ้า การขจัดเกลือ 
การใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน ้าเสีย เทคโนโลยีการน้าน ้ากลับมาใช้ใหม่ 

เป้าประสงค์ที่ 6.8 สนับสนุนและเพ่ิมความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการ
จัดการน ้าและสุขอนามัย 
 

2.10. แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
          แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน ้าเสียตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ได้ก้าหนด
เป้าหมายในการด้าเนินงานทั ง 6 ยุทธศาสตร์ โดยเป้าหมายก้าหนดจากสถานการณ์ปัญหาและศักยภาพในพื นที่ลุ่มน ้า 
และทิศทางการพัฒนาประเทศ 

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
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  ยุทธศำสตร์ 6 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 
1. ยุทธศาสตร์การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความม่ันคงของน ้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) 
3. ยุทธศาสตร์การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการคุณภาพน ้า 
5. ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 

 
ยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการคุณภาพ

น ้า  
เป้าประสงค์ที่ 1 แหล่งน ้าทั่วประเทศมีคุณภาพน ้าอยู่ในระดับพอใช้ขึ นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยให้มี

การพัมนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสียและลดมลพิษจากแหล่งก้าเนิด และแหล่งน ้าเสื่อมโทรมได้รับการ
แก้ไขฟ้ืนฟูยกระดับให้ดีขึ น 

เป้าประสงค์ที่ 2 การควบคุมความเค็มปากแม่น ้า ณ จุดควบคุม ไม่ให้เกินมาตรฐานของการเกษตรและการ
ประปา 
 

2.11. แผนยุทธศำสตร์รัฐวิสำหกิจสำขำสำธำรณูปกำร 
 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 
รับทราบและเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ภาพรวม และให้ สคร. จัดท้าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจรายสาขา  โดยมี
เป้าหมายและทิศทางการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2564 โดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
จัดการน ้าเสีย คือ ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ เพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านน ้า และพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รองรับการเจริญเติบโตของเมือง และพื นที่เศรษฐกิจอย่างมี
คุณภาพ ควบคู่ไปกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี  

1. บทบาท/เป้าหมายการด้าเนินงาน 
2. การลงทุน 
3. ฐานะการเงินที่เก่ียวข้อง 
4. เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
5. ธรรมภิบาล และการบริหารจัดการที่ดี 
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2.12. แผนกำรจัดกำรน  ำเสียชุมชน 
แผนการจัดการน ้าเสียชุมชน เป็นกรอบแผนแม่บทที่ได้จัดท้าขึ นจากการหารือ ระดมความคิดเห็น       ตาม

กระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั งจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และองค์กร
ต่างๆ ในการก้าหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติและแผนด้าเนินงานที่สามารถใช้ปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ ท้า
ให้สามารถจัดท้าแผนการจัดการน ้าเสียชุมชนได้จนเป็นผลส้าเร็จตามวัตถุประสงค์และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติในคราวประชุมครั งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2546 มีมตเิห็นชอบต่อแผนการจัดการฯ ดังกล่าว 

แผนการจัดการน ้าเสียชุมชน เป็นกรอบแผนแม่บทส้าหรับให้เกิดการบริหารจัดการน ้าเสียแบบบูรณาการที่
เน้นการจัดการเชิงพื นที่ และอย่างเป็นระบบโดยภาพรวมของทั งประเทศ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้าแนวคิด 
แนวทางปฏิบัติ ภายใต้แผนการจัดการน ้าเสียชุมชนไปใช้จัดท้าแผนปฏิบัติส้าหรับด้าเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยมุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมทั งชุมชนและ
ประชาชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีขีดความสามารถและความพร้อมในการบริหารจัดการน ้าเสียได้ด้วย
ตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบและประเมินผลการด้าเนินงานได้ ทั งนี เพ่ือให้ชุมชนและประชาชนมี
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตดีขึ น ประชาชนและชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมคิดเสนอแนะ และ
ตัดสินใจ ซึ่งจะบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้นั น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั งจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนจะต้องร่วมมือกันในการแปลงแผนการจัดการน ้าเสียชุมชน ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

2.12.1 พื นที่เป้ำหมำย 
      พื นที่ด้าเนินการหรือพื นที่ เป้าหมาย ได้พิจารณาความส้าคัญทั งพื นที่ชุมชนในเขตเทศบาล 

(Municipal Boundary) ที่มีชุมชนอาศัยอยู่มาก และพื นที่บริเวณนอกเขตเทศบาล (Peri-Urban Area) ซึ่งมักจะมี
ชุมชนขนาดเล็กเกิดขึ นแบบกระจัดกระจาย ท้าให้ควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อมยากขึ น ดังนั นการก้าหนดพื นที่เป้าหมาย
จึงเน้นพื นที่ชุมชนเมืองในเขตเทศบาลก่อนเป็นหลัก เนื่องจากเป็นแหล่งก้าเนิดน ้าเสียมากกว่าจ้าเป็นต้องเร่งด้าเนินการ
จัดการ อีกทั งการควบคุมดูแล บริหารจัดการ ยังสามารถท้าได้ง่ายกว่า ส่วนพื นที่บริเวณขอบนอกเขตเทศบาลจะ
สนับสนุนการใช้แนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพ่ือควบคุม ป้องกันปัญหามลพิษ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และการพึ่งพาตนเองในการด้าเนินการ 

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

ปัญหามลพิษน ้าเสีย คุณภาพน ้าในแม่น ้าเสื่อมโทรมอยู่ในเกณฑ์ต่้าถึงต่้ามาก และอาจเข้าขั นวิกฤติได้ในอนาคตหาก     
ไม่เร่งด้าเนินการเพ่ือควบคุมปริมาณของเสียจากชุมชนให้ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ไม่เกินร้อยละ  50 ของที่เกิดขึ น 
ได้แก่ ชุมชนเมือง จ้านวน 344 พื นที่ ดังนี  

1.1) ด้าเนินการระยะเร่งด่วน ปี พ.ศ. 2547 - 2548 จ้านวน 97 พื นที่ โดยในระยะแรกให้
ด้าเนินการตามล้าดับความส้าคัญของพื นที่ลุ่มน ้าที่มีความเสื่อมโทรมมากใน  5 ล้าดับแรก ได้แก่ กลุ่มน ้าท่าจีน ลุ่มน ้า
เจ้าพระยา ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา ลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก และลุ่มน ้ายม 
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1.2) ด้าเนินการระยะปานกลาง ปี พ.ศ. 2549 - 2551 จ้านวน 247 พื นที่ โดยด้าเนินการในพื นที่
ตามล้าดับความส้าคัญของพื นที่ลุ่มน ้าที่มีความเสื่อมโทรมและอยู่ในล้าดับต้นๆ เช่นกัน แต่ไม่อยู่ในพื นที่ที่มีคุณภาพน ้า
อยู่ในเกณฑต์่้าถึงต่้ามาก 

2) กลุ่มท่ี 2 พื นที่ด้าเนินการเพ่ือการควบคุม ป้องกัน และการจัดการ เป็นพื นที่ท่ีไม่มีปัญหามลพิษน ้า
เสียมาก คุณภาพน ้าในแม่น ้าอยู่ในเกณฑ์ดีถึงพอใช้ แต่ ควรเตรียมการในระยะยาวส้าหรับการบริหารจัดการที่ดี 
สามารถควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามลพิษ เพ่ือการอนุรักษ์และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่ให้เสื่อมโทรม ได้แก่ 
ชุมชนเมืองจ้านวน 786 พื นที ่

 
       2.12.2 ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรน  ำเสียชุมชน 

      1) การบริหารจัดการน ้าเสียชุมชนแบบบูรณาการ เน้นการบริหารเชิงพื นที่และการมีส่วนร่วมจาก ทุก
ภาคส่วน รวมทั งประชาชนและชุมชน เพ่ือการจัดการน ้าเสียที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน 

      2) สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไข 
ปัญหามลพิษจากน ้าเสียชุมชน และประชาชน มีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมตัดสินใจในการจัดการน ้าเสีย 

      3) ฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนและลดปัญหามลพิษ ในพื นที่ที่อาจเกิดปัญหารุนแรงจากมลพิษ ด้าน
น ้าเสียชุมชน และก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมีผลกระทบต่อสุขอนามัย สวัสดิภาพ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะพื นที่วิกฤติ และพื นที่ลุ่มน ้าที่มีปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน ้าเป็นล้าดับ
แรก 

      4) สร้างความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการน ้าเสียชุมชน และ
ตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบ และมีระบบการติดตามตรวจสอบประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

      5) ก้าหนดกฎหมายที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้และ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

      6) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการน ้าเสีย ตลอดจนส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
น้าน ้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

      7) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส้านึก และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วนท้องถิ่น ชุมชนและประชาชน 

 
        2.12.3 กลยุทธ์และมำตรกำร 

      ในการจัดการน ้าเสียชุมชนได้ล้าดับความส้าคัญในการด้าเนินการของกลยุทธ์ต่างๆ โดยให้สอดคล้อง 
เชื่อมโยงกับมาตรการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการน ้าเสียชุมชน ดังนี    

2.12.3.1 กลยุทธ์ที่ 1 : ด้านการบริหารจัดการให้มีการจัดการน ้าเสียที่มีประสิทธิภาพ 
   มาตรการ 
   (1) สนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก 
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   (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ
สถานการณ ์

   (3) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการจัดการน ้าเสียและควบคุมมลพิษ 
   (4) ฟ้ืนฟูสภาพการด้าเนินงานของระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนเดิม ให้สามารถ

ด้าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง 
   แนวทางปฏิบัติ ในส่วนขององค์การจัดการน ้าเสีย 
   (1) กระทรวงมหาดไทย โดยองค์การจัดการน ้าเสียน้ารูปแบบวิธีการบริหารจัดการระบบ

บ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชน ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานระบบบ้าบัดน ้าเสีย ซึ่งเป็นกระบวนการค้นหาแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาและแนวทาง/กระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้กับการจัดการระบ้า
บัดน ้าเสีย สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินระบบฯ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย หรือ
วิธีอ่ืนๆ ที่เหมาะสม 

    (2) กระทรวงมหาดไทย และองค์การจัดการน ้าเสีย พัฒนารูปแบบวิธีการบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ทั งด้านการเงินและการเดินระบบ ด้วยวิธีการเทียบเคียง 
(Benchmarking System) ซึ่งเป็นกระบวนการค้นหาแนวทางปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาและแนวทาง/กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้กับการจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดิน
ระบบฯ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฯ หรือวิธีอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม 

    (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ/หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยองค์การจัดการน ้าเสียท้าการเดินระบบ (Operation) จ้านวน 46 แห่ง โดยได้รับงบประมาณในลักษณะแบบถดถอย
เป็นเวลา 4 ปี เริ่มในปี พ.ศ. 2547 วงเงิน 571.40 ล้านบาท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจ่ายเพ่ิมเติมใน 
ส่วนที่เหลือตามสัดส่วนอีก 342.60 ล้านบาท (รวมทั งสิ น 914.00 ล้านบาท) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
บริหารงานเดินระบบฯ ได้ในระยะแรกภายหลังจากการปรับปรุงซ่อมแซมฯ ก่อนที่จะรับผิดชอบด้าเนินการด้วยการ
พ่ึงพาตนเองได้ต่อไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้ารุงรักษาหรือเปลี่ยนเครื่องจักร/
อุปกรณ์ (Maintenance Cost) ทั งหมด โดยเงินส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องสมทบในส่วนของการเดิน
ระบบและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้ารุงรักษา สามารถจัดหาได้จาก (1) งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอง (2) รายได้จากการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย (3) เงินอุดหนุนภายใต้แผนปฏิบัติการก้าหนดขั นตอนการกระจาย
อ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (4) เงินกู้ จากแหล่งเงินอื่น ๆ 

    (4) ส้านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสิ่งแวดล้อมภาค 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และองค์การจัดการน ้าเสีย ด้าเนินการสร้ างความพร้อมให้ท้องถิ่น
ในการด้าเนินการระบบบ้าบัดน ้าเสีย การเตรียมการก้าหนดอัตราค่าบริการ และการจัดเก็บที่เหมาะสม 

2.12.3.2 กลยุทธ์ที่ 2 : ด้านความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด้าเนินการจัดการน ้าเสีย 
มาตรการ 

  (1) เสริมสร้างสมรรถนะ และศักยภาพเกี่ยวกับการจัดการน ้าเสียให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  (2) พัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (3) เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานและบังคับใช้กฎหมาย 
  (4) สร้างความพร้อมในการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคู่กับการ

สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  
  แนวทางปฏิบัติ ในส่วนขององค์การจัดการน ้าเสีย 
  (1) กระทรวงมหาดไทย โดยองค์การจัดการน ้าเสีย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  และ

สิ่งแวดล้อมโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถหรือสมรรถนะของบุคลากร
ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ทักษะ ในการบริหารจัดการน ้าเสีย 

2.12.3.3 กลยุทธ์ที่ 3 : ด้านการประชาสัมพันธ์สร้างจิตส้านึกด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษน ้าเสียชุมชน
และการมีส่วนร่วมในการด้าเนินการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

       มาตรการ 
  (1) สนับสนุนการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
  (2) สนับสนุนการเพิ่มความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมลพิษให้แก่ชุมชนและประชาชน 
  (3) ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการด้าเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

และมลพิษด้านน ้าเสียชุมชน 
  แนวทางปฏิบัติ ในส่วนขององค์การจัดการน ้าเสีย 
  (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและองค์การจัดการน ้าเสีย 

และส้านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมภาค รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส้านึก
และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั งแต่ต้น ร่วมคิด เสนอแนะ ร่วมตัดสินใจ 
และร่วมด้าเนินการจัดการน ้าเสีย และการจ่ายค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียตามหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 

2.12.3.4 กลยุทธ์ที่ 4 : ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน และประชาชนในการจัดการน ้าเสียชุมชน เน้น
ให้ประชาชนสามารถเข้ามาร่วมรับรู้ตั งแต่ต้น ร่วมคิด เสนอแนะ ร่วมตัดสินใจ และร่วมด้าเนินการ 

       มาตรการ 
  (1) ปรับเปลี่ยนวิธีการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้าถึงพื นที่และใกล้ชิด

ประชาชนและชุมชน 
  (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการให้ข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงและความรู้แก่ประชาชนอย่างโปร่งใส 

และอย่างต่อเนื่อง 
  (3) สร้างความเข้าใจ และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่ประชาชนและชุมชน 
 
  (4) สนับสนุนส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพและสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

การสร้างการมสี่วนร่วมของประชาชน 
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2.12.3.5 กลยุทธ์ที่ 5 : ด้านการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการด้าเนินการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างเป็นระบ 

มาตรการ 
  (1) พัฒนาระบบ และกลไกการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และวิธีการวัดผล 
  (2) สนับสนุนการด้าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด้าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

2.12.3.6 กลยุทธ์ที่ 6 : ด้านกฎหมาย และก้ากับดูแล ในการควบคุมมลพิษจากแหล่งก้าเนิด และ
ควบคุมการด้าเนินการจัดการน ้าเสียชุมชน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตาม และบังคับใช้กฎหมาย 

       มาตรการ 
  (1) ส่งเสริมและสนับสนุนการบังคับใช้ในการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียหรือ

ค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสีย เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน้าไปประกาศใช้และด้าเนินการได้ต่อไป 
  (2) สนับสนุนกฎหมายควบคุมแหล่งก้าเนิดน ้าเสียชุมชน ให้ครอบคลุมแหล่งก้าเนิดน ้าเสีย

ประเภทต่าง ๆ มากขึ น 
  (3) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไกทางกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วม

รับผิดชอบด้าเนินการจัดการน ้าเสีย และ/หรือด้าเนินงานระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
  (4) พัฒนากลไกทางกฎหมายควบคุมการระบายน ้าเสียจากแหล่งก้าเนิดมลพิษ 

2.12.3.7 กลยุทธ์ที่ 7 : ด้านงบประมาณในการเสริมประสิทธิภาพการด้าเนินการจัดการน ้าเสียของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       มาตรการ 
  (1) สนับสนุนก้าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดการน ้าเสียชุมชนที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบมากขึ น 
  (2) พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ การบริหารเงินงบประมาณในการด้าเนินการจัดการ  

น ้าเสียชุมชน 
  (3) สนับสนุนก้าหนดภารกิจด้านการจัดการน ้าเสียชุมชนและงบประมาณด้าเนินงานที่

ชัดเจน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้จ่ายด้าเนินการ 
 
2.12.4 กำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 

ในการด้าเนินการแผนการจัดการน ้าเสียชุมชน เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติและมีการติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความเข้าใจในแผน มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติทุกขั นตอน และสามารถปฏิบัติได้ในทุกระดับ ทั งระดับหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และระดับ
ชุมชน ทั งนี ในการจัดท้าแผนการจัดการน ้าเสียชุมชนจึงได้ก้าหนดแผนด้าเนินงานที่มีระยะเวลาชัดเจน ตลอดจนสาระที่
บ่งชี ถึงหลักการ เหตุผล เป้าหมายและภารกิจ แหล่งเงิน มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และการจัดล้าดับของการด้าเนินการ 
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แนวทางการติดตามประเมินผล รวมทั งได้ผนวกเอาขั นตอน วิธีการ ด้าเนินการจัดการน ้าเสียชุมชน ไว้ในแผนการจัดการ
น ้าเสียชุมชน ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้เป็นแนวทางด้าเนินการได้ด้วยตนเอง 

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ สามารถด้าเนินการตามล้าดับ ดังนี  
1) จัดท้าแผนปฏิบัติการจัดการน ้าเสียชุมชน ตามแนวทางและกรอบด้าเนินการ ภายใต้แผนการ

จัดการน ้าเสียชุมชน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถน้าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2) สร้างความเข้าใจในแผนการจัดการน ้าเสียชุมชน และองค์ความรู้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้และการมีส่วนร่วม รวมทั งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถ และมีความพร้อมในการปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ  

3) ผลักดันให้มีการบริหารแผนการจัดการน ้าเสียชุมชนอย่างจริงจัง โดยสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถประยุกต์แนวทางการด้าเนินการให้สามารถปฏิบัติได้ในระดับชุมชนและระดับท้องถิ่น ด้วยการใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ร่วมกัน ทั งนี มาตรการต่าง ๆ จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการน ้าเสีย
ชุมชน สามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ ตั งแต่
เริ่มต้นโครงการและต่อเนื่องทั งการศึกษา การเสนอข้อคิดเห็นและตัดสินใจ เพ่ือให้เกิดความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วม ความ
เชื่อถือ และความโปร่งใสในการด้าเนินงานของท้องถิ่น 

5) สร้างระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล มีเกณฑ์ชี วัดประเมินผลที่มีประสิทธิภาพรวมทั งเปิด
โอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ 

6) สนับสนุนการจัดท้าฐานข้อมูลระดับชุมชน และระดับท้องถิ่น รวมทั งการประสานความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน้าข้อมูลและความรู้
ทางวิชาการไปใช้ประกอบการปฏิบัติงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้ 

หน่วยงานจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคจะต้องให้การสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการด้าเนินการเพ่ือการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติรวมทั งต้องสร้างระบบติดตาม ตรวจสอบประเมินผล      การ
ด้าเนินงานตามแผน และด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี  

1) กระทรวงมหาดไทย ให้การส่งเสริม สนับสนุน ให้ค้าแนะน้า ช่วยเหลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการด้าเนินการตามแนวทางการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยล้าดับแรกซึ่งส้าคัญและต้องด้าเนินการก่อน คือ การ
ประสานและชี แจงแผนเพ่ือสร้างความเข้าใจในแผนการจัดการน ้าเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นอกจากนี 
หน่วยงานส่วนกลางจะต้องด้าเนินการสร้างระบบติดตามตรวจสอบประเมินผลการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดการน ้าเสียด้วย 

2) ส้านักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดประสานการด้าเนินงานกับหน่วยงานส่วนกลาง และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติชุมชนและประชาชน ควรต้องมีส่วนร่วมด้าเนินการโดยการเปิดโอกาสให้
ชุมชนและประชาชนเข้ามาร่วมรับรู้ตั งแต่ต้น ร่วมคิด ให้ข้อเสนอแนะ ร่วมตัดสินใจร่วมด้าเนินการจัดการน ้าเสีย และ
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ร่วมติดตามตรวจสอบ ทั งนี  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค   จะ
ให้การสนับสนุนช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่องให้เกิดการมีส่วนร่วมตาม
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

2.13. นโยบำยและพื นที่เป้ำหมำยกำรจัดกำรน  ำเสียชุมชน (พ.ศ. 2553 -  2584) 
 1. การจัดการน ้าเสียชุมชมภายใต้บทบาทภารกิจของ องค์การจัดการน ้าเสีย สามารถตอบสนองต่อนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยเน้นการจัดการน ้าเสียของชุมชนเพ่ือการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  2. การจัดการน ้าเสียชุมชนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ยังน้าไปสู่การน้าน ้าเสียจากการบ้าบัดแล้วมาใช้
ประโยชน์ใหม่ที่เอื อต่อการเพ่ิมมูลค่าของน ้าเสียที่บ้าบัดแล้วโดยหน่วยบ้าบัดขององค์การจัดการน ้าเสียในการใช้
ประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจเอกชน ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ และยังเป็นการลดภาระด้านเศรษฐศาสตร์/ต้นทุน 
ในการด้าเนินงานของผู้รับบริการ 
  3. แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสียยังตอบสนองต่อการสร้างดุลยภาพการพัฒนาทั งในเชิงส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดภาระของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาน ้าเสียชุมชน ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
ความเชื่อมั่นในการพัฒนาและการลงทุนทั งจากภายในและต่างประเทศ 
  4. ประชาชน/ชุมชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการน ้าเสียชุมชนโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การจัดการน ้าเสีย พร้อมทั งประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาและบ้ารุงรักษาให้ระบบบ้าบัดน ้าเสียมีความ
ต่อเนื่องยั่งยืน และอยู่บนพื นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน 
  5. ประชาชน เยาวชน ผู้ก่อมลพิษ และภาคส่วนต่างๆ สามารถเข้าถึงบทบาทการท้างานของ องค์การ
จัดการน ้าเสีย และเห็นคุณค่าความส้าคัญของการจัดการน ้าเสียชุมชนโดยใช้ศูนย์เรียนรู้/พื นที่สาธิต/พื นที่ปฏิบัติการจริง 
ที่ องค์การจัดการน ้าเสีย ด้าเนินการทั งในระดับส่วนกลาง เขตปริมณฑล และตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ    อันเป็น
การส่งเสริมพฤติกรรมและแบบแผนการปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. สังคมและสาธารณชนสามารถรับรู้ในบทบาทภารกิจของ องค์การจัดการน ้าเสีย และภาคีหุ้นส่วนการ
พัฒนาในการจัดการน ้าเสียชุมชนและช่วยให้ องค์การจัดการน ้าเสีย และนโยบายภาครัฐสามารถพัฒนากลไกการ
สนับสนุนช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีส่วนต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าเสียอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบทบาทของ องค์การจัดการน ้าเสีย ในการเป็นองค์กรหลักด้านการจัดการน ้าเสียชุมชนและการพัฒนาสถาบัน
เพ่ือการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการจัดการน ้าเสียชุมชนให้กับหน่วยงานและองค์กรที่มีภารกิจด้านการจัดการ
น ้าเสีย และ/หรือการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  7. ระบบบ้าบัดน ้าเสียที่มีการก่อสร้างไว้แล้วสามารถฟ้ืนฟู บ้ารุงรักษา เพ่ือให้เกิดการเดินระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จ้านวนไม่น้อยกว่า 105 แห่ง  
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  8. พื นที่วิกฤติด้านคุณภาพน ้าและสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื นที่ลุ่มน ้าวิกฤติที่
ส้าคัญสามารถวางแผนพัฒนา และ/หรือก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ของปัญหา และ
วางแผนการพัฒนารองรับในอนาคต 
  9. ส่งเสริมความร่วมมือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และบุคลากรด้านการจัดการน ้าเสียชุมชน 
ทั งภายในประเทศและในระดับประชาคมอาเซียน และเป็นการสร้างศักยภาพการขยายผลสัมฤทธิ์ของพื นที่ต้นแบบการ
จัดการน ้าเสียชุมชนให้เป็นที่รับรู้และสามรถประยุกต์ใช้ในการขยายผลสู่พื นที่อ่ืนๆ ต่อไป 
  10. องค์การจัดการน ้าเสีย เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในด้านการจัดการน ้าเสียชุมชน สร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประเทศและสามารถให้ค้าแนะน้าเชิงนโยบาย/แผนพัฒนาด้านการจัดการน ้าเสียแก่ผู้บริหารประเทศ โดยใช้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้านการจัดการน ้าเสียชุมชน ทั งนี รวมถึงการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โปร่งใส เป็น
ธรรม ตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน   
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บทที่ 3 
ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

 
3.1. กำรบริหำรจัดกำรระบบบ ำบัดน  ำเสีย  

 ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนไว้แล้ว จ้านวน 105 แห่ง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 
และส่งมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้รับผิดชอบดูแล ส่วนหนึ่ง อปท. ได้มีการบริหารจัดการ
ตามปกติ และอีกส่วนหนึ่งยังประสบปัญหาในการด้าเนินงานทั งในทางเทคนิคและงบประมาณ มีผลท้าให้ระบบส่วน
หนึ่งหยุดชะงักลง หรือไม่สามารถท้างานได้เต็มความสามารถ ที่ผ่านมา องค์การจัดการน ้าเสีย จึงได้เข้าด้าเนินการเป็น
ล้าดับ ดังนี   

 3.1.1 จัดท้าข้อบังคับองค์การจัดการน ้าเสียฉบับที่ 58 ว่าด้วย การบริหารหรือจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย    
พ.ศ. 2554 และข้อบังคับองค์การจัดการน ้าเสียฉบับที่ 58 ว่าด้วย การบริหารหรือจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย พ.ศ. 2554 
(แก้ไขเพ่ิมเติม ครั งที่ 1) พ.ศ. 2557 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั งองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2538  

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

3.1.2.1 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2542 ก้าหนดพื นที่จัดการน ้าเสียเพ่ิมเติม          
3 พื นที่ ประกอบด้วยเทศบาลต้าบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี พื นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และพื นที่จังหวัดอ่างทอง 

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

3.1.2.3 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ก้าหนดพื นที่จัดการน ้าเสีย เพ่ิมเติม 
จ้านวน 2 พื นที่ ประกอบด้วย พื นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดเพชรบุรี  

3.1.2.4 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ก้าหนดพื นที่จัดการน ้าเสีย เพ่ิมเติม 
ประกอบด้วย เทศบาลต้าบลบางเสร่ จังหวัดชลบุรี, เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา, เทศบาลนครสงขลา จังหวัด
สงขลา, เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ , เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์, เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่, เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์, เทศบาลนครล้าปาง จังหวัดล้าปาง, เทศบาลเมืองวารินช้าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี, เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, เทศบาลเมืองอ้านาจเจริญ จังหวัดอ้านาจเจริญ, เทศบาล
เมืองหนองบัวล้าภู จังหวัดหนองบัวล้าภู  

และพื นที่ตามเขตควบคุมมลพิษตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศก้า หนด 
ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต, อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, อ้าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา, หมู่เกาะพีพี จังหวัด
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กระบี่, อ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, อ้าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พื นที่ต้าบลหน้าพระลาน อ้าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี, พื นที่ต้าบลมาบตาพุด ต้าบลห้วยโป่ง ต้าบลเนินพระ ต้าบลทับมา อ้าเภอเมืองระยอง 
ต้าบลมาบข่า อ้าเภอนิคมพัฒนา และต้าบลบ้านฉาง อ้าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

3.1.3 ท้าการจัดท้าข้อตกลงร่วมเพ่ือเข้าร่วมบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ตั งแต่ปีงบประมาณ 2555 - 
2562 เป็นจ้านวนสะสมรวม 62 แห่ง (ภาพที่ 3-1) โดยตั งแต่ปีงบประมาณ 2555 – 2562 ด้าเนินการเข้าบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประชาชนได้รับประโยชน์จ้านวน 1,572,662 คน (ภาพที่ 3 - 2) 
และมีปริมาณน ้าเสียที่บ้าบัดได้สะสมรวมเท่ากับ 323.79 ล้านลูกบาศก์เมตร (ภาพท่ี 3 - 3)  

 
ภำพที่ 3-1 จ้านวนระบบบ้าบัดน ้าเสียที่ อจน. ลงนามข้อตกลงตั งแต่ปีงบประมาณ 2555 – 2562 
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ภำพที่ 3-2 จ้านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการบ้าบัดน ้าเสีย ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2562 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 3-3 ปริมาณน ้าเสียที่ได้รับการบ้าบัด ตั งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2562 
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        3.1.4 ผลของการฟ้ืนฟูทรัพย์สินภายหลังการท้าข้อตกลงร่วมเฉพาะกับ อปท. ระบบบ้าบัดน ้าเสียของ อปท.      
ที่องค์การจัดการน ้าเสียเข้าด้าเนินการปรับปรุงฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2562 รวม 
26 แห่ง มีขนาดการบ้าบัดรวม 558,069 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือประมาณ 203.67 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ใช้
งบประมาณในการปรับปรุงฟ้ืนฟูระบบบ้าบัดน ้าเสียองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 26 แห่ง เป็นเงินทั งสิ น 625.69 
ล้านบาท  (ภาพท่ี 3 - 4) 

 
ภำพที่ 3-4 ปริมาณน ้าเสียที่บ้าบัดได้ ระหว่างปี 2555 - 2562 

ปี 
จ ำนวนระบบ 
บ ำบัดน  ำเสีย 

(แห่ง) 

พื นที่
ให้บริกำร 
(ตร.กม.) 

ควำมสำมำรถ 
ในกำรบ ำบัด 

(ลบ.ม. ต่อวัน) 

ปริมำณน  ำเสียที่
บ ำบัดได้ 

(ล้ำน ลบ.ม.) 

มูลค่ำทรัพย์สินได้รับกำร
ฟื้นฟูให้กลับมำใช้งำนได้ 

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(ล้ำนบำท) 

2555 5 59.77 208,850 0.86 1,159 

2556 4 35.89 69,819 6.18 1,647 

2557 8 58.44 139,000 12.29 4,266 

2558 3 51.54 35,000 25.75 1,064 

2559 3 48.21 61,000 30.25 1,231 

2560 2 12.18 27,400 76.21 436 

2561 1 8 17,000 79.03 360 

2562 - - - 87.99 - 

รวม 26 274.03 558,069 318.58 10,163 

 
3.1.5 โครงการความร่วมมือเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางด้านการบริการระบบบ้าบัดน ้าเสียระหว่างเมือง Saitama 

ประเทศญี่ปุ่น กับองค์การจัดการน ้าเสีย  
โครงการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคการบ้าบัดน ้าเสีย ให้แก่ท้องถิ่นในประเทศไทย ภายใต้โครงการ

ความร่วมมือของ JICA ระหว่าง Bureau of Public Sewerage work, Saitama Prefectural Government ของ
ประเทศญี่ปุ่นและองค์การจัดการน ้าเสีย มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของวิศวกรประจ้าระบบบ้าบัดน ้าเสียของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องเทคโนโลยีการ บริหารจัดการและบ้ารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยได้มีการ
ด้าเนินการต่อเนื่องครั งที่ 1 ตั งแต่เดือนเมษายน 2555 มีนาคม 2558 และด้าเนินการต่อเนื่องครั งที่ 2 ตั งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2559 มกราคม 2562 

ผลที่ได้รับจากการด้าเนินโครงการ คือ เจ้าหน้าที่องค์การจัดการน ้าเสียจะได้รับความรู้ความเข้าใจด้าน
การปรับปรุงเทคนิคการบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย และเทคโนโลยีการบ้ารุงรักษาดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสียขั นสูง 
สามารถน้ามาประยกุต์ใช้ในการท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2. กำรแก้ไขปัญหำคุณภำพน  ำในลุ่มน  ำวิกฤติ 
จากปัญหามลพิษทางน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนล่างและลุ่มน ้าท่าจีนตอนล่าง โดยเฉพาะพื นที่ลุ่มน ้า

เจ้าพระยาตอนล่างในจังหวัดปทุมธานี บริเวณช่วงที่คลองประปาไหลผ่านก่อนเข้าสู่กรุงเทพมหานคร และพื นที่ลุ่มน ้า   
ท่าจีนในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม มีความรุนแรงและอยู่ในขั นวิกฤติ ซึ่งมีสาเหตุมาจากบริเวณดังกล่าวมี
การขยายตัวของแหล่งชุมชนที่พักอาศัยอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาพื นที่บางส่วนเป็นเขตอุตสาหกรรม ชุมชนส่วน
ใหญ่มีการระบายน ้าเสียจากการประกอบการต่าง ๆ ที่ยังไม่ผ่านการบ้าบัดออกสู่สิ่งแวดล้อม และไหลลงสู่แหล่งน ้า
สาธารณะ ประกอบกับการแก้ไขปัญหายังขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสมและเป็นระบบ ท้าให้ปัญหาน ้าเสียมี
แนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ น 

3.2.1 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้ทบทวนโครงการ และรับ
เรื่องนี ไปพิจารณาทบทวนและจัดท้ารายละเอียดข้อมูลต่างๆ ตลอดจนผลการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility 
Study) ของโครงการให้เป็นปัจจุบัน โดยให้รับความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาด้าเนินการด้วย และให้
น้าเข้าคณะรัฐมนตรีอีกครั งหนึ่ง 

3.2.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 องค์การจัดการน ้าเสียโดยความร่วมมือกับรัฐบาลสวีเดนได้ด้าเนินการศึกษา
ทบทวนความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของโครงการ และออกแบบรายละเอียด ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
รวมทั งจัดท้าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั งหนึ่ง คณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่            
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 มีมติอนุมัติโครงการฯ ตามคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 (ฝ่าย
การเกษตรและการท่องเที่ยว) ครั งที่ 3/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายชุมพล ศิลปอาชา) 
ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่ 5 (ฝ่ายการเกษตรและการท่องเที่ยว) เสนอ  

 3.2.3 เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาน ้าเสียของประเทศด้าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ในระยะแรกองค์การจัดการ      
น ้าเสียได้ด้าเนินการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็กในพื นที่โครงการพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช และพื นที่ลุ่มน ้าท่าจีนตอนล่าง (จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร) ซึ่ งเป็น
ระบบที่ใช้งบประมาณและพื นที่ในการก่อสร้างน้อย  

โดยพื นที่ท่ีองค์การจัดการน ้าเสียด้าเนินงานในปัจจุบัน ได้แก ่
1) เทศบาลเมืองปากพนัง บริเวณวัดนาควารี จ.นครศรีธรรมราช 
2) เทศบาลเมืองปากพนัง บริเวณหลังเรือนจ้า จ.นครศรีธรรมราช 
3) เทศบาลต้าบลหัวไทร บริเวณถนนสุขาภิบาล 1 จ.นครศรีธรรมราช 
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4) เทศบาลต้าบลหัวไทร บริเวณหลังตลาด ถนนบางแค จ.นครศรีธรรมราช 
5) เทศบาลต้าบลชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 
6) องค์การบริหารส่วนต้าบลหูล่อง จ.นครศรีธรรมราช 
7) อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี 
8) เทศบาลต้าบลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
9) เทศบาลต้าบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร 
10) เทศบาลต้าบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร 
11) เทศบาลต้าบลท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร 
12) เทศบาลต้าบลบางเลน จังหวัดนครปฐม 
13) เทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม 
14) องค์การบริหารส่วนต้าบลสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม 
15) เทศบาลต้าบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต 
16) เทศบาลต้าบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต 
17) องค์การบริหารส่วนต้าบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
18) เทศบาลต้าบลปากน ้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
19) เทศบาลต้าบลพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช  
20) เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
21) องค์การบริหารส่วนต้าบลกมลา จังหวัดภูเก็ต 
22) เทศบาลต้าบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
23) เทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม 
24) เทศบาลต้าบลฉลอง จังหวัดภูเก็ต 

ปริมาณน ้าเสียที่ได้รับการบ้าบัดรวม ตั งแต่ปี พ.ศ.2555 - 2562 รวมสะสมเท่ากับ 5,197,630  ลูกบาศก์เมตร 
ตามล้าดับ (ภาพ 3-5) 
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ภำพที่ 3 - 5 แสดงข้อมูลปริมาณการบ้าบัดน ้าเสียระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2562 

 
 

3.3. กำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
3.3.1 ภำพรวม 

จากผลการประเมินการด้าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (โดยส้านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) 
องค์การจัดการน ้าเสียได้ผลคะแนนตามล้าดับ ดังนี  ในปี พ.ศ. 2555 ได้คะแนน 3.6305  ในปี พ.ศ. 2556 ได้คะแนน 
3.2643 ในปี พ.ศ. 2557 ได้คะแนน 3.5326 ในปี พ.ศ. 2558 ได้คะแนน 3.3089 ในปี พ.ศ. 2559 ได้คะแนน 3.5894 
ในปี พ.ศ. 2560 ได้คะแนน 3.3480 ในปี พ.ศ. 2561 ได้คะแนน 3.3000 และในปี พ.ศ. 2562 ได้คะแนน 4.0646  
(ตารางท่ี 3-6 , ตารางที่ 3-7) 

 
 
 

 

ล ำดับ พื้นที่ ควำมสำมำรถ /วัน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวมสะสม

ระบบบ ำบัดน ำ้เสียขนำดเล็กขนำดเล็ก

26 ทต.บางปลา 400                       -                -                -                  89,426        131,101      100,813      133,684      107,054      562,078        

27 ทต.นครชยัศรี 600                       -                -                -                  78,010        165,079      159,354      146,315      115,274      664,032        

28 ทต.บางหญา้แพรก 600                       -                -                -                  -                  -                  104,149      123,971      107,953      336,073        

29 ทต.ทา่จีน 600                       -                -                -                  -                  -                  16,756        134,179      73,246        224,181        

30 ทม.ไร่ขิง 600                       -                -                -                  -                  -                  53,199        117,810      96,893        267,902        

31 ทต.บางเลน 600                       -                -                -                  -                  -                  52,757        68,151        81,243        202,151        

32 อบต.สามควายเผือก 600                       -                -                -                  -                  -                  -                  115,833      133,487      249,320        

33 ทต.วิชิต 600                       -                -                -                  -                  -                  -                  108,959      182,527      291,486        

34 ทต.ราไวย์ 600                       -                -                -                  -                  -                  -                  -                  85,984        85,984          

35 ทต.ปากน ้าปราณ 600                       -                -                -                  -                  -                  -                  -                  145,428      145,428        

36 ทต.พรหมโลก 600                       -                -                -                  -                  -                  -                  -                  57,775        57,775          

37 อบต.บางบวัทอง 600                       -                -                -                  -                  -                  -                  73,165        73,165          

รวม 7,000                    -                -                -                  167,436      296,180      487,028      948,901      1,260,029   3,159,575     

โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

38 ทม.ปากพนงั บริเวณหลงัเรือนจ า 40                         15,447      19,939      17,429        21,950        19,756        18,978        20,746        16,662        150,907        

39 ทม.ปากพนงั วดันาควารี 600                       43,535      39,072      35,211        36,863        38,814        32,558        36,728        28,492        291,273        

40 ทต.หวัไทร ถนนสุขาภิบาล 1 200                       39,473      66,885      61,015        65,211        70,983        53,572        86,048        52,924        496,111        

41 ทต.หวัไทร หลงัตลาดสด ถนนบางแค 200                       44,809      49,899      47,944        57,981        70,822        53,065        45,077        39,824        409,421        

42 ทต.ชะอวด วดัศรีมาประสิทธ์ิ 200                       -                13,841      44,286        52,149        52,630        44,346        51,059        41,105        299,416        

43 (อบต.หูล่อง)ชุมชนหอยราก-ศรีสมบรูณ์ 300                       -                -                -                  -                  34,962        40,174        59,110        36,556        170,802        

44 อุทยานส่ิงแวดลอ้มนานาชาติสิรินธร 200                       12,382      15,249      12,227        19,393        28,299        34,137        48,975        49,463        220,125        

รวม 1,740                    155,646    204,885    218,112      253,548      316,266      276,830      347,743      265,026      2,038,055     

รวมทั้งส้ิน 8,740                    155,646    204,885    218,112      420,984      612,446      763,858      1,296,644   1,525,055   5,197,630     
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ตำรำงท่ี 3-6 แสดงผลกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรองค์กร  

 
 
ตำรำงท่ี 3-6 แสดงผลกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

1. การด าเนินการตามนโยบาย (10%) 4.0266 2.7594 2.928 2.5742 3.9119 3.0518 3.7097 3.8918

2. ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (55%) 4.5107 4.1514 4.1544 3.6383 3.9974 3.7519 3.3995 4.9615

3. การบริหารจัดการองค์กร (35%) 2.3164 2.6112 2.6620 2.8190 2.8511 2.7980 2.8404 2.9185

3.1 บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (6%) 2.9951 3.0215 3.2449 3.0993 3.2843 2.9645 3.0075 3.1300

3.2 การบริหารความเส่ียง (7%) 1.9000 2.6500 2.3500 2.9000 2.9000 2.8000 2.8000 2.9000

3.3 การควบคุมภายใน (6%) 2.6800 2.8800 2.9250 2.9450 3.0300 3.1250 3.2225 3.2475

3.4 การตรวจสอบภายใน (6%) 2.0098 2.3723 2.6434 2.8368 2.7308 2.7695 2.6247 3.6908

3.5 การบริหารจดัการสารสนเทศ (6%) 2.2702 2.5131 2.5804 2.739 2.7475 2.7604 2.8419 3.1375

3.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล (6%) 2.2338 2.3134 2.3681 2.4223 2.4652 2.4772 2.4799 2.5177

รวม 3.6305 3.2643 3.5326 3.3089 3.5894 3.3480 3.3000 4.0646
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3.3.2 งำนพัฒนำบุคลำกร 
   มีการปรับปรุงอัตราก้าลังเป็นล้าดับ ดังนี  
   ปี พ.ศ. 2555 มีพนักงาน 111  อัตรา 
   ปี พ.ศ. 2556 มีพนักงาน 116 อัตรา    
   ปี พ.ศ. 2557 มีพนักงาน 130  อัตรา 
   ปี พ.ศ. 2558 มีพนักงาน 127  อัตรา 
   ปี พ.ศ. 2559 มีพนักงาน 128  อัตรา 
   ปี พ.ศ. 2560 มีพนักงาน 126  อัตรา 
   ปี พ.ศ. 2561 มีพนักงาน 132  อัตรา 
   ปี พ.ศ. 2562 มีพนักงาน 129  อัตรา 

 
3.4. กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจของประชำชนในด้ำนกำรจัดกำรน  ำเสีย 

ในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมาระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2562 ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่องการจัดการน ้าเสีย โดยในแต่ละปีจะมีการอบรมให้ความรู้ประชาชน
เรื่องการจัดการน ้าเสีย ค่ายเยาวชน และการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ เช่น เครือข่ายสังคม
อิเล็คทรอนิค วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ สรุปได้ดังนี  (รวมช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2562) 

- การอบรมให้ความรู้ประชาชน     72,015   คน 
- ค่ายเยาวชน       400    คน 
- เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ      253     ครั ง  
      

3.5. กำรบริหำรจัดกำรระบบบ ำบัดน  ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          การด้าเนินงานการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา องค์การจัดการ

น ้าเสียได้ประสานการด้าเนินงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในการเข้าบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ 
พร้อมทั งเดินระบบและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสียเป็นระยะเวลา 4 ปี (สนับสนุนงบประมาณแบบถดถอย 4 ปี    
ร้อยละ 100, 75, 50, 25) เพ่ือเป็นต้นแบบการบริหารจัดการของระบบบ้าบัดน ้าเสียแต่ละแห่ง ควบคู่กับการสร้างความ
พร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั งการด้าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเดินระบบและบ้ารุงรักษา
ระบบบ้าบัดน ้าเสียตามหลักวิชาการให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดท้าคู่มือส้าหรับการเดินระบบ
บ้าบัดน ้าเสียการจัดท้าฐานข้อมูลและโครงสร้างอัตราค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย รวมทั ง ติดตั งอุปกรณ์ที่จ้าเป็นต่อการ
บริหารงาน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และปลูกฝังจิตส้านึกด้านการจัดการน ้าเสียให้แก่ประชาชนเพ่ือให้ความร่วมมือ
ในการจ่ายค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย การจัดหา Software และ Hardware พร้อมจัดท้าฐานข้อมูลลูกค้า เพ่ือจัดวางระบบ
การจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย องค์การจัดการน ้าเสีย เข้าฟ้ืนฟูปรับปรุงบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียท้องถิ่นที่ได้
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ก่อสร้างแล้ว โดยคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโครงการน้าร่องขององค์การจัดการน ้าเสีย คือการเข้าด้าเนินการ
ปรับปรุงฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี เป็นระยะเวลา 4 ปี ตั งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 ถึง 2546 และองค์การจัดการน ้าเสียได้ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุขวางแนวทางการจัดเก็บ
ค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียจากประชาชน ตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายตั งแต่ปลายปี 2544 และเริ่มมีการจัดเก็บ
ค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 นอกจากนี องค์การจัดการน ้าเสียได้เพ่ิมศักยภาพให้แก่ เทศบาล
เมืองแสนสุข ทั งทางด้านเทคนิคการบริหารจัดการ การจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียจนปัจจุบันเทศบาลเมืองแสนสุข 
สามารถด้าเนินการบริหารจัดการทั งทางด้านเทคนิคและการจัดเก็บค่าบริการได้อย่างต่อเนื่อง 

องค์การจัดการน ้าเสียได้เข้าด้าเนินการในลักษณะเดียวกันกับโครงการน้าร่องในพื นที่อ่ืนๆ ตั งแต่ปีงบประมาณ 
2547 โดยได้เข้าบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นที่ 6 พื นที่ คือ เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี เทศบาล
ต้าบลบ้านเพ จังหวัดระยอง เทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เทศบาล
เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร และเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 องค์การจัดการน ้าเสียได้เข้าด้าเนินการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย
รวม ในพื นที่เพ่ิมขึ นอีก 5 พื นที่ คือ เทศบาลต้าบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร เทศบาลต้าบลหัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม 
เทศบาลเมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านใต้ อ้าเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2553 องค์การจัดการน ้าเสีย ได้ปรับปรุงฟ้ืนฟูบริหารจัดการระบบบ้าบัด         
น ้าเสียของ อปท. ที่ได้ก่อสร้างไว้แล้ว รวมทั งบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็กในโครงการพระราชด้าริ      
รวมทั งสิ น 22 แห่ง ซึ่งมีมูลค่างานก่อสร้างเป็นเงิน 4,658.669 ล้านบาท โดยมีศักยภาพในการบ้าบัดน ้าเสียรวม เท่ากับ 
64,856,160 ลูกบาศก์เมตรต่อปี  
          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 องค์การจัดการน ้าเสีย ได้ด้าเนินงานบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม อย่าง
เต็มรูปแบบมีระยะเวลาด้าเนินงาน 15 ปี ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบบ้าบัดน ้าเสียแต่ไม่สามารถบริหาร
จัดการได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั งจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย จ้านวน 5 พื นที่ ซึ่งมีมูลค่างาน ก่อสร้างรวม 1,311.69 
ล้านบาท ศักยภาพในการบ้าบัดน ้าเสีย เท่ากับ 8,300,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี  
          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การจัดการน ้าเสียได้เข้าบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวนรวมทั งสิ น 23 พื นที่ สามารถบ้าบัดน ้าเสียได้ 30,254,705 ลูกบาศก์เมตรต่อปี  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การจัดการน ้าเสียได้เข้าบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวนรวมทั งสิ น 25 พื นที่ สามารถบ้าบัดน ้าเสียได้ 76,214,210 ลูกบาศก์เมตรต่อปี  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การจัดการน ้าเสียได้เข้าบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวนรวมทั งสิ น 26 พื นที่ สามารถบ้าบัดน ้าเสียได้ 79,030,200 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การจัดการน ้าเสียได้เข้าบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับอ งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวนรวมทั งสิ น 26 พื นที่ สามารถบ้าบัดน ้าเสียได้ 87,994,571 ลูกบาศก์เมตรต่อปี   
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3.6. กำรปรับปรุง กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 
 องค์การจัดการน ้าเสีย ได้ด้าเนินการปรับปรุงแก้ไข จัดท้า ประกาศใช้ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการปรับ

โครงสร้างองค์กรให้เอื อต่อการด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสีย ให้สามารถด้าเนินการได้อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ข้อบังคับว่าด้วย การบริหารหรือจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
พ.ศ.2554 ข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานขององค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2554 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ.2554 
            ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 องค์การจัดการน ้าเสียได้ด้าเนินการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั งองค์การจัดการ       
น ้าเสีย พ.ศ.2538 ในมาตราที่ไม่เอื ออ้านวยต่อการบริหารงานมาตรา 26(2) อ้านาจหน้าที่ของผู้รักษาการแทน
ผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสีย ให้มีอ้านาจหน้าที่อย่างเดียวกับผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสีย  
            ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การจัดการน ้าเสียอยู่ระหว่างการยกร่างข้อบังคับองค์การจัดการน ้าเสีย ว่าด้วย
การจัดตั งหรือการถือหุ้นในบริษัทจ้ากัด หรือบริษัทมหาชนจ้ากัด หรือการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการขององค์การ
จัดการน ้าเสีย พ.ศ.... 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่าง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั งองค์การจัดการน ้าเสีย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ (ทส.) เสนอ โดย
สาระส้าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั งองค์การจัดการน ้าเสีย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราช
กฤษฎีกาจัดตั งองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2538 เพ่ือโอนย้ายองค์การจัดการน ้าเสียจากภายใต้การก้ากับดูแลของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย โดยก้าหนดให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาฯ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมเติมลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการ อันจะเป็นการสนับสนุน  การ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดการน ้าเสียในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพมากขึ น 
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3.7. กำรด ำเนินงำนในกำรให้บริกำรเชิงพำณิชย์ 
3.7.1 กำรรับส ำรวจ ออกแบบ และก่อสร้ำงระบบบ ำบัดน  ำเสีย พร้อมให้ค ำปรึกษำ 

3.7.1.1 ให้บริการปรึกษา วางแผน ด้าเนินการส้ารวจ การบริหารโครงการ และจัดท้ารายงาน
โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย น้าเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเห็นชอบด้าเนินโครงการ หรืออนุมัติ
งบประมาณโครงการ 

3.7.1.2 ให้บริการงานออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และจัดเตรียมเอกสารประกอบ
แบบที่เก่ียวข้องส้าหรับการประมูลงานหรือคัดเลือกผู้รับจ้างงาน ในงานก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย  

3.7.1.3 ให้บริการงานที่ปรึกษาในการควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย ควบคุม
และทดลองการเดินระบบ และการบ้ารุงรักษาระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย พร้อมทั งติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
หลักวิชาการ และตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง องค์การจัดการน ้าเสียยังให้บริการในการด้าเนินโครงการแบบจ้างเหมา
เบ็ดเสร็จ หรือ Turnkey Project ซึ่งประกอบด้วย งานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ทดสอบ
คุณภาพน ้าเสีย งานส้ารวจท่อระบายน ้าด้วยเครื่อง CCTV งานเดินระบบ (Operation and Maintenance) อบรม
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ซึ่งผลงานที่ผ่านมา ได้แก่ การพัฒนาระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบ Activated sludge (AS)  โครงการ
ปรับปรุงระบบบ้าบัดน ้าเสีย ของโรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3.7.2 กำรส ำรวจท่อรวบรวมน  ำเสียโดยใช้เครื่อง CCTV 
เป็นบริการดูดล้างท้าความสะอาดท่อรวบรวมน ้าเสีย ดูดล้างตะกอนในท่อรวบรวมน ้าเสีย ล้างท้าความ

สะอาดท่อด้วยหัวฉีดดันน ้าแรงดันสูง และการส้ารวจสภาพภายในท่อรวบรวมน ้าเสีย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบ้ารุงรักษา 
และซ่อมแซมต่อไป 
 

3.8. กำรให้บริกำรเชิงสังคม 
3.8.1 องค์การจัดการน ้าเสีย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ก้ากับดูแลงานด้านบ้าบัดน ้าเสีย ทั งงานด้านปฏิบัติการ

และด้านเทคนิค รวมถึงการจัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมส้าหรับการจัดการน ้าเสียภายในเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย การ
ให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งในและนอกเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย และบริการรับบริหารหรือ
กิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน ้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ ดังนั นในปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2559 องค์การจัดการน ้าเสียจึงได้จัดตั งศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น ้าเสียประเทศไทย โดยมีการแสดงผล
การรายงานคุณภาพน ้าแบบอัตโนมัติ และควบคุมการท้างานของเครื่องจักร ที่อยู่ตามสถานีสูบของระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ต่างๆ ที่องค์การจัดการน ้าเสียด้าเนินการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและความเป็นเอกภาพของงานด้าน
การจัดการน ้าเสีย ท้าให้การก้ากับดูแลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างใกล้ชิด ทั งนี เพ่ือให้การแก้ปัญหาคุณภาพน ้าเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสิ่งแวดล้อมและการด้ารงชีวิตของประชาชนทุกคน 

3.8.2 องค์การจัดการน ้าเสียได้สนองงานในโครงการพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยด้าเนินการออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับพื นที่ดังต่อไปนี  
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3.8.2.1 เทศบำลเมืองปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย จ้านวน 2 ระบบ บริเวณหลัง

เรือนจ้า และบริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี 
3.8.2.2 เทศบำลต ำบลหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย จ้านวน 2 ระบบ บริเวณถนน
สุขาภิบาล 1 และบริเวณหลังตลาดสดถนนบางแค  

3.8.2.3 เทศบำลต ำบลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียบริเวณวัดศรีมาประสิทธิ์ 

3.8.2.4 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหูล่อง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียบริเวณชุมชนหอยราก-ศรีสมบูรณ์ 

3.8.3 โครงกำรอ่ืนๆ  
                 องค์การจัดการน ้าเสียยังได้ด้าเนินการ ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบควบ
รวมบึงประดิษฐ์ของมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี 
 

3.9. โครงกำรส ำคัญขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 
 3.9.1 โครงกำรบ ำบัดน  ำเสียเทศบำลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสำคร 

จากปัญหามลพิษทางน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนล่างและลุ่มน ้าท่าจีนตอนล่าง โดยเฉพาะพื นที่ลุ่ม
น ้าเจ้าพระยาตอนล่างในจังหวัดปทุมธานี บริเวณช่วงที่คลองประปาไหลผ่านก่อนเข้าสู่กรุงเทพมหานคร และพื นที่ลุ่ม
น ้าท่าจีนในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม มีความรุนแรงและอยู่ในขั นวิกฤติ ซึ่งมีสาเหตุมาจากบริเวณ
ดังกล่าวมีการขยายตัวของแหล่งชุมชนที่พักอาศัยอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาพื นที่บางส่วนเป็นเขตอุตสาหกรรม 
ชุมชนส่วนใหญ่มีการระบายน ้าเสียจากการประกอบการต่าง ๆ ที่ยังไม่ผ่านการบ้าบัดออกสู่สิ่งแวดล้อม และไหลลงสู่
แหล่งน ้าสาธารณะ ประกอบกับการแก้ไขปัญหายังขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสมและเป็นระบบ ท้าให้ปัญหาน ้าเสีย  
มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ น 

องค์การจัดการน ้าเสียได้ตระหนักถึงความส้าคัญของการด้าเนินงานในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดท้า 
“โครงการบ้าบัดน ้าเสียปริมณฑลส่วนเหนือขั นที่ 1 (คูคต - รังสิต) (ชื่อเดิม โครงการบ้าบัดน ้าเสียฯ (คูคต - 
ประชาธิปัตย์) และโครงการบ้าบัดน ้าเสียอ้อมน้อย - อ้อมใหญ่” ขึ น เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าเสีย ในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยา
ตอนล่าง และลุ่มน ้าท่าจีนตอนล่าง ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโครงการ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2543 แต่ถูก
ชะลอโครงการ เนื่องจากปัญหาการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียจังหวัดสมุทรปราการและปัญหาการบริหารจัดการระบบ
บ้าบัดน ้าเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ต่อมาองค์การจัดการน ้าเสียขอทบทวนโครงการอีกครั ง 
เพ่ือขอความเห็นชอบให้องค์การจัดการน ้าเสียเป็นผู้ด้าเนินการโดยความร่วมมือกับท้องถิ่นก่อสร้างระบบย่อยในพื นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ภาครัฐลงทุนในโครงการทั งหมดแทนการจัดตั งบริษัทร่วมทุน และองค์การจัดการ   
น ้าเสียจะด้าเนินการจัดเก็บค่าบริการเป็นค่าด้าเนินการและค่าบ้ารุงรักษา และด้าเนินการพื นที่เทศบาลนครอ้อมน้อย 



 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
องค์การจัดการน ้าเสยี 
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เป็นพื นที่ย่อยแรก เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้ทบทวนโครงการ และ
รับเรื่องนี ไปพิจารณาทบทวนและจัดท้ารายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนผลการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility 
Study) ของโครงการให้เป็นปัจจุบัน โดยให้รับความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาด้าเนินการด้วย และให้
น้าเข้าคณะรัฐมนตรีอีกครั งหนึ่ง  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 องค์การจัดการน ้าเสียโดยความร่วมมือกับรัฐบาลสวี เดนได้ด้าเนิน
การศึกษาทบทวนความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของโครงการ และออกแบบรายละเอียด ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้า
เสีย รวมทั งจัดท้าเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้น้าเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีอีกครั งหนึ่ง คณะรัฐมนตรีได้ประชุม
ปรึกษาเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ลงมติอนุมัติโครงการฯ ตามคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 (ฝ่ายการเกษตรและการท่องเที่ยว) ครั งที่ 3/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555 ตามท่ี
รองนายกรัฐมนตรี (นายชุมพล ศิลปอาชา) ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่ 5 (ฝ่ายการเกษตร
และการท่องเที่ยว) เสนอ  

องค์การจัดการน ้าเสีย ขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือด้าเนินการโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2557 - 2559 แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด้าเนินโครงการ และองค์การจัดการน ้าเสียยังคงขอจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือด้าเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และคาดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล 
เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าเสียที่เกิดขึ นบริเวณพื นที่ลุ่มน ้าท่าจีนอย่างเป็นระบบ  

 
 3.9.2 โครงกำรก่อสร้ำงระบบบ ำบัดน  ำเสียศูนย์บริหำรจัดกำรคุณภำพน  ำ ในเขตปริมณฑล 

องค์การจัดการน ้าเสียได้ศึกษา ส้ารวจสภาพปัญหาน ้าเสียในเขตปริมณฑล โดยพบว่าบริเวณชุมชน

หนาแน่น ในเขตพื นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง มีการระบายน ้าเสียลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ โดยที่ยังไม่ผ่าน

การบ้าบัด ท้าให้คุณภาพน ้าในแหล่งในพื นที่นั นเสื่อมโทรม และส่งผลถึงคุณภาพน ้าผิวดิ นในแม่น ้าสายส้าคัญของ

ประเทศ เช่น แม่น ้าเจ้าพระยา แม่น ้าท่าจีน เสื่อมโทรมด้วย องค์การจัดการน ้าเสียจึงได้จัดให้มีโครงการก่อสร้างระบบ

บ้าบัดน ้าเสียศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้า ในเขตปริมณฑลเพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าเสียในพื นที่ดังกล่าว โดยค้านึงถึงความ

พร้อมด้านต่างๆ ของพื นที่และสภาพปัญหาโครงการฯ น้าร่องโครงการแรก คือ โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัด            

น ้าเสียศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้า เทศบาลต้าบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร มีศักยภาพในการบ้าบัด 400 ลูกบาศก์

เมตรต่อวัน โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้า เทศบาลต้าบลนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม มีศักยภาพในการบ้าบัด 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ต่อมาได้ด้าเนินโครงการก่อสร้างระบบบ้าบัด                     

น ้าเสียศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้า เทศบาลต้าบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร มีศักยภาพในการบ้าบัด 600 

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้า เทศบาลต้าบลท่าจีน จังหวัด

สมุทรสาคร มีศักยภาพในการบ้าบัด 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียศูนย์บริหารจัดการ

คุณภาพน ้า เทศบาลต้าบลบางเลน จังหวัดนครปฐม มีศักยภาพในการบ้าบัด 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวั น โครงการ

ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้า เทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม มีศักยภาพในการบ้าบัด 
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600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้า องค์การบริหารส่วนต้าบล

สามควายเผือก จังหวัดนครปฐม มีศักยภาพในการบ้าบัด 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้า

เสียศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้า เทศบาลต้าบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต มีศักยภาพในการบ้าบัด 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้า เทศบาลต้าบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต มีศักยภาพในการ

บ้าบัด 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้า องค์การบริหาร

ส่วนต้าบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีมีศักยภาพในการบ้าบัด 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัด

น ้าเสียศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้า เทศบาลต้าบลปากน ้าปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีศักยภาพในการบ้าบัด 600 

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และโครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้า เทศบาลต้าบล พรหมโลก 

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีศักยภาพในการบ้าบัด 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน ้าเสียให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นบริเวณชุมชนหนาแน่นเป็นการลดปริมาณความสกปรกของน ้าเสีย ให้ได้มาตรฐานตามที่ทาง

ราชการก้าหนดก่อนระบายลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ ท้าให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น และเป็นการลดปริมาณ

สารอินทรีย์ที่จะลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 

 
3.9.3 โครงกำรเอกชนร่วมทุน  

ด้วยพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ก้าหนดให้มีการจัดท้าแผน
ยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพ่ือใช้เป็นแนวนโยบายของภาครัฐ ที่ชัดเจนและแน่นอนในการ
ก้าหนดกิจการของรัฐที่สมควร และที่รัฐส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน  ภายใต้กรอบระยะเวลาของแผน
ยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตลอดจนสร้างความสนใจ และดึงดูดเอกชนให้เข้ามาร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ   

ภายใต้กรอบระยะเวลา 5 ปี ของร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2563 - 2565 รัฐมีเป้าหมายที่จะด้าเนิน
โครงการที่อยู่ภายใต้ 6 กิจการในกลุ่มที่ 1 ในลักษณะการให้เอกชนร่วมลงทุนเป็นหลัก และจะส่งเสริมให้เอกชนมีส่วน
ร่วมในการลงทุนโครงการที่อยู่ภายใต้ 16 กิจการในกลุ่มที่ 2 เพื่อให้ภาครัฐสามารถลงทุนพัฒนากิจการดังกล่าวได้อย่าง
รวดเร็วมากขึ น โดยสามารถลดข้อจ้ากัดการลงทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินกู้จากภาครัฐ รวมทั งสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนในกิจการนั น องค์การจัดการน ้าเสียมีโครงการที่ถูกจัดอยู่ภายใต้กรอบแผน
ยุทธศาสตร์ฯดังกล่าว จ้านวนรวมทั งสิ น 4 โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี  
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โครงกำร 
หน่วยงำน
เจ้ำของ
โครงกำร 

ควำมสำมำรถ
ในกำร 

บ ำบัดน  ำเสีย 
(ลบ.ม./วัน) 

ประมำณกำร
มูลค่ำเงินลงทุน

ทั งหมด 
(ล้ำนบำท) 

สถำนะปัจจุบัน 

กลุ่มที่ 2 กิจการที่รัฐส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt-in) 

2.5 กิจการพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน ้า 

1 .  โครงการก่อสร้ างระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย ทน.สมุทรสาคร           
จ.สมุทรสาคร 

องค์การ
จัดการน ้าเสีย 

92,000 6,525.80 เตรียมความพร้อมก่อนจัดท้า
รายงานผลการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ.
ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 

2 .  โครงการก่อสร้ างระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย ทม.กระทุ่มแบน  
จ.สมุทรสาคร 

องค์การ
จัดการน ้าเสีย 

47,000 3,203.82 เตรียมความพร้อมก่อนจัดท้า
รายงานผลการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ. 
ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 

3 .  โครงการก่อสร้ างระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย ทม.บางบัวทอง  
จ.นนทบุรี 

องค์การ
จัดการน ้าเสีย 

67,000 4,646.06 เตรียมความพร้อมก่อนจัดท้า
รายงานผลการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการตาม พรบ. 
ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 

4 .  โครงการก่อสร้ างระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย ทน.รังสิต  
จ.ปทุมธานี 

องค์การ
จัดการน ้าเสีย 

100,000 443.12 เตรียมความพร้อมก่อนจัดท้า
รายงานผลการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการตาม พรบ. 
ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 

รวม 306,000 14,818.80  
  
 3.9.4 โครงกำรน ำน  ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่   

ปัจจุบันองค์การจัดการน ้าเสีย ได้เข้าด้าเนินงานบริหารจัดการและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสียของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้านวน 26 พื นที่ ระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นที่โครงการพระราชด้าริ 7 พื นที่ และระบบบ้าบัด
น ้าเสียศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้า 12 พื นที่ ซึ่งพื นที่ที่น้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ในพื นที่
เกษตรกรรมมีจ้านวน 7 พื นที่ ประกอบด้วย เทศบาลเมืองมุกดาหาร เทศบาลนครล้าปาง เทศบาลนครเชียงใหม่ 
เทศบาลเมืองพะเยา เทศบาลเมืองบ้านโป่ง เทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลเมืองสิงห์บุรี เพ่ือบรรเทาปัญหา         
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การขาดแคลนน ้าในช่วงฤดูแล้งตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องการแก้ปัญหาขาดแคลนน ้าในบางพื นที่และ          
บางฤดูกาล  

ทั งนี โครงการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถประหยัดงบประมาณ
รายจ่ายและลดจ้านวนการใช้น ้าประปาลง อีกทั งยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าของน ้าและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน ้าอีก
ด้วย เพราะว่าทรัพยากรน ้าเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถน้าทรัพยากรอ่ืนมาใช้ทดแทนได้ ซึ่งนับว่าเป็นการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและประหยัด ช่วยลดการท้าลายสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การส่งเสริมและรักษาคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนภายใต้บูรราการอันสอดคล้องกับกระแสของสังคมไทยและสังคมโลก 
 
 3.9.5 โครงกำรบริหำรจัดกำรฟื้นฟูระบบบ ำบัดน  ำเสียในประเทศไทยระหว่ำงองค์กำรควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และ องค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 

โครงการบริหารจัดการฟ้ืนฟูระบบบ้าบัดน ้าเสียในประเทศไทยก่อตั งขึ นมาเพ่ือแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
จัดการน ้าเสียในประเทศไทยและฟ้ืนฟูโรงบ้าบัดน ้าเสีย โดยการสนับสนุนจากองค์การร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น 
(JICA) และองค์กรที่ให้การสนับสนุนในประเทศญี่ปุ่นคือ Ministry of Land Infrastructure and Transport (MLIT) 
กับ Japan Sewage Agency (JSA) โครงการนี มุ่งเน้นในการแก้ปัญหาทางด้านเทคนิคและการพัฒนาศักยภาพของ
บุคคล โดยได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ระยะการด้าเนินการ 3 ปีครึ่ง ระหว่าง
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

โครงการนี มุ่งเน้นเรื่องการฟ้ืนฟูระบบบ้าบัดน ้าเสียที่ระบบการท้างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ                  
การปรับปรุงวิธีการจัดการบ้ารุงรักษาเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ในการปรับปรุงโรงบ้าบัดน ้าเสียให้ดีขึ น รวมทั งการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบ้าบัดน ้าเสียและเจ้าหน้าที่บุคลากรให้ดียิ่งขึ น การด้าเนินการประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี  

 3.9.5.1 กิจกรรมกำรปรับปรุงและฟื้นฟูระบบบ ำบัดน  ำเสีย 
 ปรับปรุงและฟ้ืนฟูระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลเมืองปทุมธานี ซึ่งเป็นระบบแอ็กติเวเตด

สลัดจ์ ชนิดคลองวนเวียน และของเทศบาลเมืองก้าแพงเพชร ซึ่งเป็นระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบบ่อปรับเสถียร โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ระบบบ้าบัดฯ ทั ง 2 ระบบ นี เป็นแม่แบบระบบบ้าบัดน ้าเสียส้าหรับการด้าเนินการของระบบบ้าบัดใน
พื นที่อ่ืนๆต่อไป ผลการด้าเนินงานของระบบบ้าบัด น ้าเสียทั งสองพื นที่ดังกล่าวได้ผลออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
ราคาต่อหน่วย (บาท/ลูกบาศก์เมตร) ลดลงร้อยละ 20 บ้าบัดน ้าเสียเพ่ิมขึ นร้อยละ 30 น ้าที่ผ่านการบ้าบัดได้มาตรฐาน
ตามท่ีทางราชการก้าหนด 

 3.9.5.2  กิจกรรมให้กำรศึกษำ 
ท้ากิจกรรมและด้าเนินงานกับเจ้าหน้าที่ในแต่ละท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น

รวบรวมจัดท้าเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการขึ น ดังนี  
  1)  การวิเคราะห์โรงบ้าบัดน ้าเสียในประเทศไทย 

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

บ้าบัดน ้าเสีย 
 3.9.5.3 กิจกรรมกำรฝึกอบรม 5 วัน 

ในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียระบบคลองวนเวียนพร้อมแนวทาง
ประหยัดต้นทุนพลังงาน” มีเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม 30 คน  

3.9.5.4 กิจกรรมกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศโดยควำมช่วยเหลือของ JICA 
ในการสั่งซื อเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ พร้อมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ

การเขียนโปรแกรมและการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างระบบข้อมูลเพ่ือให้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่
แหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร คู่มือปฏิบัติการและแนะน้าองค์การจัดการน ้าเสีย 
 

3.9.6 โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำง เมือง Saitama กับองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 
   โครงการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคการบ้าบัดน ้าเสีย ให้แก่ท้องถิ่นในประเทศไทย ภายใต้โครงการ

ความร่วมมือของ JICA ระหว่าง Bureau of Public Sewerage work, Saitama Prefectural Government ของ
ประเทศญี่ปุ่น และองค์การจัดการน ้าเสีย มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของวิศวกรประจ้าโรงบ้าบัดน ้าเสียขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องเทคโนโลยีการบริหารจัดการและบ้ารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีระยะเวลาโครงการ 3 
ปี ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 – มีนาคม 2558 และมีการลงนามต่อเนื่องอีกครั ง มีระยะเวลาโครงการ 3 ปี 
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – มกราคม 2562 ประโยชน์ที่ได้รับได้รับจากการด้าเนินโครงการ คือ เจ้าหน้าที่องค์การ
จัดการน ้าเสียจะได้รับความรู้ความเข้าใจ ด้านการปรับปรุงเทคนิคการบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย และเทคโนโลยีการ
บ้ารุงรักษาดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสียขั นสูง สามารถน้ามาปรับใช้ในการด้าเนินงานด้านการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้า
เสียได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการระบบบ้าบัด น ้าเสียชุมชนในประเทศไทย 
 

3.9.7 โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำง ส ำนักงำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของประเทศเยอรมัน 
Deutsche Gesellschaft fürInternationale Zusammenarbeit (GIZ) กับองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 

มี ก า ร ล งน าม คว า มร่ ว ม มื อ  Water and Wastewater Companies for Climate Mitigation 
(WaCCLiM)  กั บ  Deutsche Gesellschaff fürInternationale Zusammenarbeit (GIZ)  GmbH จากประ เทศ
เยอรมัน โดยมีขอบเขตการด้าเนินงานครอบคลุมการจัดท้าข้อมูลพื นฐาน และจัดท้าแนวทางการปรับปรุงเพ่ือลดการใช้
พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่บรรยากาศจากโรงบ้าบัดน ้าเสียที่องค์การจัดการน ้าเสียบริหารจัดการ พร้อมทั ง
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ฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยมีระยะเวลาด้าเนินการ 2 ปี คือระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2558 
มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 และได้ด้าเนินการต่อเนื่องอีก 3 ปี คือ ระหว่างปี 
พ.ศ. 2559 - 2561 มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 

3.9.8 โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบัน Korea Environmental Industry @ Technology 
Institute (KEITI) แห่งสำธำรณรัฐเกำหลี 

 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 – เดือน
กรกฎาคม 2560) โดยสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณโครงการ เป็นจ้านวนเงิน 750 ล้านวอน หรือ
ประมาณ 23.4 ล้านบาท วัตถุประสงค์การด้าเนินงานเพ่ือจัดท้าแผนแม่บทการจัดการน ้า เสียในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย และพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรมด้านน ้าและเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยและประเทศ สาธารณรัฐ
เกาหลี รวมทั งเพ่ือจัดท้าแผนด้าเนินการจัดการน ้าเสียในพื นที่เป้าหมายของประเทศไทยที่ต้องการพัฒนางานด้าน
สุขาภิบาล โดยพื นที่ศึกษาจัดท้าแผนแม่บทการจัดการน ้าเสียในพื นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย คือ เทศบาลต้าบล
ปลวกแดง จังหวัดระยอง    
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บทที่ 4 
สถำนกำรณ์/กำรวิเครำะห์ปัจจัยแวดล้อมเพ่ือก ำหนดวิสัยทัศน์และทิศทำง 

ขององค์กำรจัดกำรน  ำเสียใน 3 ปี ข้ำงหน้ำ 
 

 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 - 2565 ฉบับนี  จัดท้าขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางการด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสีย ตั งแต่ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย
ด้าเนินการให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนงานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนปฏิรูป
ประเทศ (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องสิ่งแวดล้อม) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2563 - 2565) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) Water Security 
Index (จัดท้าโดย ADB) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ระยะ 20 ปี (พ.ศ.  2560 – 2579) แผน
ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2563 – 2565) แนวทางการ
ประเมินผลของส้านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ แนวนโยบายภาพรวมสาขาสาธารณูปการ (Umbrella 
Statement) นโยบายคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสียต่อบทบาทภารกิจขององค์การจัดการน ้าเสียที่ด้าเนินงาน
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์หลักในงานการจัดการน ้าเสีย  

 
4.1 สถำนกำรณ์  

4.1.1 สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำประเทศไทย 
ปัจจัยส้าคัญในการพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนที่ประเทศไทยต้อง

มีการปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในด้านต่างๆ 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 และวาระการพัฒนาของโลกหลัง 
ค.ศ. 2015 เป็นการก้าหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก 15 ปีข้างหน้า 

5. ความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศมีความส้าคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวาง 
ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ ทั งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง การบริการจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล โดยประเทศไทยได้
ก้าหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) หรือตัวย่อว่า SDGs เป็น
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เป้าหมายเกี่ยวกับ การพัฒนาระดับนานาชาติ ซึ่งจัดท้าขึ นโดยองค์กรสหประชาชาติ โดยจะเริ่มใช้ SGDs เป็นทิศทาง
การพัฒนาตั งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2573 ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก 17 เป้าหมาย และเป้าหมายย่อย 16 เป้าหมาย ซึ่ง
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับกับองค์การจัดการน ้าเสีย คือ  

เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันเรื่องน ้าและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อม
ใช้ส้าหรับทุกคน 

เป้าประสงค์ 6.3 ยกระดับคุณภาพน ้า โดยลดมลพิษ ลดการทิ งขยะ ลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุ
อันตราย ลดสัดส่วนน ้าเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพ่ิมการน้ากลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก ภายในปี 2573  

เป้าประสงค ์6.4  เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น ้าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น ้า และ
จัดหาน ้าที่ยั่งยืน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้า และลดจ้านวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน ้า 
ภายในปี  2573 

เป้าประสงค์ 6.5  ด้าเนินการบริหารจัดการน ้าแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสมภายในปี 2573 

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

เป้าประสงค์ 6.7 ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ให้แก่ประเทศก้าลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับน ้าและสุขอนามัยซึ่งรวมถึงด้านการเก็บน ้า การขจัด
เกลือ การใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน ้าเสีย เทคโนโลยีการน้าน ้ากลับมาใช้ใหม่ 

เป้าประสงค์ 6.8  สนับสนุนและเพ่ิมความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการ
จัดการน ้าและสุขอนามัย 
 

4.1.2 สถำนกำรณ์คุณภำพน  ำของประเทศไทย 
จากข้อมูลการส้ารวจคุณภาพน ้าของกรมควบคุมมลพิษ ปี 2562 พบว่าคุณภาพน ้า 59 แม่น ้าสายหลัก 

และ 6 แหล่งน ้านิ่ง อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ร้อยละ 2 เกณฑ์ดี ร้อยละ 32 เกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 48 และเกณฑ์เสื่อมโทรม         
ร้อยละ 18 แหล่งน ้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก คือ แม่น ้าตาปีตอนบน คุณภาพน ้าผิวดินในแต่ละภาค ทั งภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มีคุณภาพน ้าเสื่อมโทรมลงจากปี 2561 โดยภาคกลางมีแหล่งน ้าที่อยู่ใน
เกณฑ์เสื่อมโทรมมากกว่าภาคอ่ืน เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานประเภทแหล่งน ้าผิวดินที่ก้าหนด มีเพียง 9 แหล่ง      
(ร้อยละ 15) ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553-2562) คุณภาพน ้าของแหล่งน ้าส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ถึงดี และไม่มีแหล่งน ้าที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก โดย 5 อันดับแรกของแหล่งน ้าที่มีคุณภาพน ้าดีที่สุดในปี 
2562 ได้แก่ ตาปีตอนบน กก แควน้อย ลี  เพชรบุรีตอนบน และ 5 อันดับแรกของแหล่งน ้าที่มีคุณภาพน ้าเสื่อมโทรม 
ได้แก่ ล้าตะคองตอนล่าง เจ้าพระยาตอนล่าง ท่าจีนตอนล่าง พังราดตอนบน ระยองตอนล่าง 
 
 
 

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
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 4.1.3 ระบบบ ำบัดน  ำเสียรวมของชุมชนในประเทศไทย 
4.1.3.1 น  ำเสียชุมชนในประเทศไทย 

น ้าเสียในประเทศไทย สามารถแบ่งประเภทตามแหล่งก้าเนิดได้ 3 ประเภท คือ (1) น ้าเสีย
ชุมชน (2) น ้าเสียอุตสาหกรรม และ (3) น ้าเสียเกษตรกรรม ทั งนี  ปริมาณน ้าเสียชุมชนที่เกิดขึ นทั่วประเทศมีประมาณ 
9.00 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในขณะที่ปัจจุบันมีระบบบ้าบัดน ้าเสียทั่วประเทศที่สามารถรองรับปริมาณน ้าเสียได้รวม 
3.20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน คือคิดเป็นร้อยละ 34 ของปริมาณน ้าเสียที่เกิดขึ นเท่านั น 

จากปัญหาน ้าเสียในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนล่างที่ทวีความรุนแรงมากขึ น ในขณะที่
อ้านาจในการจัดการน ้าเสียยังกระจัดกระจายอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงาน จึงเป็นเหตุผลใน
การจัดตั งองค์การจัดการน ้าเสียขึ นมา โดยมีพื นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร และพื นที่อ่ืนที่คณะรัฐมนตรีก้าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา องค์การจัดการน ้าเสีย ยังไม่มีโอกาสได้ด้าเนินงาน
หลักตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ เนื่องจากปัญหาการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียจังหวัดสมุทรปราการ และปัญหา การ
บริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 

โดยในเขตพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนล่างมีเพียงเทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลเมือง
ปทุมธานี และกรุงเทพมหานครที่มีระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม และส้าหรับพื นที่ลุ่มน ้าท่าจีนตอนล่างมีเพียงเทศบาล      
นครนครปฐมเท่านั นที่มีระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม หากไม่นับรวมกรุงเทพมหานคร ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมจะมีศักยภาพใน
การบ้าบัดน ้าเสียได้รวมเพียง 0.074 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 8 ของปริมาณน ้าเสียที่เกิดขึ น (ปริมาณน ้า
เสียชุมชนที่เกิดขึ นเฉพาะในเขตพื นที่ปริมณฑล มีประมาณวันละ 0.92 ล้านลูกบาศก์เมตร) และในกรณีที่นับรวม
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดใหญ่ 0.03 – 0.35 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะมีศักยภาพในการบ้าบัด
น ้าเสียได้รวม 1.19 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นประมาณร้อยละ 39 ของปริมาณน ้าเสียที่เกิดขึ น (ปริมาณน ้าเสีย
ชุมชนที่เกิดขึ นในเขตพื นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีประมาณวันละ 3.05 ล้านลูกบาศก์เมตร) 

 
4.1.3.2 ระบบบ ำบัดน  ำเสียรวมของชุมชนในประเทศไทย 

กรมส่ ง เสริ มการปกครองท้ องถิ่ น  (สถ . )  เป็ นส่ วนราชการที่ จั ดตั ง ขึ น ในสั งกัด
กระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจส้าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้
ค้าปรึกษา แนะน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นการบริหารงานบุคคล การเงิน การ
คลัง และการบริหารจัดการ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการ
สาธารณะ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต้าบล องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ รวมทั งสิ นจ้านวน 7,853 แห่ง ดังแสดงในตารางที่ 4-1 
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ตำรำงที่ 4-1 ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน อปท. จ ำนวนระบบฯ หมำยเหตุ 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 1 อบจ.ชลบุรี 

2. เทศบาล 2.1 เทศบาลนคร 30 
89   2.2 เทศบาลเมือง 171 

 2.3 เทศบาลต้าบล 2,082 
3. องค์การบริหารส่วนต้าบล 5,492 4 อบต.บ้านใต้  เกาะพงัน/  อบต.  

อ่าวนาง เกาะพีพี 

4. องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 10 เมืองพัทยา และ กรุงเทพมหานคร 

5. จังหวัดสมุทรปราการ - 1 โครงการบ้าบัดน ้าเสียรวม จังหวัด
สมุทรปราการ 

รวม 7,853 105  
หมำยเหตุ * ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้างส้านักพัฒนาระบบ รูปแบบและ
โครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
ส้าหรับระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศมีจ้านวนรวมทั งสิ น 105 แห่ง เป็น

ระบบฯ ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จจ้านวน 95 แห่ง ก้าลังก่อสร้าง 9 แห่ง และชะลอโครงการ 1 แห่ง รองรับน ้าเสียได้รวม 
3.20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน อยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล จ้านวน 89 แห่ง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จ้านวน 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.) จ้านวน 4 แห่ง เมืองพัทยา จ้านวน         
2 แห่ง จังหวัดสมุทรปราการ จ้านวน 1 แห่ง และกรุงเทพมหานคร จ้านวน 8 แห่ง ซึ่งหากพิจารณาความสามารถใน
การรองรับน ้าเสียของระบบบ้าบัดน ้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 46 แห่ง  

ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุนในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ระบบ
บ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond: SP) คิดเป็นร้อยละ 45 ของระบบทั งหมด หรือจ้านวน 46 แห่ง ระบบบ่อเติม
อากาศ (Aerated Lagoon: AL) คิดเป็นร้อยละ 16 หรือจ้านวน 16 แห่ง ระบบแอ็กทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge: 
AS) คิดเป็นร้อยละ 36 หรือจ้านวน 36 แห่ง ระบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland: CW) คิดเป็นร้อยละ 2 หรือ
จ้านวน 2 แห่ง และระบบแผ่นหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor: RBC) คิดเป็นร้อยละ 1 หรือจ้านวน 1 
แห่ง ทั งนี  ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนบางแห่งใช้รูปแบบในการบ้าบัดน ้าเสียมากกว่า 1 รูปแบบ ได้แก่ การใช้
ระบบบ่อปรับเสถียร (SP) ร่วมกับระบบบึงประดิษฐ์ (CW) หรือระบบบ่อปรับเสถียร ร่วมกับระบบแอ็กติเวเต็ดสลัดจ์ 
(AS) เช่น ระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลนคร
นครราชสีมา เป็นต้น ดังภาพ 4-1 
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ภำพที่ 4-1 แผนที่แสดงต ำแหน่งที่ตั งระบบบ ำบัดน  ำเสีย 105 แห่งทั่วประเทศ และพื นที่ของระบบบ ำบัดน  ำเสียที่ 
อจน. เข้ำด ำเนินกำร 
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4.1.3.3 กำรจ ำแนกระบบบ ำบัดน  ำเสียและงบประมำณในกำรก่อสร้ำงระบบบ ำบัดน  ำเสียร 
งบประมาณลงทุนในการก่อสร้างระบบฯ เป็นงบประมาณจากแหล่งต่างๆ ประกอบด้วย

งบประมาณผ่านกรมโยธาธิการ (เดิม) และงบประมาณตามแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับ
จังหวัด โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (เดิม) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม 
กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั งสิ น  83,152  ล้านบาท ดังแสดงใน ตารางที่ 4-2   

การจ้าแนกประเภทของระบบบ้าบัดน ้าเสียออกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือขนาดของชุมชน หรือประเภทของระบบบ้าบัดน ้าเสีย ดังแสดงในตารางที่ 4-3 ถึงตารางที่ 4-5 และ ภาพที่ 4-2 ถึง
ภาพที่ 4-5 ตามล้าดับ ส้าหรับภาพระบบบ้าบัดน ้าเสียประเภทต่างๆ แสดงดัง ภาพที่ 4-6 ถึงภาพท่ี 4-10 

ตำรำงท่ี 4-2  แหล่งงบประมำณสนับสนุนกำรก่อสร้ำงระบบบ ำบัดน  ำเสียรวมของชุมชน 

ที่มำ : ข้อมูลจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานครส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษ, พ.ศ. 2555 

 
ภำพที่ 4-2 แหล่งงบประมำณสนับสนุนกำรก่อสร้ำงระบบบ ำบัดน  ำเสีย 

 
 

กรมโยธาธิการ
47%แผนปฏิบัติการเพื่อการ

จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระดับจังหวัด 

40%

กรุงเทพมหานคร
7%

หน่วยงานอื่นๆ
6%

แหล่งงบประมำณ 
จ ำนวน 
ระบบ 

งบประมำณ 
ล้ำนบำท ร้อยละ 

1. กรมโยธาธิการ (เดิม) 
2. แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระดับจังหวัด  
3. กรุงเทพมหานคร 
4. หน่วยงานอื่นๆ 

49 
42 
8 
6 

16,428 
42,017 
24,603 

523 

19.7 
50.3 
29.4 
0.6 

รวม 105 83,571 100 

กรมโยธาธิการ (เดิม)  49 แห่ง 
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ 42 แห่ง 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม      
กรุงเทพมหานคร   8 แห่ง 
หน่วยงานอื่น   6 แห่ง 
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ตำรำงท่ี 4-3 ระบบบ ำบัดน  ำเสียรวมของชุมชนแยกตำมหน่วยงำนรับผิดชอบ 

หน่วยงำนรับผิดชอบ จ ำนวนระบบ (แห่ง) 

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

89 
8 
2 
1 
4 
1 

รวม 105 
 
ภำพที่ 4-3 ระบบบ ำบัดน  ำเสียรวมของชุมชนแยกตำมหน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

 
 
ตำรำงท่ี 4-4 ระบบบ ำบัดน  ำเสียรวมของชุมชนแยกตำมขนำด 

ขนำดระบบบ ำบัดน  ำเสีย จ ำนวนระบบ (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 
46 

รวม 105 

เทศบาล
85%

กทม.
7%

เมือง
พัทย…

อบจ.
1%

อบต.
4%

สมุทรปราการ
1%

ระดับเทศบาล              89 แห่ง 
กรุงเทพมหานคร     8 แห่ง 
เมืองพัทยา      2 แห่ง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)   1 แห่ง 
องค์การบริการส่วนต้าบล (อบต.)    4 แห่ง 
จังหวัดสมุทรปราการ     1 แห่ง 
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ภำพที่ 4-4 ระบบบ ำบัดน  ำเสียรวมของชุมชนแยกตำมขนำด  

 
ตำรำงท่ี 4-5 ระบบบ ำบัดน  ำเสียรวมของชุมชนแยกตำมประเภทระบบ 

ขนำดระบบบ ำบัดน  ำเสีย จ ำนวนระบบ (แห่ง) 

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

48 
16 
38 
2 
1 

รวม 105 
 
ภำพที่ 4-5 ระบบบ ำบัดน  ำเสียรวมของชุมชนแยกตำมประเภทระบบ 

 

ขนาด
ใหญ่
11%

ขนาด
กลาง
45%

ขนาดเล็ก
44%

ระบบ SP
46%

ระบบ AL
15%

ระบบ AS
36%

ระบบ CW
2%

ระบบ RBC
1%

ขนาดใหญ่ (มากกว่า 50,000 ลบ.ม./วัน) 12  แห่ง 
ขนาดกลาง (10,000-50,000 ลบ.ม./วัน) 47 แห่ง 
ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 10,000 ลบ.ม./วัน) 46 แห่ง 

ระบบ SP  48  แห่ง 
ระบบ AL  16  แห่ง 
ระบบ AS  38  แห่ง 
ระบบ CW  2  แห่ง 
ระบบ RBC  1  แห่ง 



 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
องค์การจัดการน ้าเสยี 

แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2563 - 2565 
  องค์การจัดการน ้าเสยี 
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ภำพที่ 4-6 ระบบบ่อปรับเสถียร  (Stabilization Pond: SP) 

 
 
ภำพที่ 4-7 ระบบบ่อเติมอำกำศ (Aerated Lagoon: AL) 

 

 
 



 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
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แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2563 - 2565 
  องค์การจัดการน ้าเสยี 
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ภำพที่ 4-8  ระบบแอ็กติเวเต็ดสลัดจ์ (Activated sludge: AS) 

 
 

 
 



 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
องค์การจัดการน ้าเสยี 
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ภำพที่ 4-10  ระบบบึงประดิษฐ์ (Constructed wetland: CW) 

 

ภำพที่ 4-9  ระบบแผ่นหมุนชีวภำพ (Rotating Biological Contactor: RBC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
องค์การจัดการน ้าเสยี 

แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2563 - 2565 
  องค์การจัดการน ้าเสยี 
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4.1.4 สถำนภำพปัจจุบันของระบบบ ำบัดน  ำเสียรวมของชุมชน 
ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศมีจ้านวนรวมทั งสิ น 105 แห่ง เป็น ระบบฯ ที่ก่อสร้างแล้ว

เสร็จจ้านวน 95 แห่ง ก้าลังก่อสร้าง 9 แห่ง และชะลอโครงการ 1 แห่ง รองรับน ้าเสียได้รวม 3.20 ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน  

 
4.1.5 ปัญหำกำรด ำเนินงำนระบบบ ำบัดน  ำเสีย  

ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
จากสาเหตุ 4 ประการ ดังนี  

4.1.5.1  ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความช้านาญด้านการเดินระบบและควบคุมดูแลรักษา โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่จะมีปัญหาขาดบุคลากรที่ท้าหน้าที่โดยตรงในการดูแลและควบคุมระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
นอกจากนี  บุคลากรที่มารับหน้าที่มักจะไม่มีความรู้และทักษะด้านการจัดการน ้าเสียและควบคุมด้าเนินงานระบบฯ ที่
มากเพียงพอ 

4.1.5.2  ขาดความชัดเจนในด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายหรือข้อบังคับด้านการ
จัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย ที่ควรเป็นนโยบายที่ชัดเจนจากส่วนกลาง  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ
ตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย  

4.1.5.3  ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และข้อเท็จจริงแก่ชุมชนและประชาชน รวมทั งการรั บฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและร่วมตัดสินใจด้าเนินการจัดการน ้าเสีย ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมด้าเนินการทั ง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน  

4.1.5.4  ขาดงบประมาณส้าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานระบบบ้าบัดน ้าเสีย เนื่องจากไม่มี
ความพร้อมในด้านการบริหารจัดการ ท้าให้ท้องถิ่นละเลยไม่ด้าเนินงานระบบอย่างจริงจัง 

 
4.1.6 กำรจัดเก็บค่ำบริกำรบ ำบัดน  ำเสีย 

   คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษได้อาศัยอ้านาจตาม
ความในมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ก้าหนดอัตรา
ค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 9 พื นที่ (ใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมในการจัดสร้างระบบ
ฯ) ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ไม่เข้าข่ายต้องด้าเนินการตามมาตรา 88 แต่ได้มีการก้าหนดอัตราค่าบริการ
บ้าบัดน ้าเสียโดยออกเทศบัญญัติการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียแล้ว มีจ้านวน 3 พื นที่ สรุปความก้าวหน้าการ
ด้าเนินงานได้ดังนี  

 
 

 



 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
องค์การจัดการน ้าเสยี 

แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2563 - 2565 
  องค์การจัดการน ้าเสยี 
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ตำรำงท่ี 4-6 กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมบ ำบัดน  ำเสีย 
ข้อก ำหนด กำรด ำเนินงำน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรา 88  
(ใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ในการสร้าง) 9 แห่ง 

มีเทศบัญญัติและจัดเก็บค่าบริการฯ 
แล้ว 4 แห่ง 

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

 มี เทศบัญญัติแล้ว  แต่ยั งไม่จัดเก็บ
ค่าบริการฯ 1 แห่ง 

ทต.กะรนจังหวัดภูเก็ต 

 อยู่ระหว่างด้าเนินการออกเทศบัญญัติ
4 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. กำรวิเครำะห์ SWOT 
องค์การจัดการน ้าเสียได้จัดให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของพนักงานในการแสดงความคิดเห็นในการจัดท้า 

SWOT Analysis ขององค์กร และน้าผลที่ได้มาจัดท้า SWOT Matrix เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์ในการก้าหนด
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ระดับองค์กรที่ต้องด้าเนินการโดยเร่งด่วน โดยพิจารณาในเชิงความสัมพันธ์ของ SO-ST-WO-WT 
ดังนี  

ยุทธศำสตร์เชิงรุก/ขยำยตัว (SO) ใช้เมื่อองค์กรมีจุดแข็ง มีโอกาสเปิดให้ 
ยุทธศำสตร์เชิงแก้ไข/ปรับตัว/พัฒนำ (WO) เอาชนะ/แก้ไขจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง โดยอาศัยโอกาส 
ยุทธศำสตร์เชิงป้องกัน/ชะลอตัว (ST) ใช้จุดแข็งโดยหลีกเลี่ยงอุปสรรค  
ยุทธศำสตร์เชิงรับ (WT) ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค 

 
                   หลังจากได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอกให้เห็นถึงจุดแข็ง จุ ดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคแล้วก็จะน้าข้อมูลทั งหมดมาวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ แบบเมตริกซ์ โดยใช้ตารางที่เรียกว่า TOWS 
Matrix 
 
 



 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
องค์การจัดการน ้าเสยี 
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  องค์การจัดการน ้าเสยี 
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กำรใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard (BSC)  
                  องค์การจัดการน ้าเสียได้ใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard ในการเป็นกรอบที่ช่วยให้องค์กรแปลง
ยุทธศาสตร์ไปสู่วัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการที่ขับเคลื่อนทั งพฤติกรรมและผลงานที่ครอบคลุมประเด็น/มุมมองด้าน  
ต่างๆ ที่ครบถ้วน จ้านวน 4 ด้าน คือ 
                  1. ด้านการเงิน  
 2. ด้านลูกค้า  
                  3. ด้านกระบวนการ  
 4. ด้านการเรียนรู้และการเติบโต 
                  หลังจากได้ก้าหนดประเด็น/มุมมองด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นตัวชี วัดความส้าเร็จในการด้าเนินงานขององค์กร 
จึงได้จัดท้าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) โดยก้าหนดเป้าประสงค์ (Goal)  ตัวชี วัด (Key Performance 
Indicators : KPI)  เป้าหมาย (Target) กลยุทธ์ (Strategy) ก่อนน้ามาท้าแผนที่ยุทธศาสตร์ โดยแบ่งประเด็นยุทธศาสตร์
ที่เชื่อมโยงกัน 4 ด้าน ดังนี  
 1. ประสิทธิผลตำมยุทธศำสตร์ (ปัจจัยที่น้าไปสู่สิ่งที่สังคมชุมชนพึงมีพึงได้) 
 2. คุณภำพกำรให้บริกำร (ปัจจัยที่น้าไปสู่ความคุ้มค่าที่คาดหวัง) 
 3. ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน (ปัจจัยที่น้าไปสูความมีระบบ ระเบียบ มาตรฐานภายในองค์กรที่      
พึงมี) 
 4. กำรพัฒนำองค์กำร (ปัจจัยของนวัตกรรม ความรู้ ทักษะ เทคโนโลยีที่บุคลากรและองค์กรพึงมี) 
 
กำรวิเครำะห์ SWOT ในภำพรวม  
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพขององค์การจัดการน ้าเสีย เพ่ือระบุจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และความท้าทาย (SWOT Analysis) เพ่ือเป็นหนึ่งในปัจจัยน้าเข้าในการจัดท้าแผนพัฒนาองค์การจัดการ         
น ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
 
ตำรำงท่ี 4-7 กำรวิเครำะห์ SWOT 

 
 

Description Evidence-base 

S1.  เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ สั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยที่มีภารกิจด้านการ
จัดการน ้าเสีย และด้าเนินการแก้ไขปัญหา   
น ้าเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
อย่างทั่วถึง 

องค์การจัดการน ้าเสียและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัด
ภายใต้กระทรวงเดียวกันคือกระทรวงมหาดไทย จึงท้าให้มี
ความสัมพันธ์ที่ดี และสามารถเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สะดวกมากขึ น 

จุดแข็ง  Strengths)
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Description Evidence-base 
S2. บุคลากรขององค์การจัดการน ้าเสียมี
ความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ 
และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบบ้าบัด    
น ้าเสียชุมชนมากกว่า 20 ปี ซึ่งมีส้านักงาน
จัดการน ้าเสียสาขาที่มีความพร้อมและ
สามารถขยายกิจการการให้บริการได้ทั่วถึง 
 

องค์การจัดการน ้าเสียมีการด้าเนินงานด้านการบริหารจัดการ
น ้าเสียมากกว่า 40 พื นที่ และมีประสบการณ์การด้าเนินงาน
ด้านการจัดการน ้าเสียมามากกว่า 20 ปี นอกจากนี  องค์การ
จัดการน ้าเสียมีการพัฒนาศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์
น ้าเสียที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

S3. มีแผนการบริหารจัดการน ้าเสียของ
ประเทศ ทั งในระยะยาว ระยะกลาง และ
ระยะสั น โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ 
 
 

สืบเนื่องจากนโยบายภาครัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
ต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการน ้าเสียและสิ่งแวดล้อม 
จึงท้าให้องค์การจัดการน ้าเสียและหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง
ด้าเนินงานด้านการบริหารจัดการคุณภาพน ้าร่วมกันอย่าง
บูรณาการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

S4. มีเครือข่ายและพันธมิตรทั งในประเทศ
และต่างประเทศที่จะช่วยสนับสนุนองค์
ความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์ด้าน
การบริหารจัดการน ้าเสีย 
 

ภาพลักษณ์และการเป็นองค์กรภาครัฐขององค์การจัดการ    
น ้าเสีย สร้างความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายกับหน่วยงานใน
ประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงได้รับความช่วยเหลือจาก
องค์กรระหว่างประเทศด้านการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดการน ้าเสียให้เพ่ิมขึ น เช่น โครงการความ
ช่วยเหลือด้านเทคนิคการบ้าบัดน ้าเสียให้แก่ท้องถิ่นในประเทศ
ไทย ภายใต้โครงการความร่วมมือขององค์กรความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของญี่ปุ่น JICA ระหว่าง Bureau of Public 
Sewerage Work, Saitama Prefectural Government ของ
ประเทศญี่ปุ่น (ปี 2558-2561) โครงการความร่วมมือกับ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี (Deutsche Gesellschaft fur 
Internationale Zusammenarbeit : GIZ GmbH) ในการลด
ผลกระทบสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากระบบ
น ้าและน ้าเสีย (ปี พ.ศ. 2559-2561) และโครงการความ
ร่วมมือกับสาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้โครงการ Wastewater 
Management Master Plan in Eastern Region of 
Thailand ในการจัดท้าแผนแม่บทด้านการจัดการน ้าเสียใน
พื นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2559-2560) 
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Description Evidence-base 

W1. การจัดสรรอัตราก้าลังของบุคลากรยัง
ไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับภารกิจที่
เพ่ิมมากขึ น  

ปัจจุบันองค์การจัดการน ้าเสียมีโครงสร้างบุคลากรจ้านวน 167 
อัตรา ซึ่งปัจจุบันยังไม่เต็มอัตราและไม่เพียงพอต่อภารกิจใน
การจัดการน ้าเสียที่เพิ่มขึ นทุกปี 
 

W2. ยังขาดทีมวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการจัดการน ้าเสียที่มีศักยภาพ
โดยเฉพาะ  

โครงสร้างขององค์การจัดการน ้าเสีย ยังไม่มีหน่วยงานภายใน 
ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการน ้าเสียที่มี
ศักยภาพโดยเฉพาะ 

Description Evidence-base 
S5. มีนวัตกรรมในการออกแบบระบบ
บ้าบัดน ้าเสียที่ใช้พื นที่ให้มีประโยชน์สูงสุด
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

องค์การจัดการน ้าเสียออกแบบและก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ไว้ใต้ดิน ส่วนพื นที่ด้านบนสามารถน้าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน
ได้ เช่น ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้า เทศบาลเมืองสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 
 

S6. สามารถน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดมา
ใช้ประโยชน์ และสามารถเป็นแหล่งน ้า
ส้ารองของประเทศ 

องค์การจัดการน ้าเสียมีการก้าหนดรูปแบบและจัดให้มี
กิจกรรมการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้
ทุกพื นที่ที่ด้าเนินการ  
 

S7. มีการด้าเนินการจัดท้าข้อมูลการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการบ้าบัดน ้าเสีย โดย
สามารถวัดการปล่อยก๊าซได้แบบ Real-
time 
 

องค์การจัดการน ้าเสียได้ร่วมด้าเนินงานโครงการ Water and 
Wastewater Companies for Climate Mitigation 
(WaCCliM) ภายใต้องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ
เยอรมัน (German International Cooperation : GIZ) และ
สมาคมน ้านานาชาติ ( International Water Association : 
IWA) โดยได้มีการพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 
Performance and Carbon Emissions Assessment and 
Monitoring (ECAM)) ซึ่งสามารถรายงานผลได้แบบ Real-
time  
 

จุดอ่อน  Weaknesses)
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Description Evidence-base 

W3.  การประชาสัม พันธ์ ให้หน่ วยงาน
ภายนอกรับทราบผลงานยังไม่เพียงพอ 

การจัดการน ้าเสียของประเทศยังไม่เป็นที่รู้จักของประชาชน
อย่างเพียงพอ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่เห็นผลกระทบโดยตรงต่อ
ตนเองได้ยาก 
 

W4. บุคลากรขององค์การจัดการน ้าเสีย 
ยังต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้าน
การบริหารจัดการภายในองค์กร 

การประเมินผลการด้าเนินงานของรัฐวิสาหกิจใหม่มีการ
ประเมินที่มุ่งเน้นให้รัฐวิสาหกิจทัดเทียมกับมาตรฐานสากล 
ตอบสนองกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยประเมิน
การบริหารจัดการองค์กรให้ครอบคลุม 8 ด้านส้าคัญ  
 

Description Evidence-base 

O1. นโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาและ
รักษาสิ่ งแวดล้อมของประเทศไทยผ่ าน
โครงการส้าคัญ และการร่วมทุน 
 

องค์การจัดการน ้ า เสีย  มีแผนด้า เนินงานที่ อยู่ ในแผน
ยุทธศาสตร์การให้ เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ ที่ ให้
ความส้าคัญกับการจัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดใหญ่ 

O2. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมให้มีการน้า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในองค์กรมาก
ขึ น 
 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการส่งเสริม
ให้หน่วยงานภาครัฐน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ท้างานและบริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
สมบูรณ์แบบ 
 

O3. มีพื นที่ที่สามารถพัฒนาและบริหาร
จัดการน ้าเสียได้อีกจ้านวนมาก 

ปริมาณน ้าเสียชุมชนที่เกิดขึ นทั่วประเทศมีประมาณ 9 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในขณะที่ปัจจุบันมีระบบบ้าบัดน ้าเสียทั่ว
ประเทศ ที่สามารถรองรับปริมาณน ้าเสียได้รวม 3.2 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นเพียง 34% ซึ่งกระจายอยู่ใน
พื นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย และยังมีพื นที่ที่มีปัญหาอีกจ้านวน
มาก 
 
 

โอกำส  Opportunities)
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Description Evidence-base 

O4. ยังไม่มีองค์กร/หน่วยงานที่ให้บริการ
บ้าบัดน ้าเสียที่เห็นได้ชัดเจนในประเทศไทย 

ถึงแม้ว่าจะมีองค์กรอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน เช่น บมจ.   
เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน บมจ. บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จ้ากัด แต่องค์การจัดการน ้าเสียเป็นองค์กรภาครัฐ
เพียงแห่งเดียวในด้านการจัดการน ้าเสียชุมชน โดยเฉพาะ 

Description Evidence-base 

T1. ประชาชนและชุมชนยังไม่มีความตระหนัก
ถึงความส้าคัญ และประโยชน์จากการจัดการ
น ้าเสียเท่ากับปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ืน 
 

ประชาชนยังไม่มีความพร้อมในการจ่ายค่าธรรมเนียมบ้าบัด       
น ้าเสีย เนื่องจากเห็นว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่
จะต้องด้าเนินการให้กับประชาชน 
 

T2. ประชาชนและชุมชนยังไม่มีความพร้อมใน
การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบ้าบัดน ้าเสีย 

จากการวิเคราะห์พบว่ารายได้ที่องค์การจัดการน ้าเสียได้รับ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการน ้าเสียคิดเป็น 
18.8% ซึ่งแสดงถึงความไม่พร้อมของประชาชนในการ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบ้าบัดน ้าเสียในพื นท่ี 
 

T3. ยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษ
ในด้านการบ้าบัดน ้าเสียอย่างจริงจัง และทั่วถึง
ทุกพื นที ่

ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีเทศบัญญัติการคิด
ค่าธรรมเนียมบ้าบัดน ้าเสีย ซึ่งสามารถบังคับใช้ในพื นที่ได้ แต่
ยังไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ และจริงจัง 
 

T4. ทรัพยากรน ้ามีคุณภาพเสื่อมโทรมลงทั่ว
ประเทศและแนวโน้มน ้าเสียมีมากขึ นอย่าง
ต่อเนื่อง 

รายงานสถาณการณ์มลพิษของประเทศไทยปี พ.ศ.2562 
อ้างอิงจากกรมควบคุมมลพิษพบว่า คุณภาพของแหล่งน ้า      
ผิวดินมีคุณภาพเสื่อมโทรมมาก เช่น แม่น ้าเจ้าพระยาตอนล่าง 
แม่น ้าท่าจีนตอนล่าง 
 

T5. การจัดสรรงบประมาณ ไม่สะท้อนความ
ต้องการขององค์การจัดการน ้าเสีย 

เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณด้านการจัดการน ้าเสีย         
ยังได้รับความส้าคัญในล้าดับรองลงมาจากด้านอื่นๆ 
 

ภัยคุกคาม (Threats) 
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4.3. สมรรถนะหลักขององค์กร ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ และควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์  

 สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency)  
           สืบเนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยส้าคัญขององค์การจัดการน ้าเสีย ประกอบด้วย SWOT ภารกิจ 

ทรัพยากรองค์กร ผลการด้าเนินงานที่ผ่านมา และผลส้ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น สามารถระบุ
สมรรถนะหลักขององค์การจัดการน ้าเสีย โดยอาศัยตัวแบบจัดท้ายุทธศาสตร์ VRIO (Value – Rareness – Imitation 
– Organization) ในการวิเคราะห์ทรัพยากรส้าคัญขององค์การจัดการน ้าเสีย ดังนี   
 

ตำรำงท่ี 4-8 กำรวิเครำะห์สมรรถนะหลักขององค์กร 
ปัจจัยส ำคัญ มีคุณค่ำ 

(Value) 
ควำมหำยำก 
(Rareness) 

ยำกต่อกำร
ลอกเลียนแบบ 
(Imitation) 

กำรจัดกำร
องค์กร 

(Organization) 

ควำมสำมำรถ 

อ้านาจหน้าที่ขององค์การ
จัดการน ้าเสีย ในการบริหาร
จัดการน ้าเสีย 

ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ สมรรถนะหลัก 

องค์การจัดการน ้าเสียเป็น
องค์กรภาครัฐเพียงแห่ง
เดียวที่มีอ้านาจหน้าที่ด้าน
การจัดการน ้าเสียชุมชนที่
กระจายไปทั่วประเทศ 

ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ สมรรถนะหลัก 

เครือข่ายความร่วมมือจาก
หลายหน่วยงาน 

ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ สมรรถนะหลัก 

  

 ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Advantages) 
                จากการวิเคราะห์ต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์การจัดการน ้าเสีย ได้น้าผลไปใช้ในการวิเคราะห์ความ
ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (SA – Strategic advantage)  ขององค์การจัดการน ้าเสีย โดยมีสัดส่วน SO:WT =                  
1.34 : 1.00 ซึ่งจะได้ด้าเนินการปรับปรุง และจัดการความท้าทายต่าง ๆ เพ่ือยกระดับความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
ต่อไป 
 

 ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Challenges) 
                ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ มาจากการวิเคราะห์ SWOT โดยน้ามาให้น ้าหนักความส้าคัญว่าประเด็นใดมี
ความส้าคัญมากที่สุด โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การจัดการน ้าเสียเป็นผู้ประเมิน สรุปประเด็นที่มีล้าดับ
ความส้าคัญสูงรวม 4 ด้าน ได้ดังนี   



 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
องค์การจัดการน ้าเสยี 

แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2563 - 2565 
  องค์การจัดการน ้าเสยี 
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ตำรำงท่ี 4-9 กำรวิเครำะห์ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ 
ล ำดับที่ ควำมท้ำทำยทำงยุทธศำสตร์ (SC) น  ำหนักผลกระทบ 
ด้านจุดแข็ง (Strengths) 

1 เป็นหน่วยงานของรัฐสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีภารกิจด้านการจัดการน ้าเสีย 
และด้าเนินการแก้ไขปัญหาน ้าเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง  

7.27% 

2 มีนวัตกรรมการออกแบบระบบบ้าบัดน ้าเสียที่ใช้พื นที่ให้มีประโยชน์สูงสุดและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6.00% 

3 
 

บุคลากรของ อจน. มีความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์
เกี่ยวกับระบบบ้าบัดน ้าเสียของชุมชนมากกว่า 20 ปี ซึ่งมีส้านักงานจัดการน ้าเสีย
สาขาที่มีความพร้อมและสามารถขยายกิจการการให้บริการได้ท่ัวถึง 

5.45% 

ด้านจุดอ่อน (Weaknesses) 
1 การจัดสรรอัตราก้าลังของบุคลากรยังไม่เพียงพอไม่สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิม    

มากขึ น 
11.45% 

2 บุคลากรของ อจน. ยังต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร 

6.36% 

3 การประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอกรับทราบผลงานไม่เพียงพอ 4.73% 
ด้านโอกาส (Opportunities) 

1 มีพื นที่ที่สามารถพัฒนาและบริหารจัดการน ้าเสียได้อีกจ้านวนมาก 13.82% 
2 นโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยผ่าน

โครงการส้าคัญและการร่วมทุน 
11.64% 

3 ยังไม่มีองค์กร/หน่วยงานที่ให้บริการบ้าบัดน ้าเสียที่เห็นได้ชัดเจนในประเทศไทย 3.27% 
ด้านภัยคุกคาม (Threats) 

1 ประชาชนและชุมชนยังไม่มีความตระหนักถึงความส้าคัญ และประโยชน์จากการ
จัดการน ้าเสียเท่ากับปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ืน 

11.82% 

2 ยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษในด้านการบ้าบัดน ้าเสียอย่างจริงจัง
และท่ัวถึงทุกพื นที่ 

5.09% 

3 ทรัพยากรน ้ามีคุณภาพเสื่อมโทรมลงทั่วประเทศและแนวโน้มน ้าเสียมีมากขึ นอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.18% 
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  องค์การจัดการน ้าเสยี 
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 4.4. ต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ (SP) 
  องค์การจัดการน ้าเสียได้น้าประเด็น SWOT ข้างต้นไปด้าเนินการวิเคราะห์และประเมิน โดยเป็นการ
ทบทวนแผนด้วยนวัตกรรม โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และช่วยสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ ได้น ้าหนัก
คะแนนในแต่ละประเด็น จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว สามารถน้ามาก้าหนดต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (SP – Strategic 
Position) ขององค์การจัดการน ้าเสีย ดังนี  
              1) ประเด็นโอกาสมีน ้าหนักคะแนนรวมสูงสุด เป็นล้าดับแรก จ้านวน 174 คะแนน หรือร้อยละ 31.64 ของ
คะแนนทั งหมด 
              2) ประเด็นจุดอ่อน มีน ้าหนักคะแนนรวมรองลงมาเป็นล้าดับที่ 2 จ้านวน 134 คะแนน หรือร้อยละ 24.36 
ของคะแนนทั งหมด 
              3)  ประเด็นจุดแข็ง มีน ้าหนักคะแนนรวมรองลงมาเป็นล้าดับที่ 3 จ้านวน 123 คะแนน หรือร้อยละ 22.36 
ของคะแนนทั งหมด 
              4) ประเด็นภัยคุกคาม มีน ้าหนักคะแนนรวมรองลงมาเป็นล้าดับที่ 4 จ้านวน 119 คะแนน หรือร้อยละ 
21.64 ของคะแนนทั งหมด 

 

  ต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบันขององค์การจัดการน ้าเสีย ตกอยู่ในต้าแหน่ง “ใช้พันธมิตร” โดยมี
สัดส่วน SO:WT = 1.34 : 1.00 ดังแสดงได้ในรูปภาพ   
 
ภำพที่ 4-11 ต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบันขององค์การจัดการน ้าเสีย 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งยทุธศาสตร์ ในปัจจบุัน

1 (13.82%)มีพื้นท่ีท่ีสามารถพัฒนาและบริหารจัดการน้้าเสียได้อกีจ้านวนมาก76       
2 (11.64%)นโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาและรักษาส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยผ่านโครงการส้าคัญและการร่วมทนุ64       

ลั 3 (3.27%)ยังไม่มีองค์กร/หน่วยงานท่ีใหบ้ริการบ้าบดัน้้าเสียทีเ่หน็ได้ชัดเจนในประเทศไทย18        

 11 รวม 174      
รวม % 31.64   

1 (11.45%)การจัดสรรอตัราก้าลังของบคุลากรยังไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องกบัภารกจิทีเ่พิ่มมากขึน้63       ชือ่: 1 (7.27%)เปน็หน่วยงานของรัฐสังกดักระทรวงมหาดไทยท่ีมีภารกจิด้านการจัดการน้้าเสีย และด้าเนินการแกไ้ขปญัหาน้้าเสียใหก้บัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ได้อย่างทัว่ถึง 40       

2 (6.36%)บคุลากรของ อจน. ยังต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่งในด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร35       2 (6.00%)มีนวัตกรรมการออกแบบระบบบ้าบดัน้้าเสียท่ีใช้พื้นทีใ่หม้ีประโยชน์สูงสุดและเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม33       
3 (4.73%)การประชาสัมพันธ์ใหห้น่วยงานภายนอกรับทราบผลงานไม่เพียงพอ26       3 (5.45%)บคุลากรของ อจน. มีความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์เกีย่วกบัระบบบ้าบดัน้้าเสียของชุมชนมากกว่า 20 ป ีซ่ึงมีส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขาทีม่ีความพร้อมและสามารถขยายกจิการการใหบ้ริการได้ทัว่ถึง 30       

รวม 134 จ านวนผู้ประเมิน= 10   รวม 123
รวม % 24.36  รวม % 22.36   

 1 (11.82%)ประชาชนและชุมชนยังไม่มีความตระหนักถึงความส้าคัญ และประโยชน์จากการจัดการน้้าเสียเท่ากบัปญัหาส่ิงแวดล้อมอืน่ 
65       
2 (5.09%)ยังไม่มีการบงัคับใช้กฎหมายและบทลงโทษในด้านการบ้าบดัน้้าเสียอย่างจริงจังและทัว่ถึงทกุพื้นท่ี28        

 3 (2.18%)ทรัพยากรน้้ามีคุณภาพเส่ือมโทรมลงท่ัวประเทศและแนวโน้มน้้าเสียมีมากขึน้อย่างต่อเนือ่ง12        
รวม 119
รวม % 21.64   

######

ท้ังหมด

แผนยุทธศาสตร์องค์การจัดการน้้าเสีย

SO : WT
1.34         : 1.00

    ั  ม   

  ั   ุ 

  ย

ยุ  ั        ย 

    กั  ั 

     ยาย า 

 ุก  า    กา    
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 4.5. กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ด้วย TOWS Matrics 

 
 
 

Internal Factors 
 
 

 
 
 
External Factors 

Strengths (S) 
S.1 เป็นหน่วยงานของรัฐสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีภารกิจ
ด้านการจัดการน ้าเสยี และด้าเนินการแก้ไขปญัหาน ้าเสีย
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อยา่งทั่วถงึ  
S.2 บคุลากรของ อจน. มีความรู้ ความสามารถ ความคิด
สร้างสรรค์ และประสบการณ์เกี่ยวกบัระบบบา้บัดน ้าเสียของ
ชุมชนมากกว่า 20 ปี ซึง่มีสา้นักงานจัดการน า้เสียสาขาที่มี
ความพร้อมและสามารถขยายกิจการการใหบ้ริการได้ทั่วถึง  
S.3 มีแผนการบรหิารจัดการน า้เสียของประเทศ ทั งในระยะ
ยาว ระยะกลาง และระยะสั น โดยบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ  
S.4 มีเครือข่ายและพันธมิตรทั งในประเทศและต่างประเทศที่
จะช่วยสนับสนุนองคค์วามรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์
ด้านการบรหิารจัดการน า้เสีย  
S.5 มีนวัตกรรมการออกแบบระบบบา้บัดน า้เสียที่ใช้พื นที่ให้มี
ประโยชน์สงูสุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
S.6 สามารถน้าน า้เสียทีผ่่านการบา้บัดมาใช้ประโยชน์ และ
สามารถเป็นแหลง่น ้าส้ารองของประเทศ 
S.7 มีการด้าเนนิการจัดท้าขอ้มูลการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก
จากการบา้บัดน า้เสีย โดยสามารถวัดการปล่อย  ก๊าซได้แบบ 
Real-time 

Weaknesses (W) 
W1. การจัดสรรอัตราก้าลงัของบุคลากรยงัไม่เพียงพอ           
ไม่สอดคลอ้งกบัภารกิจที่เพ่ิมมากขึ น 
W2. ทีมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการ    
น ้าเสยีที่มศีักยภาพโดยเฉพาะไม่เพียงพอ  
W3. การประชาสัมพันธ์ใหห้น่วยงานภายนอกรับทราบผลงาน  
ไม่เพียงพอ 
W4. บคุลากรของ อจน. ยังต้องมกีารพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน  
ด้านการบรหิารจัดการภายในองคก์ร 

 

 

 

Opportunities (O) 
O1. นโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทยผ่านโครงการสา้คญัและการร่วมทุน 
O2. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมให้มีการน้าเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาปรับใช้ในองค์กรมากขึ น 
O3. มีพื นทีท่ี่สามารถพัฒนาและบริหารจัดการน ้าเสยีได้อีก
จ้านวนมาก 
O4. ยังไม่มีองค์กร/หน่วยงานที่ให้บริการบ้าบดัน ้าเสียที่เห็น

ได้ชัดเจนในประเทศไทย 

SO 
- ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบา้บัด       

น ้าเสีย 
 

WO 
- พัฒนาการจัดการน ้าเสียด้วยการประยุกต์ใช้

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 

Threats (T) 
T1. ประชาชนและชุมชนยังไม่มีความตระหนกัถึงความส้าคัญ 
และประโยชน์จากการจัดการน า้เสยีเทา่กับปญัหาสิง่แวดล้อม
อ่ืน 
T2. ประชาชนและชุมชนยังไม่มีความพร้อมในการรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการบ้าบัดน ้าเสีย 
T3. ยังไม่มีการบังคบัใช้กฎหมายและบทลงโทษในด้านการ
บ้าบัดน า้เสียอยา่งจริงจังและทั่วถึงทุกพื นที ่
T4. ทรัพยากรน ้ามคีุณภาพเสือ่มโทรมลงทั่วประเทศและ
แนวโน้มน ้าเสียมีมากขึ นอยา่งต่อเนื่อง 
T5. การจัดสรรงบประมาณ ไมส่ะท้อนความต้องการของ 
อจน. 

ST 
- ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

 

WT 
- พัฒนาองคก์รสู่ความย่ังยืน 
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  4.6. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่ำ (Value Driver) 
สืบเนื่องจากพันธกิจขององค์การจัดการน ้าเสีย ที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีการบริหารจัดการน ้าเสียที่ได้

คุณภาพและเพียงพอ ผ่านการมีระบบบ้าบัดน ้าเสียอย่างครอบคลุมในเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย รวมถึงการให้บริการรับ
บริหารหรือจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งในและนอกเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย ดังนั น ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Value 
Driver) ที่จะผลักดันให้องค์กรบรรลุตามพันธกิจจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ คุณภาพการบ้าบัด ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน และงบประมาณและรายได้ ซึ่งเป็นปัจจัยทางด้านการเงิน โดยมีรายละเอียดของปัจจัย
ขับเคลื่อนมูลค่า ดังนี  

 
ภำพที่ 4-12 ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าขององค์กร 

ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Value driver) 

 
 

 

Value
ประเทศไทยมีกำรบริหำร
จัดกำรน  ำเสียท่ีได้คุณภำพ

และเพียงพอ 

คุณภำพกำรบ ำบัด

งบประมำณและรำยได้

ค่ำบ ำบัดน  ำเสีย

ค่ำก่อสร้ำง

ค่ำบริหำรจัดกำร

ค่ำออกแบบ

บุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

จ ำนวนลูกค้ำ

ค่ำจ้ำงบริหำรจัดกำร

จ ำนวนผลิตภัณฑ์

ยอดขำย

รำคำต่อหน่วย

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ควำมครอบคลุมของระบบท่อ

คุณภำพของท่อ

จ ำนวนบุคลำกร เครื่องมือและอุปกรณ์

จ ำนวนบุคลำกร เครื่องมือและอุปกรณ์

จ ำนวนระบบบ ำบัดน  ำเสีย

จ ำนวนพื นที่ ชุมชน

คุณภำพของระบบบ ำบัด

รำยได้กำรบริหำรจัดกำร

งบลงทุน

งบด ำเนินกำร

ระยะเวลำในกำรบ ำบัด

ควำมสำมำรถของระบบบ ำบัด

ระยะเวลำในกำรแก้ไขปัญหำ

รำยได้จำกผลิตภัณฑ์

ปริมำณน  ำเสียน ำเข้ำ

คุณภำพน  ำที่ได้รับ
บ ำบัด

ปริมำณน  ำที่ได้รับ
กำรบ ำบัด

จ ำนวนประชำกรที่
ได้รับประโยชน์

งบประมำณ

รำยได้เพิ่มเติม

จ ำนวนบุคลำกร เครื่องมือและอุปกรณ์ปริมำณน  ำที่น ำกลับมำใช้ใหม่

ยอดขำย

รำคำต่อหน่วย
รำยได้กำรขำยน  ำ

จ ำนวนลูกค้ำ

ค่ำจ้ำงให้ค ำปรึกษำ
รำยได้กำรให้ค ำปรึกษำ
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บทที่ 5 
ยุทธศำสตร์แผนพัฒนำองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 

พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 

การจัดท้ายุทธศาสตร์แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสียได้ผ่านกระบวนการที่มีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาทุกภาค
ส่วน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน เพ่ือระดมความคิดเห็น และน้ามา
จัดท้าและก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่ส้าคัญ ด้านการจัดการน ้าเสียอันจะส่งผลให้การบริหารจัดการ      
ด้านการจัดการน ้าเสียในเขตชุมชนเมือง และชุมชนชนบทมีประสิทธิภาพ ประชาชนเกิดความตระหนักความรู้ความ
เข้าใจในการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป   
 

5.1. กรอบแนวคิดและหลักกำร 
5.1.1 กรอบแนวคิด 

(1) น้อมน้าพระราชด้ารัสมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด้ารัสเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ครั งเสด็จออกมหาสมาคมในงาน 
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ดังความตอนหนึ่งว่า  

 “…เราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรนั นอย่างฉลาด คือไม่น้ามาทุ่มเทใช้ให้สิ นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์ไม่
คุ้มค่า หากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชาการ เหตุผล และ
ความถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งถึงประโยชน์ที่แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติทั งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว...” 
  (2) น้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ บนพื นฐานความพอประมาณที่ไม่มากหรือน้อย
จนเกินไป ความมีเหตุผลที่จะใช้ความรู้ทั งด้านวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการตัดสินใจโดยค้านึงถึงความ
ถูกต้องและมีคุณธรรม และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพ่ือเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ น 

(3) ประเด็นและทิศทางการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 
2563 - 2565) ก้าหนดให้มีการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรดิน 
ทรัพยากรแร่ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม การเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาเพ่ือ
ขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าโดยการปรับปรุงจัดการน ้าของภาครัฐ
การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการเตือนภัย และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมด้วยการติดตาม ตรวจสอบควบคุม การเพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
จัดการมลพิษและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั งทางอากาศ ขยะ น ้าเสีย และของเสีย อันตราย การจัดโครงสร้าง
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การบริหารจัดการด้านนโยบายสาธารณะและการสร้างกลไกการขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดความต่อเนื่อง และการมี
โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสม  

(4) นโยบายรัฐบาลได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในข้อ 9 มาเป็น
กรอบแนวทางในการก้าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการด้าเนินงานตามแผน คือ การรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและ
ฟ้ืนฟูพื นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความส้าคัญในการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ ในระยะต่อไป
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ บริหาร
จัดการน ้าให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

5.1.2 หลักกำร  
(1) การพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development)  เป็นหลักการที่ให้ความส้าคัญกับการพัฒนา

ที่มีดุลยภาพ ทั งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องเกื อกูลและไม่เกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันโดยการ
พัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างมีคุณภาพและแข่งขันได้ จะต้องค้านึงถึงขีดจ้ากัดของทรัพยากรธรรมชาติแล ะ
สิ่งแวดล้อมที่สามารถสงวนรักษาไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน ใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ส่งผลเสียต่อความต้องการของสังคมทั งในปัจจุบันและอนาคต 

(2) การบริหารจัดการเชิงนิเวศ (Ecosystem Approach) เป็นหลักการในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการด้านการจัดการที่ดิน น ้าและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในบริเวณนั น ให้เกิดความสมดุล
ด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การน้ามาใช้อย่างยั่งยืน และการแบ่งปัน อย่างเท่าเทียมกัน 

(3) การระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle) เป็นหลักการ พื นฐานที่ไดัค้านึงถึงกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม มาตรการการระวังไว้ก่อนควรน้ามาใช้เป็น
แนวทางเพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ น 

(4) ผู้ใช้เป็นผู้จ่าย (Users Pay Principle) เป็นหลักการที่ค่าใช้จ่ายทั งหมดที่เกิดขึ นจากผู้ใช้ทรัพยากร 
ได้รวมราคาค่าใช้จ่ายเข้าไปในสินค้าและบริการแล้ว 

(5) ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ าย (Polluters Pay Principle) เป็นหลักการที่ผู้ก่อความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ นต่อสุขภาพของมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม 

 (6) ความเป็นหุ้นส่วนของรัฐ-เอกชน (Public-Private Partnership) เป็นหลักการด้าเนินโครงการ
ให้เกิดความส้าเร็จในการให้บริการต่อสาธารณะ รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างรัฐและ
ภาคส่วนอื่นที่ไม่ใช่ของรัฐ 

(7) ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นหลักการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน้ามาใช้ได้ทั ง
ภาครัฐ และเอกชน ท้าที่ใช้ในการบริหารงานนี หมายถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรมทั ง
ปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมี และพึงประพฤติปฏิบัติ โดยหลักธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบ 6 ประการได้แก่ 1) หลักนิติธรรม 
2) หลักคุณธรรม  3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า 
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  5.1.3 นโยบำยของคณะกรรมกำรองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 
 5.1.3.1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ในพื นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ 

โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
   1) เขตพื นที่ลุ่มน ้าวิกฤติ ซึ่งประกอบด้วย พื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนล่าง และพื นที่ลุ่มน ้า   
ท่าจีนตอนล่าง  

2) ระบบบ้าบัดน ้าเสียของชุมชนทั่วประเทศในพื นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 105 
แห่ง  

3) เพ่ือแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่บั่นทอนความเป็นอยู่ของประชาชน
บริเวณใกล้เคียงพื นที่ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  
  5.1.3.2 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้งและการขาดแคลนน ้าตามแนวนโยบายของรัฐบาล 
โดยพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Reclaim Water) และเป็น
การลดปริมาณน ้าทิ งสู่แหล่งน ้าธรรมชาติหรือแหล่งน ้าสาธารณะ อีกทั งเป็นการเพ่ิมศักยภาพและโอกาสการเข้าถึงการ
ใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
   5.1.3.3 พัฒนาองค์กร และสมรรถนะบุคลากร เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาล 
   5.1.3.4 ปรับปรุงภาพลักษณ์องค์การจัดการน ้าเสีย เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ควบคู่
กับการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื นท่ีที่ด้าเนินการ 

  5.1.3.5 รักษาสิ่งแวดล้อมของแหล่งน ้าและสุขภาพในชีวิตประจ้าวันของประชาชน  
  5.1.3.6 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การจัดการน ้าเสีย ให้มี

ความเหมาะสมและสามารถด้าเนินงานได้ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์การจัดการน ้าเสีย 
 5.1.3.7 ส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการน ้าเสีย เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาใน

ระยะยาว ขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรที่มั่งค่ัง มั่นคง และยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล “ประเทศไทย 4.0” 
 

5.2. กำรจัดท ำแผนกำรก ำหนดพื นที่จัดกำรน  ำเสียร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ 
องค์การจัดการน ้าเสียด้าเนินการทบทวนแผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั ง

ที่ 1) ให้สอดคล้องกับนโยบายและพื นที่เป้าหมายการจัดการน ้าเสียชุมชน พ.ศ. 2553 – 2584 (ฉบับปรับปรุงครั งที่ 3)  
ของกรมควบคุมมลพิษ โดยด้าเนินการ ดังนี  
                 1. ค้าสั่งองค์การจัดการน ้าเสีย ที่ 68/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 แต่งตั งคณะท้างานเพ่ือ
ทบทวนแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย ให้สอดคล้องกับนโยบายและพื นที่เป้าหมายการจัดการน ้าเสียชุมชน พ.ศ. 
2553 - 2584 (ฉบับปรับปรุงครั งที่ 3) ของกรมควบคุมมลพิษ โดยคณะท้างานฯ มีหน้าที่ก้าหนดแนวทางการทบทวน
แผนวิสาหกิจฯ ให้บรรลุผลส้าเร็จตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
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                 2. คณะท้างานฯ ร่วมกันก้าหนดแนวทางการทบทวนแผนวิสาหกิจฯ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
พนักงานในการมีส่วนร่วมทบทวนแผนวิสาหกิจองค์กร และให้เกิดการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใน ท้าให้
แผนวิสาหกิจฯ มีความครบถ้วนสมบูรณ์  
                 3. มีการประชุมหารือร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม ชั น 12 
อาคารกรมควบคุมมลพิษ  โดยได้หารือพื นที่เป้าหมายการแก้ไขป้ญหาน ้าเสียชุมชนในเขตควบคุมมลพิษ และการ
ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน ซึ่งกรมควบคุมลพิษมีข้อเสนอแนะให้องค์การจัดการ น ้าเสียเป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียในเขตควบคุมมลพิษ และได้ให้
ข้อมูลพื นที่เป้าหมายการจัดการน ้าเสีย และพื นที่ในเขตควบคุมมลพิษของกรมควบคุมมลพิษให้องค์การจัดการน ้าเสีย
น้าไปเพ่ือก้าหนดพื นที่บริหารจัดการน ้าเสีย 

ทั งนี  แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) ได้ด้าเนินการก้าหนดพื นที่
บริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย เป็นไปตามท่ีองค์การจัดการน ้าเสียได้มีการประชุมหารือร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ 
                 4.  องค์การจัดการน ้าเสียได้ก้าหนดเกณฑ์การจัดล้าดับความส้าคัญของพื นที่ที่สอดคล้องกับพื นที่
เป้าหมายการจัดการน ้าเสียชุมชน (พ.ศ. 2553 – 2584) ฉบับปรังปรุงครั งท่ี 3 ดังนี  
 

ตัวแปร 
ค่ำถ่วงน  ำหนัก 

ระดับควำมส ำคัญ ระดับคะแนน 
(Weighting) 

1. พื นท่ีเป้าหมาย 40 อยู่ในพื นพ่ีเป้าหมายของกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) 3 

อยู่ในเขตพื นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 2 

อยู่ในเขตพื นท่ีแหล่งท่องเที่ยวภายใต้แผนแม่บทของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และอื่น ๆ 

1 

2. คุณภาพลุม่น ้า 30 คุณภาพลุ่มน ้าอยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรม 3 

คุณภาพลุ่มน ้าอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 2 

คุณภาพลุ่มน ้าอยู่ในเกณฑ์ ดี 1 

3. จ้านวนประชากร 20 มากกว่า 35,000 คน ขึ นไป 3 

10,000 - 35,000 คน 2 

ต่้ากว่า 10,000 คน 1 

4. ค่าสมมลูย์ประชากร* 
(ค่าสมมลูย์ประชากร = 40 
กรัมบีโอด/ีคน/วัน) 

10 มากกว่า 1,800 กก.บีโอดี/วัน ขึ นไป 3 

ระหว่าง 800 - 1,800 กก.บีโอดี/วัน 2 

น้อยกว่า 800 กก.บีโอดี/วัน 1 
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5.3. แผนพัฒนำองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร พันธกิจ เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

โดยมีรายละเอียดดังนี   
 
5.3.1 วิสัยทัศน์ 

บริหารจัดการน ้าเสียชุมชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน ภายในปี 2569 
 

5.3.2 ค่ำนิยมองค์กร  
  มุ่งม่ันผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ เชี่ยวชาญในหน้าที่  
 

5.3.3 วัฒนธรรมองค์กร  
เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และเน้นให้บุคลากรขององค์กรเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด 

 
5.3.4 พันธกิจ  

1) จัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมส้าหรับการจัดการน ้าเสียภายในเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย  

2) การให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งในและนอกเขตพื นที่จัดการ น ้าเสีย  

3) บริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เก่ียวข้องกับการจัดการน ้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ  

 

5.3.5 เป้ำประสงค์รวม  
1. น ้าเสียได้รับการบ้าบัดมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม รวม 252.00 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 - ปี พ.ศ.2563  82.00    ล้านลูกบาศก์เมตร 
 - ปี พ.ศ.2564  84.00     ล้านลูกบาศก์เมตร 
 - ปี พ.ศ.2565  86.00     ล้านลูกบาศก์เมตร 
2. ส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการน ้าเสียต่อภาคีเครือข่ายการพัฒนา  
3. เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการระบบน ้าเสียทั งในพื นที่ และนอกพื นที่อย่าง บูรณาการ 
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5.3.6  ยุทธศำสตร์ /กลยุทธ์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ก่อสร้ำงและเพิ่มประสิทธิภำพระบบบ ำบัดน  ำเสีย  

  วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
1. การบริหารจัดการน ้าเสียมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการน ้าเสีย 
3. มีการรายงานผลการด้าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร 
 

  ตัวชี วัด 
 1. ปริมาณน ้าที่ได้รับการบ้าบัด (ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
3,400 48,500 112,500 164,400 

 
 2. ร้อยละของน ้าเสียหลังการบ้าบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน         

ที่ก้าหนด (ร้อยละ)  
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 

80 80 80 80 
  
 3. ร้อยละของความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
80 85 90 85 

 
                    4. ร้อยละของส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขาท่ีสามารถรายงานผลได้ตามก้าหนดเวลา (ร้อยละ) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
- - 80 80 

 
                    5. มีช่องทางการถ่ายทอดความรู้ในองค์กร (ช่องทาง) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
มี มี มี มี 

 
 



 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
องค์การจัดการน ้าเสยี 

แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2563 - 2565 
  องค์การจัดการน ้าเสยี 
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ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
1. การฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
2. การจัดให้มีและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

                     3.  ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสียประจ้าปีงบประมาณ                   
พ.ศ.2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
                        4. การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ อจน. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ก่อสร้ำงระบบบ ำบัดน  ำเสียในพื นที่เป้ำหมำย 
    

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

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
3 3 15 21 

 
2. ปริมาณน ้าที่ได้รับการบ้าบัด (ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
3,000 3,500 22,500 29,000 

 
3. ร้อยละของน ้าเสียหลังการบ้าบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย

ชุมชนที่ก้าหนด (ร้อยละ) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 

80 80 80 80 
    

                        ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
1. การจัดให้มีและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
2. ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสียประจ้าปีงบประมาณ       

พ.ศ.2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
3. การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ อจน. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
แผนงำนภำยใต้กลยุทธ์ 
1. ก่อสร้างศูนย์บริการจัดการคุณภาพน ้า (ระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็ก) ในพื นที่เป้าหมาย 
2. จัดท้าแผนเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 



 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
องค์การจัดการน ้าเสยี 

แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2563 - 2565 
  องค์การจัดการน ้าเสยี 
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กลยุทธ์ที่ 1.2  ฟื้นฟู และรักษำระบบบ ำบัดน  ำเสียในพื นที่เป้ำหมำย 
 
ตัวชี วัด 
1. จ้านวนระบบบ้าบัดน ้าเสียองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการเพ่ิมขึ น

ต่อปี (แห่ง) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 

1 2 4 7 
 

2. ปริมาณน ้าที่ได้รับการบ้าบัด (ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 

400 45,000 90,000 135,400 
 
3. ร้อยละของน ้าเสียหลังการบ้าบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย

ชุมชนที่ก้าหนด (ร้อยละ) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 

80 80 80 80 
 

ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
                              1. การฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 2. ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสียประจ้าปีงบประมาณ       
พ.ศ.2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

3. การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ อจน. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   

แผนงำนภำยใต้กลยุทธ์ 
1. ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ประเมินประสิทธิภาพของระบบบ้าบัดน ้าเสียของ อจน. 

 
 
 
 
 
 



 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
องค์การจัดการน ้าเสยี 

แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2563 - 2565 
  องค์การจัดการน ้าเสยี 
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   กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรน  ำเสียให้มีคุณภำพ 
 

ตัวชี วัด 
1. ร้อยละของความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
80 85 90 85 

 
ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

       - 
 

แผนงำนภำยใต้กลยุทธ์ 
1. ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ด้านการจัดการน ้าเสีย 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำกำรจัดกำรน  ำเสียด้วยกำรประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

                     1. มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการน ้าเสียที่ตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                     2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีขององค์กร 
                     3. มีการรายงานผลการด้าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
                     4. มีระบบสารสนเทศด้านการติดตามการด้าเนินงานที่ดี 

 
  ตัวชี วัด 

1. ร้อยละปริมาณน ้าที่ผ่านการบ้าบัดกลับมาใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 

- - 50 50 
 

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

350 - 450 800 
 
 
 
 



 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
องค์การจัดการน ้าเสยี 

แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2563 - 2565 
  องค์การจัดการน ้าเสยี 
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3. จ้านวนการติดตั งพลังงานทดแทน (แห่ง)  
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 

2 2 2 6 
 

4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร (ร้อยละ)  
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 

- 60 65 62.5 
 

5. ร้อยละของส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขาท่ีสามารถรายงานผลได้ตามก้าหนดเวลา (ร้อยละ)  
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 

- - 80 80 
 
6. ร้อยละของการสรุปรายงานผลและติดตามสถานการณ์น ้าเสียผ่านระบบสารสนเทศภายใน        

ศูนย์ติดตามฯ (ร้อยละ)  
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 

- - 80 80 
 

ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
1. ความส้าเร็จในการน้า Green Technology ใช้ในการบริหารระบบบ้าบัดน ้าเสียไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
2. ความส้าเร็จในการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดมาใช้ประโยชน์ใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มประสิทธิภำพกำรน ำน  ำที่ผ่ำนกำรบ ำบัดกลับมำใช้ประโยชน์ 

 
   ตัวชี วัด 

1. ร้อยละปริมาณน ้าที่น้ากลับมาใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 

- - 50 50 
 

ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
           1. ความส้าเร็จในการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดมาใช้ประโยชน์ใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 



 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
องค์การจัดการน ้าเสยี 

แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2563 - 2565 
  องค์การจัดการน ้าเสยี 

 

 
หน้า - 120 - 

 องค์การจัดการน ้าเสยี 

แผนงำนภำยใต้กลยุทธ์ 
1. การศึกษาการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจและเชิงสังคม  

 
กลยุทธ์ที่ 2.2 ลดควำมสกปรกของน  ำจำกแหล่งก ำเนิด (Preventive) 
 
ตัวชี วัด 
1. จ้านวนครัวเรือนที่มีการติดตั งถังดักไขมันเพิ่มขึ นต่อปี (ครัวเรือน) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
350 - 450 800 

 
ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
- 

 
แผนงำนภำยใต้กลยุทธ์ 
1. ผลักดันให้ครัวเรือนมีการติดตั งและดูแลรักษาถังดักไขมันอย่างถูกวิธี เพ่ือลดความสกปรก

ของน ้าเสีย 
 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ประยุกกต์ใช้ Green Technology ในกำรจัดกำรน  ำเสีย 
 
ตัวชี วัด 
1. จ้านวนการติดตั งพลังงานทดแทน (แห่ง) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
2 2 2 6 

 
ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
1. ความส้าเร็จในการน้า Green Technology ใช้ในการบริหารระบบบ้าบัดน ้าเสียไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย 
 

แผนงำนภำยใต้กลยุทธ์ 
1. บูรณาการประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-efficiency) 
2. น้าพลังงานทดแทนมาใช้ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

 



 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
องค์การจัดการน ้าเสยี 

แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2563 - 2565 
  องค์การจัดการน ้าเสยี 
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   กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อติดตำมและควบคุมกำรจัดกำรอย่ำง
บูรณำกำร 
 

ตัวชี วัด 
          1. ร้อยละของส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขาที่สามารถรายงานผลได้ตามก้าหนดเวลา      

(ร้อยละ)  
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 

- - 80 80 
 
          2. ร้อยละของการสรุปรายงานผลและติดตามสถานการณ์น ้าเสียผ่านระบบสารสนเทศ

ภายในศูนย์ติดตามฯ (ร้อยละ)  
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 

- - 80 80 
 
ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
- 
 
แผนงำนภำยใต้กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบสารสนเทศส้าหรับศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น ้าเสียประเทศไทย 
2. ติดตั งเครื่องมือส้าหรับตรวจสอบและรายงานประสิทธิภาพการท้างานของระบบบ้าบัด     

น ้าเสีย (Online Monitoring) 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำองค์กรสู่ควำมย่ังยืน 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
1. องค์กรมีการด้าเนินงานที่ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีองค์ความรู้ 
3. ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ 
4. บุคลากรมีสมรรถนะในการท้างานที่ดี 

 
 
 
 



 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
องค์การจัดการน ้าเสยี 

แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2563 - 2565 
  องค์การจัดการน ้าเสยี 
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ตัวชี วัด 
1. ร้อยละการด้าเนินการตามแผน CSR (ร้อยละ) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
100 100 100 100 

 
 2. ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ (ร้อยละ) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
100 100 100 100 

 
3. คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม) (คะแนน) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
3.5 3.6 3.7 3.6 

 
ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
1. รายได้ที่ได้จากการบริหารจัดการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

กลยุทธ์ที่ 3.1 บริกำรด้ำนกำรจัดกำรน  ำเสีย 
                         

ตัวชี วัด 
           1. ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ (ร้อยละ) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
100 100 100 100 

 
ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
1. รายได้ท่ีได้จากการบริหารจัดการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
แผนงำนภำยใต้กลยุทธ์ 
1. ฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ    

น ้าเสียและประชาชน 
2. ฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
องค์การจัดการน ้าเสยี 

แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2563 - 2565 
  องค์การจัดการน ้าเสยี 
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กลยุทธ์ที่ 3.2 ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรชั นน ำ 
 
ตัวชี วัด 
1. คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม) (คะแนน) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
3.5 3.6 3.7 3.6 

 
2. ร้อยละการด้าเนินงานตามแผน CSR (ร้อยละ) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
- 100 100 100 

 
                                3. มีช่องทางการถ่ายทอดความรู้ในองค์กร (ช่องทาง) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เฉลี่ย 
มี มี มี มี 

  
           4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร (ร้อยละ)  

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
- 60 65 62.5 

 
ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
- 
 
แผนงำนภำยใต้กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
2. จัดท้าแผนด้าน CSR ขององค์กร   
3. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารการตรวจสอบภายใน  
4. จัดท้า Big Data เพ่ือการบริหารจัดการน ้าเสีย 
5. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร  
6. พัฒนาแนวทางการถ่ายทอดความรู้ (KM) ในองค์กร (รวมการถ่ายทอดความรู้ให้กับ

คณะกรรมการ)  



 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
องค์การจัดการน ้าเสยี 

แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2563 - 2565 
  องค์การจัดการน ้าเสยี 
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7. ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร  
8. พัฒนาแผนการบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
9. จัดท้าแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า 

 
5.4. กำรจัดกำรโครงสร้ำงและทรัพยำกรบุคลำกร 

องค์การจัดการน ้าเสีย ได้ให้ความส้าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยถือว่าบุคลากรเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นรากฐานส้าคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร องค์การจัดการน ้าเสียจึงมี
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการ
ด้าเนินงานขององค์กร โดยน้าหลักการส้าคัญจากยุทธศาสตร์แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย ปี 2563 – 2565 
(ทบทวนครั งที่ 1) เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรมีแนวทางการท้างานที่ชัดเจน ให้เกิดการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน โดยองค์การจัดการน ้าเสีย มีการวางแผนและบริหารอัตร าก้าลัง 
โดยการด้าเนินการ ดังนี  
                    1) ทบทวนและจัดท้ากรอบอัตราก้าลัง และกลุ่มต้าแหน่งงานของบุคลากร เพ่ือให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจ 
                    2) ทบทวนและจัดท้าแผนจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทภาระ
งานของหน่วยงาน  
 
แผนกำรปรับโครงสร้ำงและอัตรำก ำลัง 

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การจัดการน ้าเสีย ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์  พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ
องค์การจัดการน ้าเสีย องค์การจัดการน ้าเสียให้ความส้าคัญกับการวางแผนอัตราก้าลัง วางกลยุทธ์ด้านอัตราก้าลังให้
สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยการวิเคราะห์สภาพอัตราก้าลังขององค์กร ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับ
ความต้องการอัตราก้าลังในอนาคตว่ามีส่วนต่างของความต้องการอย่างไร เพ่ือที่จะพัฒนาหรือวางแผนด้าเนินการให้
องค์กรบรรลุภารกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์ด้านอัตราก้าลั ง เพ่ือน้าไปสู่
การก้าหนดกลวิธีที่จะให้ได้อัตราก้าลังในจ้านวนและสมรรถนะที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมี
แผนการใช้และพัฒนาอัตราก้าลังทั งในระยะสั น และระยะยาว เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

จากข้อมูลการวิเคราะห์ทิศทางองค์กร ปัจจัยสภาพแวดล้อม พนักงานภายในองค์กร เพ่ือน้ามา
พยากรณ์หาความต้องการอัตราก้าลังในอนาคตจะต้องพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ทั งนี  เพ่ือให้ได้
อัตราก้าลังที่ต้องการสอดคล้องตามบทบาท ภารกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร และจัดท้าแผนงานการ
บริหารจัดการ ตามกระบวนการ โดยสามารถแสดงดังตารางที่ 5-1 ถึงตารางที่ 5-3 

 
 



 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
องค์การจัดการน ้าเสยี 

แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2563 - 2565 
  องค์การจัดการน ้าเสยี 

 

 
หน้า - 125 - 

 องค์การจัดการน ้าเสยี 

ตำรำงท่ี 5-1 กรอบอัตรำก ำลังพนักงำนองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย (ณ 30 ก.ย. 62) 

ต ำแหน่ง จ ำนวน สำยงำนสนับสนุน ช่ำงเทคนิค/วิศวกร 

ส้านักงานใหญ่ 80 คน 
รองผู้อ้านวยการ                ระดับ 9 
ผู้อ้านวยการฝ่าย/ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 8 
หัวหน้ากอง/เทียบเท่า         ระดับ 7 
พนักงาน                         ระดับ 7 
พนักงาน                         ระดับ 2-6 

 
3  คน 
8  คน

12  คน
2  คน

55  คน 

 
78  คน 

 
2  คน 

ส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา 49 คน 
ผจก.สาขา                       ระดับ 7 
พนักงาน                         ระดับ 2-6 

 
16  คน 
33  คน 

 
36  คน 

 
13 คน 

 
ตำรำงท่ี 5-2 ข้อมูลบุคลำกรของพนักงำน อจน. จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ (ณ 30 ก.ย. 62)  

วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) 
ปริญาเอก 1 

ปริญญาโท 47 
ปริญญาตรี 71 
ต่้ากว่าปริญญาตรี 10 



  แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
องค์การจัดการน ้าเสยี 
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ตำรำงท่ี 5-3 แผนกำรเพิ่มอัตรำก ำลังในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 - 2565 

 
 

ล ำดับที่ ต ำแหน่งงำน อัตรำก ำลังเดิม 
อัตรำก ำลังเพิ่ม 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 
ส ำนักงำนส่วนกลำง  
1 รองผู้อ้านวยการ ระดับ 9 3 - - - - 
2 ผู้อ้านวยการฝ่าย/ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 8 10 2 - - 2 
3 หัวหน้ากอง/เทียบเท่า ระดับ 7 22 5 2 1 8 
4 พนักงาน ระดับ 3 - 6 68 - 8 8 16 
5 พนักงาน ระดับ 1 - 2 5 - - 2 2 
ส ำนักงำนจัดกำรน  ำเสียสำขำ 
6 ผู้จัดการสาขา ระดับ 7 18 2 - - 2 
7 พนักงาน ระดับ 3-6 37 4 4 2 10 
8 พนักงาน ระดับ 1-2 4 - - 1 1 



 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
องค์การจัดการน ้าเสยี 
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          ทั งนี  การขับเคลื่อนแผนงานสู่เป้าหมายได้นั น ขึ นอยู่กับปัจจัยส้าคัญที่เรียกว่าปัจจัยก้าหนดความส้าเร็จ (key 
success factors) ได้แก่ ความมุ่งมั่นจริงจังและเอาใจใส่ของผู้บริหาร ความทันสมัยของระบบและข้อมูลอัตราก้าลัง
บุคลากร การมีส่วนร่วมภายในหน่วยงาน/พนักงานในองค์กร การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงแผนทรัพยากร
บุคคลอย่างสม่้าเสมอ 

โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นนั นจะเป็นประโยชน์สูงสุดหรือไม่นั นขึ นอยู่กับการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและ
พนักงานองค์การจัดการน ้าเสีย อย่างไรก็ตามหากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในขยายอัตราก้าลังพนักงานองค์การ
จัดการน ้าเสีย จะใช้วิธีการจ้างพนักงานลูกจ้างเพ่ือเข้าด้าเนินการในพื นที่ โดยใช้งบประมาณจากเงินงบประมาณเหลือ
จ่ายหรือจากเงินรายได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง 

 
5.5. กำรบริหำรงบประมำณแผนพัฒนำองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 

กำรจัดท ำแผนลดต้นทุน 
องค์การจัดการน ้าเสีย  มีแนวทางในการลดต้นทุน ดังนี  

5.5.1 ต้นทุนคงที่  (Fixed  Cost : FC) องค์การจัดการน ้าเสียมีการจัดท้าโครงการลดต้นทุน
บุคลากรองค์กร โดยการก้าหนดหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในส่วนบุคลากรเพ่ิมขึ นได้ปีละไม่เกินร้อยละ 6 โดยมีปริมาณงาน
หรือศักยภาพในการจัดการบ้าบัดน ้าเสียเพ่ิมขึ นปีละ 15 เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น ในปี  พ.ศ. 2559 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
องค์กรประมาณ 62,221,500 บาท ศักยภาพในการบ้าบัดน ้าเสีย 23 แห่ง รวม 26,166,468 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ดังนั น 
ในปี พ.ศ. 2560 มีเป้าหมายค่าใช้จ่ายบุคลากรขององค์กร 62,954,790 บาท จะต้องมีศักยภาพในการบ้าบัดน ้าเสีย
เพ่ิมขึ นเป็น 72,398,008 ลูกบาศก์เมตรต่อปี คิดเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากร : จ้านวนปริมาณน ้า (6:15) รายละเอียด
แสดงไว้ในตารางการลดต้นทุน 

5.5.2. ต้นทุนผันแปร (Variable  Cost : VC) องค์การจัดการน ้าเสียมีแผนที่จะลดต้นทุนประเภท
นี  โดยน้าเครื่องมืออุปรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือในการลดต้นทุนการใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในการบ้าบัด  น ้าเสีย
และการบ้ารุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันและการซ่อมบ้ารุง การคิดค้านวณการเปิด - ปิดเครื่องจักรต่างๆ อาทิ เครื่อง
สูบน ้า เครื่องเติมอากาศ เครื่องรีดตะกอนให้ท้างานด้วยระยะเวลาการท้างานที่สั นที่สุด และยังคงสามารถเดินระบบ
บ้าบัดน ้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบ้ารุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันและการซ่อมบ้ารุง (Preventive 
Maintenance and Corrective  Maintenance : PM/CM) การบ้ารุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลา และการซ่อม
บ้ารุงเครื่องจักรตามระยะเวลา และการซ่อมบ้ารุงเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการเสียซ ้า เดิมบ่อยๆ จะท้าให้
ค่าใช้จ่ายในการท้า PM/CM ไม่มากเกินความจ้าเป็น เนื่องจากการท้า PM/CM นั น ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นทุนของการ
บ้าบัดน ้าเสีย การ PM/CM ที่มีประสิทธิภาพนั นนอกจากจะช่วยลดต้นทุนแล้ว ยังเป็นการช่วยให้ระบบบ้าบัด น ้าเสีย
สามารถท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย และเนื่องจากค่าไฟฟ้าในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียมีจ้านวนสูง
มาก อย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2559 ค่าไฟฟ้า 23 พื นที่แรก โดยรวมประมาณ 605,000  บาท  องค์การจัดการน ้าเสียจึง
ต้องตั งเป้าหมายว่าภายในปี พ.ศ. 2564 จะลดค่าไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ 25 รายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 5-4 แผนการ
ลดต้นทุน 
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ตำรำงท่ี 5-4 แผนกำรลดต้นทุน 
           หน่วย :  เปอร์เซ็นต์ 

แผนงำน/โครงกำร 
ค่ำเป้ำหมำยกำรลดต้นทุน 

2563 2564 2565 รวม 
การจัดท้าแผนลดต้นทุน 
1.การจัดท้าแผนลดต้นทุนบุคลากรองค์กร 
(สัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรองค์กร : ศักยภาพ
ในการบ้าบัดน ้าเสีย) 

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

2.การจัดท้าแผนลดต้นทุนการใช้ไฟฟ้าที่ใช้ใน
ระบบบ้าบัดน ้ า เสียและการบ้ารุ ง รั กษา
เครื่องจักรเชิงป้องกัน   และการซ่อมบ้ารุง 

5 5 5 15 

 
กำรวิเครำะห์สถำนภำพทำงกำรเงินจำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 องค์การจัดการน ้าเสียมีการบริหารจัดการทางด้านการเงิน โดยแสดงงบแสดงฐานะทางด้านการเงิน 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ดังแสดงในตารางที่ 5-5 
 
ตำรำงท่ี 5-5 งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

หน่วย : ล้านบาท 

รำยกำร 
2562 2561 เพิ่มขึ น (ลดลง) 
(1) (2) (1)-(2) 

   
สินทรัพย์หมุนเวียน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 43.68 12.65 31.03 
เงินลงทุนชั่วคราว 74.14 109.14 -35 
ลูกหนี กรมสรรพากร 4.36 6.59 -2.23 
วัสดุคงเหลือ–สุทธิ 1.84 0.49 1.35 
รายได้ค้างรับ 41.54 41.05 0.49 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 19.33 14.26 5.07 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  184.89 184.18 0.71 
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รำยกำร 
2562 
(1) 

2561 
(2) 

เพิ่มขึ น (ลดลง) 
(1)-(2) 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
เงินประกันการใช้สินทรัพย์ 1.41 1.13 0.28 
อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

514.99 
12.22 
0.86 

529.48 

427.45 
7.01 
0.84 

436.43 

87.54 
5.21 
0.02 
93.05 

รวมสินทรัพย ์ 714.37 620.61 93.76 
 

รำยกำร 
2562 2561 เพิ่มขึ น (ลดลง) 
(1) (2) (1)-(2) 

หนี สินหมุนเวียน    
เจ้าหนี ใบส้าคัญจ่าย 15.76 27.98 -12.33 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 7.34 8.37 -1.03 
เงินค ้าประกัน 17.46 14.47 2.99 
หนี สินหมุนเวียนอื่น 2.77 2.02 0.75 
รวมหนี สินหมุนเวียน 43.33 52.84 -9.51 
หนี สินไม่หมุนเวียน   

 

เจ้าหนี เงินประกันตัวพนักงาน 0.04 0.02 0.02 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 32.54 21.82 10.72 
รายได้รอการรับรู้ 528.58 430.98 97.6 
รวมหนี สินไม่หมุนเวียน 561.16 452.82 108.34 
รวมหนี สิน 604.49 505.66 98.83 
ส่วนของทุน   

 

ส่วนของทุน 109.86 114.96 -5.1 
รวมส่วนของทุน 109.86 114.96 -5.1 
รวมหนี สินและส่วนของทุน 714.35 620.62 93.73 
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รำยงำนผลกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 
1. กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนจำกงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

ผลการด้าเนินงานสะสมจนถึง กันยายน 2562 อจน. มีผลขาดทุน 1.345 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
รอบระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับรายได้เงินสมทบและรายได้จัดเก็บจาก
เทศบาล แต่ก็ยังต้องน้าเงินจากบัญชีก้าไรสะสมมาใช้หมุนเวียนบริหารงานเพิ่มเติม 

2. กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน 

2.1 กำรวิเครำะห์สินทรัพย์ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 อจน. มีสินทรัพย์รวม 714.369 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ น 93.750     

ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เนื่องจากอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ และรายได้ค้างรับเพิ่มขึ น 
2.2 กำรวิเครำะห์หนี สิน 
ณ วันที่30 กันยายน 2562 อจน.มีหนี สินรวม 604.507 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ น 98.853 ล้านบาท 

เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยมีสาเหตุจากการรับรู้หนี สินค่าก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียฯเพ่ิมขึ น 
 2.3 กำรวิเครำะห์ส่วนของทุน 
       ส้าหรับส่วนของทุนของ อจน. ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีจ้านวน 109.862 ล้านบาท เปลี่ยนแปลง
ลดลง 5.103 ล้านบาท โดนเปรียบเทียบจากวันที่ 30 กันยายน 2561 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 น้าเงินจาก
บัญชีก้าไรสะสมมาใช้หมุนเวียนบริหารงาน 
 

ตำรำงท่ี 5-6 กำรวิเครำะห์ด้ำนกำรเงิน ปี พ.ศ. 2563 – 2565 
รำยละเอียด ปี 2563 – 2565 (ล้ำนบำท) 

รำยได้ 
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 1,436.25 
- รายได้จากการด้าเนินงาน 304.84 
- รายได้ดอกเบี ย 4.23 
- ก้าไรจากการจ้าหน่ายสินทรัพย์ 0.03 
- รายได้อื่นๆ 9.80 

รวมรำยได้ 1,755.15 
ค่ำใช้จ่ำย 
- ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 323.04 
- ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการด้าเนินงาน 21.14 
- ค่าใช้จ่ายโครงการบ้าบัดน ้าเสีย 811.46 

รวมค่ำใช้จ่ำย 1,155.64 
  ก ำไรส ำหรับป ี 599.51 
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - 
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับป ี 599.51 
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5.6. กำรบริหำรควำมเสี่ยงแผนพัฒนำองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
องค์การจัดการน ้าเสีย ได้ตระหนักถึงภารกิจขององค์กรและความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์

องค์กรที่ก้าหนดไว้ จึงได้น้าแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร COSO : 
Committee of Sponsoring Organizations Treadway Commission มาประยุกต์ในการจัดท้าแผนบริหารความ
เสี่ยงขององค์การจัดการน ้าเสีย เพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบการด้าเนินงานและการบริหารความเสี่ยงขององค์กรใน
ภาพรวมให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้และส่วนเสียว่าองค์การจัดการน ้าเสียมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายและตัวชี วัดขององค์กรในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในปัจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงไป องค์การจัดการน ้าเสียจึงได้มีการจัดท้าแผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน ้าเสีย เพ่ือรองรับ
แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทันกาล
ต่อการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร โดยระบุโครงการ/กิจกรรมตอบสนองความเสี่ยงระดับ
องค์กร แต่ละความเสี่ยงพร้อมก้าหนดกรอบระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการด้าเนินงานที่ชัดเจนในแต่ละปี  

 
กรอบกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 
อ ง ค์ ก า ร จั ด ก า ร น ้ า เ สี ย ไ ด้ น้ า ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ต า ม ก ร อ บ ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ข อ ง  COSO  

(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 2004: COSO-ERM (COSO: 
Enterprise Risk Management) มาก้าหนดเป็นกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง ทั่วทั งองค์กรเพ่ือให้ส่วนงานใน
สังกัดสามารถน้าไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานและสนับสนุนให้การด้าเนินงานของทุกภาคส่วนบรรลุผลส้าเร็จตาม
วัตถุประสงค์องค์กร ดังนี  
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ภำพที่ 5-1  กรอบกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 

 
เหตุการณ์หรือการกระท้าใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ นภายในสถานการณ์ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบหรือสร้างความ

เสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรทั งในด้าน
ยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหารการด้าเนินการให้ประสบความส้าเร็จภายใต้กรอบเวลา ซึ่งเป็น
ก้าหนดการปฏิบัติการในอนาคตความเสี่ยงจึงอาจเกิดขึ นได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน และความ     
จ้ากัดของทรัพยากร ผู้บริหารโครงการจึงต้องจัดการความเสี่ยงของโครงการ เพ่ือให้สามารถด้าเนินการให้ประสบ
ความส้าเร็จตามเป้าหมายที่ตั งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
กำรประเมินควำมเสี่ยงของแผนพัฒนำองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
องค์การจัดการน ้าเสียได้มีการพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลท้าให้การด้าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ

จัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีการน้าสถานะความเสี่ยงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาพิจารณาเป็นปัจจัยน้าเข้าเพ่ือประกอบการจัดท้าแผนฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
          1. แผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ 2563 ได้รับอนุมัติจากผู้อ้านวยการ
องค์การจัดการน ้าเสียเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562 (เนื่องจากคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสียว่างลง)        
สรุปปัจจัยเสี่ยง ดังนี   
 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์

2. ระบุความเสี่ยง

3. ประเมินความเสี่ยง

4. จัดการและจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง

5. รายงานและติดตามผล

6. ประเมินผลการจัดการ
และแผนบริหารความเสี่ยง



 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
องค์การจัดการน ้าเสยี 
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 องค์การจัดการน ้าเสยี 

ประเภท ปัจจัยเสี่ยง 
Strategic Risk: S 1. การฟื้นฟูและการจัดให้มีการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์การปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (จ้านวน             
9 พื นที่) 

2. ความส้าเร็จในการน้า Green Technology ใช้ในการบริหารจัดการระบบบ้าบดั
น ้าเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

Operational Risk: O 3. ค่าใช้จ่ายในการด้า เนินงานต่อปริมาณน ้ า เสียเข้าระบบบ้าบัดน ้ า เสีย  
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

Financial Risk: F 4. รายได้ที่ ได้ จากการบริหารจัดการประจ้ าปี งบประมาณ พ.ศ .  2563       
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

Compliance Risk: C 5. การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการองค์การจัดการน ้าเสีย  
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ปัจจัยเสี่ยง สำเหตุควำมเสี่ยง 

RF1 การฟื้นฟูการจัดให้มีการบริหารจัดการระบบ
บ้าบัดน ้าเสียขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (จ้านวน 9 พื นท่ี) 
 

RC1.1 ขาดอ้านาจบังคับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ 
ความร่วมมือ 
RC1.2 ขาดการวิเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเป้าหมาย
อย่างเป็นระบบ 
RC1.3 ขาดอัตราก้าลังในการติดต่อประสานงานกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

RF2 ความส้าเรจ็ในการน้า Green Technology 
มาใช้ในการบริหารจัดการระบบบา้บัดน ้าเสีย 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

RC2.1 ไม่มีพื นที่เหมาะสมในการติดตั งอุปกรณ์พลังงานทดแทน 
RC2.2 ไม่สามารถติดตั งอุปกรณ์พลังงานทดแทนได้ครบตามจ้านวน 
ที่ก้าหนดไว ้
RC2.3 ไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์พลังงานทดแทนได้ครบตามระยะเวลา
ที่ก้าหนดไว ้
RC2.4 ไม่สามารถสรุปผลการด้าเนินงาน และรายงานผลได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ 
RC2.5 งบประมาณในการติดตั งอุปกรณ์พลังงานทดแทนไม่เพียงพอ 

RF3 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตอ่ปริมาณน า้เสยี
เข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

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



 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
องค์การจัดการน ้าเสยี 
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 องค์การจัดการน ้าเสยี 

ปัจจัยเสี่ยง สำเหตุควำมเสี่ยง 

RF4 รายได้ที่ได้จากการบริหารจัดการประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

RC4.1 ขาดการตั งงบประมาณล่วงหน้า เพื่อแจ้งองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  
RC4.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ตั งงบประมาณรองรับค่าใช้จ่าย
ที่องค์การจัดการน ้าเสียเรียกเก็บ 
RC4.3 ขาดความต่อเนื่องในการติดตามเร่งรัดงาน เช่น ติดตามหนี  
ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน 

RF5 การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

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

  

          2. แผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ 2563 (ทบทวนระหว่างปี) ได้รับอนุมัติ
จากผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสียเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2563 (เนื่องจากคณะกรรมการองค์การจัดการ    
น ้าเสียว่างลง) สรุปปัจจัยเสี่ยง ดังนี   
 

ประเภท ปัจจัยเสี่ยง 
Strategic Risk: S 1. ความส้าเร็จในการน้า Green Technology มาใช้ในการบริหารจัดการระบบ

บ้าบัดน ้าเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
2. การฟื้ นฟู และบริ หารจั ดการระบบบ้ าบั ดน ้ าเสี ยขององค์ การปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (จ้านวน           
14 พื นที่) 

3. การจัดให้มีและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้ าเสียขององค์การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (จ้านวน 
15 พื นที่) 

4. ความส้าเร็จในการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดมาใช้ประโยชน์ใหม่ ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

Operational Risk: O 5. ค่าใช้จ่ายในการด้า เนินงานต่อปริมาณน ้ า เสียเข้าระบบบ้าบัดน ้ า เสีย  
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

Financial Risk: F 6. รายได้ที่ ได้ จากการบริหารจัดการประจ้ าปี งบประมาณ พ.ศ .  2563       
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

Compliance Risk: C 7. การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการองค์การจัดการน ้าเสีย  
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 



 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
องค์การจัดการน ้าเสยี 
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 องค์การจัดการน ้าเสยี 

ปัจจัยเสี่ยง สำเหตุควำมเสี่ยง 

RF2 ความส้าเร็จในการน้า Green Technology ใช้
ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

RC2.1 ไม่มีพื นที่เหมาะสมในการติดตั งอุปกรณ์พลังงานทดแทน 
RC2.2 ไม่สามารถติดตั งอุปกรณ์พลังงานทดแทน ได้ครบตามจ้านวน 
และระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ 
RC2.3 ไม่สามารถสรุปผลการด้าเนินงาน และรายงานผลต่อ ผอ.อจน. 
ภายในระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ 
RC2.4 งบประมาณในการติดตั งอุปกรณ์พลังงานทดแทนไม่เพียงพอ 

RF6 การฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (จ้านวน 14 พื นที่) 
 

RC6.1 ขาดอ้านาจบังคับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ 
ความร่วมมือ 
RC6.2 ขาดการวิเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเป้าหมาย
อย่างเป็นระบบ 
RC6.3 ขาดอัตราก้าลังในการติดต่อประสานงานกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
RC6.4 ไม่สามารถส้ารวจพื นที่ เจรจาและชี แจงต่อสภา อปท. ได้ 
เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 

RF7 การจัดให้มีและบริหารจัดการระบบบ้าบัด      
น ้าเสียขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
(จ้านวน 15 พื นที่) 
 

RC7.1 ขาดอ้านาจบังคับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ 
ความร่วมมือ 
RC7.2 ขาดการวิเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเป้าหมาย
อย่างเป็นระบบ 
RC7.3 ขาดอัตราก้าลังในการติดต่อประสานงานกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
RC7.4 ไม่สามารถส้ารวจพื นที่ เจรจาและชี แจงต่อสภา อปท. ได้ 
เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 

RF8 ความส้าเร็จในการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

RC8.1 ผู้ใช้น ้าขาดความเช่ือมั่นในการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดมาใช้
ประโยชน์ใหม่ 
RC8.2 ขาดการด้าเนินงานเชิงรุก 
RC8.3 ขาดการวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม 

RF3 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานตอ่ปริมาณน า้เสยี
เข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

RC3.1 ไม่มีหน่วยงานควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนกลางผิดปกติ 
RC3.2 การจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายภูมิภาค (ส้านักงานน ้าเสียสาขา)      
อาจล่าช้า 
RC3.3 ค่าใช้จ่ายผันแปรผิดปกติ (อุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ) 
RC3.4 น ้าเสียเข้าระบบน้อยกว่าท่ีคาดการณ์ 

RF4 รายได้ที่ได้จากการบริหารจัดการประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

RC4.1 ขาดการแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตั งงบประมาณ
ล่วงหน้า  
RC4.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ตั งงบประมาณรองรับค่าใช้จ่าย
ที่องค์การจัดการน ้าเสียเรียกเก็บ 



 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
องค์การจัดการน ้าเสยี 
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 องค์การจัดการน ้าเสยี 

ปัจจัยเสี่ยง สำเหตุควำมเสี่ยง 

RC4.3 ขาดความต่อเนื่องในการติดตามเร่งรัดงาน เช่น ติดตามหนี  
ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน 

RF5 การเบกิจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

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

 
5.7. กำรวิเครำะห์/แนวทำงกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

องค์การจัดการน ้าเสียตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทส้าคัญ เป็นหนึ่งในการก้าหนดกรอบทิศ
ทางการด้าเนินงาน จึงให้ความส้าคัญในการดูแลและค้านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั งภายในและภายนอก 
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะท้าให้การด้าเนินงานเรื่องการจัดการน ้าเสียประสบความส้าเร็จ และ
พิจารณาก้าหนดพันธกิจเป็นเป้าหมายในการตอบสนอง ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
สมดุล รวมทั งผลส้ารวจความพึงพอใจในการด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสีย 

องค์การจัดการน ้าเสียก้าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมทั งที่เป็นทางการและ    
ไม่เป็นทางการเพ่ือสร้างความผูกพันและน้าไปสู่การปฏิบัติโดยผ่านกระบวนการทบทวนแผนวิสาหกิจ โดยผู้บริหารได้
หารือร่วมกับคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย เพ่ือก้าหนดทิศทางการด้าเนินงานองค์กร จากนั นน้ามาสื่อสาร
ภายในเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ และตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามพันธกิจได้อย่างสมดุล ทั งนี ได้มีการเพ่ิม
ช่องทางการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ผ่านสังคมออนไลน์ ภายในองค์กร ท้าให้ผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียทั งภายใน
และภายนอกได้เข้าถึงและรับรู้แนวทางปฏิบัติ โดยสรุปผลแนวทางการมีส่วนร่วมต่อแผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย 
ดังแสดงใน ตารางที่ 5-7 
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ตำรำงท่ี 5-7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในและภำยนอกท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย  
(Stakeholders Analysis)  

ที ่ หน่วยงำน 

Stakeholder Analysis 
Key 

Stakeholders 
(KS) 

Stakeholders 
(S) 

Minor 
Stakeholders 

(MS) 
หมำยเหตุ 

1 กระทรวงมหาดไทย  -  -  
2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   - -  
3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น -  -  
4 ส้านักงบประมาณ  - -  
5 ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ  - -  
6 กรมโยธาธิการและผังเมือง -  -  
7 การประปานครหลวง -  -  
8 การประปาส่วนภูมิภาค -  -  
9 กรมโยธาธิการและผังเมือง -  -  
10 จังหวัด -  -  
11 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  - -  
12 องค์การบริหารส่วนต้าบล  - -  
13 ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค   -  
14 กรมควบคุมมลพิษ  - -  

15 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  - -  

16 
ส้านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-  -  

17 
ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

-  -  

18 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม -  -  
19 ส้านักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัด -  -  
20 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ -  -  
21 กรมชลประทาน -  -  
22 ส้านักการระบายน ้า -  -  
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ที ่ หน่วยงำน 

Stakeholder Analysis 
Key 

Stakeholders 
(KS) 

Stakeholders 
(S) 

Minor 
Stakeholders 

(MS) 
หมำยเหตุ 

23 สภาปฏิรูปแห่งชาติ -  -  

24 
ส้านักงานคณะกรรมการ นโยบาย
รัฐวิสาหกิจ  - -  

25 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด -  -  
26 ประชาชน - -   
27 สื่อมวลชน - -   
28 NGO -  -  
29 พนักงานและผู้บริหาร  - -  
 

5.8. กำรวิเครำะห์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
 ยุทธศำสตร์แผนดิจิทัล องค์กำรจัดกำรน  ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 
 ยุทธศำสตร์ที ่1 : พัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนดิจิทัลให้ครอบคลุมและปลอดภัย ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ ดังนี   

        กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนดิจิทัลให้ครอบคลุมและปลอดภัย ประกอบด้วย
กิจกรรม/โครงการ ดังนี   

1) โครงการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร 
2) โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้านสารสนเทศ 

                               3) โครงการจ้างเหมาบ้ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์            
ระบบเครือข่ายกลาง 

 
 ยุทธศำสตร์ที ่2 : ยกระดับขีดควำมสำมำรถสู่กำรเป็นหน่วยงำนดิจิทัล ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ ดังนี  
         กลยุทธ์ที่ 2 : กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรน  ำเสีย ประกอบด้วย
แผนงาน/ โครงการ ดังนี  

1) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              
ขององค์การจัดการน ้าเสีย (จัดท้าแผนสถาปัตยกรรมองค์การจัดการน ้าเสีย) 
                               2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
                               3) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส้าหรับศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น ้าเสีย
ประเทศไทย 1 โครงการ 
                               4) โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน  
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                               5) โครงการจัดตั งศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน ้าเสียทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
                               6) โครงการจัดท้าข้อมูลด้านน ้าเสียแบบครบวงจรบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์       
Big Data 
                               7) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลการจัดเก็บรายได้ องค์การจัดการน ้าเสีย 
                               8) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุ 
                               9) โครงการจัดหาระบบการควบคุมและติดตามการด้าเนินงานโครงการขององค์การจัดการ
น ้าเสีย 

 
ยุทธศำสตร์ที ่3 : พัฒนำก ำลังคนให้พร้อมเข้ำสู่ยุคดิจิทัล ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังนี  

             กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนำบุคลำกรด้ำนดิจิทัล เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพ ประกอบด้วย
แผนงาน/ โครงการ ดังนี  
                               1) โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรในองค์กร (Digital 
Literacy) ขององค์การจัดการน ้าเสีย 
                              กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนำนวัตกรรมงำนกำรจัดกำรน  ำเสีย ประกอบด้วยแผนงาน/ โครงการ 
ดังนี  
                               1) โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการน ้าเสีย 

2) โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรบูรณำกำรงำนดิจิทัลด้ำนบริหำรจัดกำรน  ำเสียอย่ำงยั่งยืน  ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 
ดังนี  
              กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้ำนกำรจัดกำรน  ำเสียตลอดห่วงโซ่อุปทำน
เพื่อประชำชน ประกอบด้วยแผนงาน/ โครงการ ดังนี  

1) โครงการจัดท้าข้อมูลด้านน ้าเสียแบบครบวงจรบนระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการจัดการน ้าเสีย 

2) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 : กลไกลกำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันในเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Reliance) ประกอบด้วย        
1 กลยุทธ์ ดังนี  
                                กลยุทธ์ที่ 6 : กลไกลกำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล และกำรลงทุนร่วม
เพื่อกำรขับเคลื่อนภำรกิจของงำนกำรจัดกำรน  ำเสีย ประกอบด้วยแผนงาน/ โครงการ ดังนี  
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           1) โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการข้อมูลและการจัดท้าพยากรณ์เตือนภัยส้าหรับ            
การบริหารจัดการน ้าเสีย  
                                2) โครงการจัดหาและติดตั งเครื่องมือส้าหรับตรวจสอบและรายงานระบบรวบรวมน ้าเสีย 
(Online Monitoring) จ้านวน 5 แห่ง 
                                3) โครงการจัดท้า Application เพ่ือใช้ตรวจสอบและประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
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บทที่  6 
กำรแปลงยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ/เงื่อนไขสู่ควำมส ำเร็จ/และกำรติดตำมประเมินผล 

 
6.1 คุณค่ำควำมส ำคัญของกำรแปลงแผนยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ 

การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ (Plan Implementation) หรือการปฏิบัติตามแผน ถ้าเป็นการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ เรียกว่า การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ (Strategy Implementation) ถ้าเป็นการวางแผนระดับล่าง เรียกว่า การน้า
โครงการไปปฏิบัติ (Project Implementation) หรือเรียกโดยทั่วไปว่า การบริหารโครงการ (Project Management
) ส้าหรับการน้าแผนการจัดการน ้าเสียขององค์การจัดการน ้าเสียไปปฏิบัติ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือต้องการให้แผนงานที่
จัดท้าขึ นโดยองค์การ หรือบุคคล ได้รับการน้าไปปฏิบัติในระดับย่อยลงมาอย่างเป็นรูปธรรม ทั งการก้าหนดสาระส้าคัญ
ของโครงการ กิจกรรม หรืองานที่ต้องท้า รวมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติในด้านที่เอื อต่อการลดข้อจ้ากัดในการท้าให้
แผนงานเหล่านั นได้รับความส้าคัญจากฝ่ายบริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

การบริหารแผน เป็นเรื่องที่มีความส้าคัญอย่างยิ่ง เพราะมีผลโดยตรงต่อความส้าเร็จของสิ่งที่ก้าหนดไว้แต่ต้น 
การน้าแผนไปปฏิบัติเป็นขั นตอนหนึ่งของกระบวนการวางแผนและการบริหารแผน แม้ว่าการวางแผนในขั นตอนต่างๆ 
จะมีความยุ่งยากเกิดขึ น แต่หากมีการน้าแผนไปปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับเงื่อนไขและสถานการณ์
ต่างๆ ก็ถือว่าองค์กรมีความสามารถในการแปลงแผนสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทราบได้ก็ต่อเมื่อมีกลไกการ
ติดตามและประเมินผลในขั นสุดท้ายของงาน  

การน้าแผนไปปฏิบัติ จึงมีความหมายรวมถึง กระบวนการเตรียมการในด้านการจัดหาทรัพยากรการ
บริหารงานในทุกๆ ด้าน ทั งบุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี ปัจจัยอ่ืนๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดการน้าแผนไปปฏิ บัติได้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ รวมถึงมีระบบการควบคุม ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของสิ่งที่ด้าเนินการไป ทั งนี  การน้าแผนออกสู่การปฏิบัตินั น เป็นการด้าเนินงานอย่างเป็นกระบวนการ โดยมีขั นตอน
การปฏิบัติซึ่งผู้รับผิดชอบจะต้องท้าความเข้าใจแผนปฏิบัติการตามสิ่งที่ก้าหนดในแผนอย่างครบถ้วน พร้อมทั งติดตาม
ประเมินผลการด้าเนินงานในแต่ละขั นตอนที่ก้าหนดในแผนงานและสรุปผลจัดท้ารายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  ซึ่งใน
หมู่นักวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีความเห็นตรงกันว่า กลไกที่จะน้าไปสู่ความเป็นรูปธรรมของของการน้า
แผนสู่การปฏิบัติ 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) หรือในบางกรณีอาจ
ครอบคลุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม (Environment) ปัจจัยน้าเข้า ( Input) กระบวนการด้าเนินงาน 
(Process) และการตรวจสอบผลลัพธ์ของการด้าเนินงาน (Output)  
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6.2. กลยุทธ์และทำงเลือกขององค์กำรจัดกำรน  ำเสียในกำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 
แนวคิดท่ีส้าคัญขององค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) ในการน้าแผนไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย  2 ทาง คือ 
6.2.1 การวิเคราะห์สภาพความเป็นจริงขององค์กร หมายถึง องค์การจัดการน ้าเสีย ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่

เป็นองค์กรหลักในการจัดการน ้าเสียให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสังคมและในระดับสากลได้นั น ต้องมีการวาง
กลยุทธ์ในการด้าเนินงานขององค์กรที่เห็นถึงการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติจากเดิมไปสู่แนวปฏิบัติที่มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์และห้วงเวลาของการด้าเนินนโยบายของรัฐ โดยให้ความส้าคัญกับ การปรับกลยุทธ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารและบทบาทภารกิจขององค์กรให้กับสังคมได้รับรู้ การปรับเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงโครงสร้างการบริหาร
จัดการภายในองค์กร การปรับบุคลากรที่รับผิดชอบงานที่เป็นไปตามสมรรถนะหน้าที่การท้างาน รวมถึงการสร้าง
ค่านิยมหลักให้กับบุคลากรในองค์กร  

6.2.2 การเลือกแนวทางในการปฏิบัติการ ส้าหรับการเลือกแนวทางในการปฏิบัติการให้บังเกิดผลเป็น
รูปธรรมตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร นั น สามารถด้าเนินการได้โดยต้องผสมผสานทางเลือกทั ง 5 แนวทาง ดังนี  

1) ใช้แนวทางการสั่งการ (The Commander Approach) โดยเป็นการสั่งการจากระดับบน (Top-
down) โดยให้ใช้บทบาทของอ้านาจการบริหารเชิงนโยบายในการก้ากับของคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย 
(บอร์ด/คณะกรรมการ) และบทบาทของผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสียในฐานะผู้บริหารองค์กร เป็นผู้สั่งการให้มี
การด้าเนินงานตามแนวนโยบาย/ยุทธศาสตร์และแผนขององค์กรที่ได้จัดท้าไว้ร่วมกัน แนวทางนี  ฝ่ายบริหารได้
พิจารณาข้อสั่งการต่างๆ ที่มีความเชื่อมั่นกับการตัดสินใจมาเป็นอย่างดีแล้ว ในลักษณะของ The Best Strategy 
ดังนั นจึงมีการสั่งการลงไปยังผู้บริหารรองลงมา 

2) ใช้แนวทางการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับโครงสร้างขององค์กร (The Organizational Change 
Approach) ซึ่งมีลักษณะการสั่งการจากระดับบนหรือฝ่ายบริหารสูงสุดขององค์กร แต่ผู้บริหารให้ค้านึงถึงความ
เหมาะสมกับรูปแบบโครงสร้างองค์กร และแง่มุมในคุณลักษณะและสมรรถนะของบุคลากรเข้ามาด้วย เน้นการมีส่วน
ร่วมในขั นปฏิบัติการมากกว่าในขั นการวางแผน ท้าให้บุคลากรเกิดความเข้าใจและมีการปรับตัว ปรับงาน และปรับ
สภาพความคิดและความพร้อมต่างๆ 

3) ใช้แนวทางการสร้างความร่วมมือในองค์กรอย่างสร้างสรรค์ (The Collaborative Approach) 
เป็นการผสมผสานลักษณะร่วมกันคิด (Brainstorm) ร่วมกันท้าระหว่างผู้บริหารระดับรองๆ ลงไป โดยผู้บริหารที่มี
ความคิดต่างกัน มีโอกาสในการน้าเสนอความคิดเห็นอย่างเปิดกว้างเพ่ือดึงศักยภาพของความคิดเหล่านั นมาใช้ในการ
ปฏิบัติการ เป็นแนวทางที่เน้นการสร้างพลวัตของกลุ่มให้เกิดขึ น ผู้บริหารระดับต่างๆ มีส่วนร่วมและเกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ ทักษะ ประสบการณ์ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ทั งนี ผู้บริหารควรให้ความส้าคัญกับการวาง
ระบบการบริหารจัดการในลักษณะที่เป็นการวางแผนระดับแผนงานหลักหรือโครงการขนาดใหญ่ (Program-based) 

4) ใช้แนวทางการสร้างวัฒนธรรมร่วมในองค์กร (The Cultural Approach) มีลักษณะเช่นเดียวกับ
แนวทางของการร่วมมือ (The Collaborative Approach) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับใน
กระบวนการวิเคราะห์ วางแผนและการปฏิบัติการ เน้นการสื่อสารแบบระนาบมากกว่าการสื่อสารแนวดิ่งหรือการสั่ง
การจากฝ่ายบริหาร เปิดโอกาสให้บุคลากรวางวิธีการของตนเองให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของภารกิจหลังจากกล
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ยุทธ์ได้ก้าหนดแล้ว ผู้บริหารท้าหน้าที่คอยให้ข้อชี แนะและหนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก้าหนด
รายละเอียดส้าหรับการปฏิบัติงาน  

5) แนวทางการเพ่ิมพูนศักยภาพองค์กร (The Crescive Approach) เน้นการรับฟังความคิดเห็นต่างๆ 
จากระดับล่าง (Bottom-up) คือ ข้อมูลส่งจากผู้ปฏิบัติงานขึ นมาที่หัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่าย และส่งต่อไปยังฝ่าย
บริหารในระดับที่สูงขึ น เพ่ือให้มีการจัดท้าข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ต่อฝ่ายบริหารระดับสูงขององค์กร และเป็นลดการใช้
ความคิดเห็นส่วนตนของผู้บริหาร แนวทางนี ผู้บริหารระดับกลางมีบทบาทในการก้าหนดและด้าเนินกลยุทธ์มากขึ น  
และเป็นแรงจูงใจที่ผู้บริหารระดับนี จะร่วมมือกับผู้บริหารระดับต้นในองค์กรของตนเองเพ่ือผลักดันให้งานส้าเร็จ  

     นอกจากนี  องค์การจัดการน ้าเสีย ควรได้มีการด้าเนินแนวทางในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 
(Organizational Learning) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในองค์กรอย่างเป็นเอกภาพและมีทิศทางเดียวกันและเป็นการ
รักษาความได้เปรียบในการด้าเนินงาน (Knowledge-based Competition) ซึ่งเป็นการท้าให้องค์การมีความรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง รู้สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน เพ่ือประโยชน์ต่อการปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ เหมาะ
ส้าหรับองค์กรแบบองค์การจัดการน ้าเสียที่มีบุคลากรไม่มากนักแต่ต้องการความเชี่ยวชาญในหน้าที่  

     ส้าหรับการน้ายุทธศาสตร์ขององค์กรไปปฏิบัติให้ประสบผลส้าเร็จ ต้องค้านึงถึง การสร้าง ปฎิสัมพันธ์ 
(Interacting Skills) ในองค์กร อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์เชิงพฤติกรรมของตนเองกับผู้ อ่ืนในอันที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยนักบริหารต้องแสดงบทบาทในการที่แสดงออกถึงการมีอิทธิพลต่อผู้ อ่ืน ทั งภายในและ
ภายนอกองค์กร และการแบ่งปันและการจัดสรร (Allocating Skills) อันเป็นการจัดสรรทรัพยากรตามลักษณะงาน
หรือโครงการที่ต้องบริหารงาน โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง ควรได้รับทรัพยากรเพ่ือการบริหารงานมากกว่า
โครงการทั่วไป รวมตลอดจนมีการก้ากับดูแล (Monitoring Skills) ที่ดี ซึ่งเป็นการใช้ความสามารถในการใช้ข้อมูล
ข่าวสาร เพ่ือปรับแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นในกระบวนการปฏิบัติงาน นักปฏิบัติที่ดีต้องมีการติดตามและควบคุมงานที่ดี 
เพ่ือวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการด้านินงาน  

 
6.3. ขั นตอนกำรน ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กำรจัดกำรน  ำเสียสู่กำรปฏิบัติ 

เป็นเรื่องที่ต้องผสมผสานทั งศาสตร์และศิลป์ในการก้าหนดวิธีการในการน้าแผนไปปฏิบัติให้ บังเกิดผลตามสิ่ง
ที่องค์กรตั งเป้าหมายไว้  โดยองค์การจัดการน ้าเสีย ต้องมีกระบวนการในการเตรียมความพร้อมก่อนการถ่ายทอดแผน
สู่การปฏิบัติในแต่ละปีงบประมาณสรุปได้เป็นขั นตอนหลักๆ ดังนี  คือ (ภาพท่ี 6-1) 
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ภำพที่ 6-1 ขั นตอนกำรน ำแผนยุทธศำสตร์ องค์กำรจัดกำรน  ำเสีย สู่กำรปฏิบัติ 

 
6.3.1 การรับแผนที่ผ่านการอนุมัติและการท้าความเข้าใจแผนกับมวลสมาชิกในองค์กร 

ผู้ปฏิบัติตามแผนรับแผนที่ได้รับอนุมัติแล้วเพ่ือการด้าเนินงาน ซึ่งบางครั งผู้รับแผนกับผู้ปฏิบัติตาม
แผนเป็นคนละคนกัน จึงต้องมีการมอบหมายงานที่มีผู้รับผิดชอบงานชัดเจน ซึ่งผู้รับมอบหมายในฐานะของผู้ปฏิบัติ
ตามแผนต้องท้าความเข้าใจส่วนประกอบต่างๆ ของแผนอย่างละเอียด โดยศึกษาว่าสาระส้าคัญของแผนที่จัดท้าขึ นมี
วัตถุประสงค์อะไร จะต้องท้าอะไรในแต่ละขั นตอนของการน้าแผนไปปฏิบัติ และควรเน้นการศึกษาปฎิกิริยาของผู้คน
ระดับต่างๆ ที่มีต่อแผนนั นๆ รวมถึงการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือท้าให้แผนได้รับการยอมรับจากมวล
สมาชิกในองค์กร กระบวนการท้าให้สมาชิกรับทราบแผนคือการประชุมสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เป็นที่รับรู้
ร่วมกันและเป็นการก้าหนดแนวทางปฏิบัติของแต่ละฝ่ายในการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติต่อไป 

6.3.2 ก้าหนดบทบาทความรับผิดชอบหลักของผู้ด้าเนินงานตามแผน 
  เป็นการจัดรูปองค์กรของหน่วยปฏิบัติตามแผน รวมถึงการก้าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ

แต่ละบุคคลและการจัดเตรียมทรัพยากรเพ่ือการปฏิบัติงานได้พร้อมเพรียง อาจใช้แนวทางการจัดรูปองค์กรที่
รับผิดชอบงานด้วยการจัดตั งคณะกรรมการก้ากับแผน คณะกรรมการบริหารงานโครงการ หรือการตั งส้านักงานฝ่าย
สนาม ส้านักงานฝ่ายปฏิบัติการ ทั งนี แล้วแต่ความเหมาะสมของโครงสร้างองค์กรภายในและความสามารถใน         
การบริหารงาน 
 

5. การแจ้งบอกและสื่อสารให้
ผู้ปฏิบัติงานทราบ 

2. ก้าหนดบทบาทของผู้
ด้าเนินงานตามแผน 

 

 
3. จัดเตรียมแผนปฎิบัติการ 

4. การเริ่มต้นน้าแผนไปปฎิบัติ
จริง 

6. ติดตามความก้าวหน้าของ
การปฏิบัติงาน 

1. การรับแผนที่ผ่านการอนุมัติ 
และการท้าความเข้าใจแผน 

 

7.การทบทวนปรับปรุงแผน 
ให้เหมาะสม 

8. การรายงานผลการ
ปฎิบัติงานให้ฝ่ายบริหารทราบ 
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6.3.3 จัดเตรียมแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
   ในหลายกรณี ความรับผิดชอบในการน้าแผนสู่การปฏิบัติของแผน อาจไม่มีการระบุโครงการหรือ

กิจกรรมที่ต้องท้าอย่างชัดเจน ดังนั นผู้รับผิดชอบแผนจึงต้องมีการจัดท้าแผนปฏิบัติการในรูปของโครงการ กิจกรรม 
หรืองาน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่ก้าหนดขึ นไว้ก่อน หรือไม่ก็ต้องจัดท้าตารางแสดงแผนการปฏิบัติงานตาม
ห้วงเวลาที่ก้าหนดไว้  

6.3.4 การเริ่มต้นน้าแผนไปปฏิบัติจริง  
   เป็นขั นตอนที่เกิดขึ นเมื่อได้มีการตระเตรียมความพร้อมของการปฏิบัติงานครอบคลุมทั งหมดแล้ว   

บางกรณีอาจต้องมีการท้าสัญญาหรือออกค้าสั่งเกี่ยวกับเรื่องส้าคัญๆ ของการปฏิบัติงาน เช่น การท้าสัญญาให้
ภาคเอกชนเข้ามาด้าเนินงานหรือการที่องค์กรต้องด้าเนินการร่วมกับองค์กรภายนอก และอาจรวมถึงการขออนุมัติตัว
บุคคลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานตามที่จ้าเป็นตามสถานการณ์และความเหมาะสม ทั งนี  เพื่อประสิทธิผลของงาน 

6.3.5 การแจ้งบอกและสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ  
  เป็นการแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใน องค์การจัดการน ้าเสีย ได้รับทราบขั นตอน     

การปฏิบัติ ลักษณะงาน ความต้องการของการปฏิบัติงาน มาตรฐาน เงื่อนไข และข้อจ้ากัดของการปฏิบัติงานให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องทั งหลายได้รับทราบ โดยอาจจัดประชุมชี แจงการปฏิบัติงาน การประชุมปฐมนิเทศโครงการ การประชุม
ซักซ้อมความเข้าใจร่วมกัน อีกทั งยังเป็นการแปลความหมายของแผนให้กับผู้ปฏิบัติได้รับทราบโดยทั่วกัน รวมตลอดจน
การแจ้งให้ผู้ปฏิบัติรับทราบการควบคุมการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาของการใช้แผนปฏิบัติการ 

6.3.6 ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน 
   ในระหว่างที่มีการปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมและผู้บริหารในระดับที่สูงขึ น ต้องมีบทบาทในการก้ากับ 

ติดตามความก้าวหน้าของงานเป็นระยะ และมีการตรวจสอบข้อมูลที่เกิดขึ นจากการปฏิบัติงาน โดยมีเทคนิคที่ใช้ใน  
การติดตามความก้าวหน้าของาน เช่น การตรวจสอบจากแผนการท้างาน การรวบรวมทางสถิติ การสัมภาษณ์        
การสังเกต การใช้แบบสอบถาม การใช้แบบประเมินตนเอง การตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์ หรือวิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสม
ต่อการตรวจสอบประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน กระบวนการติดตามความก้าวหน้า จ้าเป็นต้องน้าข้อมูลที่ได้ทั งหมด
ในแต่ละระยะเวลา มาประเมินระดับความก้าวหน้าของาน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ น เพ่ือสร้างระบบประกันความ
เสี่ยงของงาน รวมถึงสามารถพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของงานให้ดียิ่งขึ นได้ 

6.3.7 การทบทวนและปรับปรุงแผนให้เหมาะสม 
   ผลที่เกิดขึ นจากการติดตามความก้าวหน้าของงาน จะเป็นข้อมูลน้าเข้าต่อการทบทวนและปรับปรุง

แผนปฏิบัติการให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ น และสามารถจัดปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น เวลา งบประมาณ เทคโนโลยี 
บุคลากร สถานที่ ผู้สนับสนุน ให้เกิดความยืดหยุ่นและเอื อต่อการปฏิบัติงานต่อไป บางครั งหากเห็นว่าแผนที่ใช้อยู่ ไม่
เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ก็ควรมีการปรับปรุงแผนโดยการยกร่างแผนปฏิบัติการขึ นมาใหม่โดยก้าหนดไว้ในแต่
ละปีงบประมาณ ทั งนี ต้องพิจารณาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ด้วยเสมอ 
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6.3.8 การรายงานผลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหารทราบ 
   ผลที่เกิดขึ นจากการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการ จะต้องบันทึกและรวบรวมไว้เป็นเอกสาร 

(Document) ส้าหรับการติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุงแผนให้กับฝ่ายบริหาร การรายงานผลเป็นผลทางจิตวิทยาต่อ
การพัฒนาองค์กร (Organization Development: OD) เนื่องจากหากผลการปฏิบัติงานออกมาเป็นที่พอใจ ย่อม
หมายถึง การให้ขวัญและก้าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมด้วย การรายงานผลอาจกระท้าใน
รูปแบบของการจัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานตาม ไตรมาส หรือการจัดท้ารายงานประจ้า ควบคู่กับการประชุม
น้าเสนอผลการด้าเนินงานขององค์กรในแต่ละห้วงเวลา (อย่างน้อยปีละ 2 ครั ง) 
 

6.4. กำรก ำหนดตัวชี วัดคุณค่ำควำมส ำเร็จของกำรแปลงแผนสู่กำรปฏิบัติ 
ตัวชี วัด หมายถึง ข้อมูล สารสนเทศ ข้อเท็จจริงเชิงปริมาณและ/ หรือคุณภาพที่สามารถใช้เป็นบ่งชี สถานะ

ของการด้าเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายของการด้าเนินงาน ชี ให้เห็นว่า การด้าเนินงาน
นั น ได้ตอบสนองต่อผลลัพธ์ของงานอย่างมีคุณค่าและเป็นที่พอใจของผู้เกี่ยวข้องหรือองค์กร การถ่ายทอดแผนสู่การ
ปฏิบัติ มีความจ้าเป็นต้องมีการตรวจสอบว่าผลการด้าเนินงานนั นบรรลุตามสิ่งที่วางไว้หรือไม่ โดยพิจารณาให้
สอดคล้องกับห้วงเวลา ความรับผิดชอบ งบประมาณ ปัจจัยเอื อต่อการด้าเนินงาน รวมถึงการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง โดยมีตัวชี วัดความส้าเร็จของแผนดังนี  

6.4.1 ตัวชี วัดในเชิงการใช้แผนยุทธศาสตร์ชี น้าองค์กร 
1) มีการใช้แผนยุทธศาสตร์ของ องค์การจัดการน ้าเสีย ในการถ่ายทอดเป็นแผนงาน โครงการ 

กิจกรรม 
2) แผนยุทธศาสตร์ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐและสถานการณ์ของสังคม 
3) แผนยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับการส่งเสริมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

6.4.2 ตัวชี วัดเชิงกระบวนการท้างานที่เป็นระบบและเป็นล้าดับขั นตอน 
1) มีการออกแบบกระบวนการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ 
2) มีการวางระบบโครงสร้าง กลไกการท้างานที่เป็นระบบชัดเจน 
3) มีความเชื่อมโยงของระบบการท้างานท่ีมุ่งสู่ความส้าเร็จได้ชัดเจน 

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

6.4.4 ตัวชี วัดในเชิงการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของสังคมและกลุ่มเป้าหมายที่มีนัยส้าคัญต่อการ
ด้าเนินงาน 

1) มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในสังคมต่อการจัดการน ้าเสีย 
2) กลุ่มเป้าหมายหลักสามารถเข้าถึงระบบการจัดการน ้าเสียตามศักยภาพของพื นที่ 
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3) ภาคีเครือข่ายทางสังคมมีความรู้ จิตส้านึกต่อการจัดการน ้าเสียโดยใช้แหล่งเรียนรู้ขององค์กรตาม
ภูมิภาคต่างๆ 

 
6.4.5 ตัวชี วัดในเชิงการยอมรับและการสร้างความเชื่อมั่นของสังคมท่ีมีต่อองค์กร 

1) มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลการด้าเนินงานขององค์กรสู่สังคมและสาธารณะ 
2) มีการด้าเนินงานกิจกรรมขององค์กรที่ค้านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
3) มีการพัฒนาให้เกิดพื นที่ต้นแบบการปฏิบัติจริง (Best Practices) ที่ยืนยันถึงผลส้าเร็จของการ

จัดการน ้าเสีย 
 

6.5. กลวิธีในกำรลดปัญหำและอุปสรรคในกำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 
เมื่อมีการปฏิบัติตามแผนของ องค์การจัดการน ้าเสีย จะพบว่าสถานการณ์จริงกับที่ได้พิจารณาจัดท้าแผนจะ

ไม่สอดคล้องกับทีเดียว และบางครั งอาจแตกต่างกันมาก เพราะข้อมูลในการวางแผนไม่เพียงพอหรือไม่สมบูรณ์ หรือมี
ความผิดพลาดเพราะขาดการตรวจสอบความถูกต้อง จึงเป็นเหตุให้เกิดข้อขัดข้องได้ บางครั งมีอุปสรรคจากปัจจัยภาย
เอง ซึ่งสามารถควบคุมได้ หากได้คาดการณ์อุปสรรคไว้ในการวางแผน ก็สามารถหลีกข้ ามอุปสรรคในการปฏิบัติตาม
สถานการณ์ได้ เพราะสภาพปัญหาและอุปสรรคนั น เป็นเรื่องที่มิอาจคาดคิดมาก่อนได้ (Unexpected) 

อุปสรรคที่เกิดจากตัวแผนเอง เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ นได้ เนื่องจากในกระบวนการจัดท้าแผนไม่สามารถ
ครอบคลุมงานทั งหมดที่ต้องกระท้าได้ ขณะเดียวกันแผนที่จั ดท้าขึ นไม่มีความต่อเนื่องกันภายในเนื อหาสาระ 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ต้องท้า รวมถึงการก้าหนดเป้าหมายของแผนที่พึงประสงค์ไม่ตรง
กับความสามารถท่ีองค์การจะปฏิบัติได้ ประเด็นต่างๆ เหล่านี เป็นอุปสรรคที่เก่ียวข้องกับตัวแผนทั งสิ น 

อุปสรรคที่เกิดจากบุคคล เช่น ผู้รับผิดชอบมิได้สนใจในการปฏิบัติตามแผนที่ก้าหนดขึ นอย่างจริงจัง หรืออาจ
เกิดจากผู้เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและปฏิบัติไม่ให้ความร่วมมือที่ดีพอ และยังเกี่ยวข้องกับการขาดประสบการณ์ 
และทักษะในการสื่อสารงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับฝ่ายบริหาร และ/หรือกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการที่ต้องท้า และ
ยังเกี่ยวข้องกับทักษะและสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรที่จะปฏิบัติตามแผนมีไม่เพียงพอ เช่น บุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญน้อย การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความช้านาญของบุคลากรท้าได้ช้าและต้องใช้เวลา รวมถึงบุคลากรมีการ
โยกย้ายงานที่ท้าบ่อยครั ง ประเด็นเหล่านี มีผลต่ออุปสรรคในการน้าแผนสู่การปฏิบัติทั งสิ น การพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กร ซึ่งต้องมีแผนการพัฒนาครอบคลุมถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ          
สิ่งอ้านวยความสะดวก และปัจจัยสนับสนุนการบริหารงานอื่นๆ ด้วย 

นอกจากนี  ยังเกิดจากสภาพแวดล้อมต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และเป็นปัญหาที่ไม่คาดคิดมาก่อน
ว่าจะเกิดขึ น และการเปลี่ยนแปลงเหล่านั น อาจเกี่ยวข้องกับ นโยบายของรัฐ ข้อมูล บุคลากร โครงสร้างระบบงาน 
ทัศนคติที่บุคลากรมีต่องาน สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจขององค์กร ความต้องการของสังคม ผู้รับบริการด้านการจัดการ
น ้าเสีย รวมตลอดจนการที่องค์กรไม่มีการเตรียมแผนฉุกเฉิน/รองรับความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ก็เป็นมูลเหตุ             
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ให้ไม่สามารถน้าแผนไปสู่การปฏิบัติได้เช่นเดียวกัน และยังรวมถึงขาดการประสานงานที่ดีของฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กร 
ท้าให้การสื่อสารแผนขาดความชัดเจน หรือมีการต่อต้านการน้าแผนไปสู่การปฏิบัติของอีกฝ่ายหนึ่งในองค์กร  

เงื่อนไขส้าคัญประการหนึ่งของข้ออุปสรรค คือ การด้าเนินงานตามแผนงานใช้ระยะเวลานานกว่าที่ก้าหนดไว้ 
ท้าให้แผนไม่มีความต่อเนื่อง หรือยุติลงโดยไม่มีการประสานให้เกิดการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ต่อ มีเหตุผลมากมายที่
ท้าให้การปฏิบัติตามแผนยาวนานออกไป เช่น ขาดงบประมาณ ขาดผู้รับผิดชอบ ขาดการติดตามและประเมินผล ขาด
การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี หรือแม้กระทั่งมีกิจกรรมอ่ืนๆ เข้ามาแทรกในระหว่างการปฏิบัติงานนั นอยู่ ท้าให้ต้อง
แบ่งทรัพยากรทีม่ีอยู่ไปสนับสนุนกิจกรรมอ่ืนแทน เป็นต้น 

ดังนั น แนวทางปฏิบัติในการลดปัญหาและอุปสรรคในการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จึงต้อง
ด้าเนินงานอย่างรัดกุมภายใต้การบริหารจัดการที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติที่ส้าคัญดังนี  

6.5.1 บทบาทของฝ่ายบริหารองค์การจัดการน ้าเสียที่มีความพร้อมเชิงนโยบายและการสร้างเอกภาพ
ขององค์กรภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชี น้าการด้าเนินงาน 

6.5.2 ความร่วมมือของสมาชิกองค์กรที่ต้องมีความพร้อมทั งความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการ
ก้าหนดบทบาทภารกิจของฝ่ายต่างๆ อย่างเป็นระบบ และมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การจัดการน้าเสียต้องมีการวาง
ระบบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรให้มีความพร้อมทั งอัตราก้าลัง สมรรถนะในงาน หน้าที่ความ
รับผิดชอบ และค่านิยมหลักของบุคลากรที่ส่งเสริมการสร้างผลิตภาพในงานอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ รวมทั ง
ต้องมีระบบการสนับสนุนการเข้าสู่ต้าแหน่งงานที่มีความก้าวหน้าตามสายงานเฉพาะทางควบคู่ไปด้วย 

6.5.3 การสร้างสัมพันธภาพในองค์กร ค่านิยมหลักที่ส่งเสริมการท้างานเป็นทีม การช่วยเหลือในงาน 
การให้ค้าปรึกษา และการตั งกลุ่มท้างาน โดยเฉพาะการสร้างบทบาทของบุคลากรในการเป็นผู้น้าการเปลี่ยนแปลง 
(Change Agent) ทั งด้านการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การปฏิบัติ การตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์และ
ความวิกฤติ เป็นต้น ซึ่ง องค์การจัดการน ้าเสีย อาจด้าเนินความร่วมมือทางด้านวิชาการและองค์ความรู้ร่วมกับ
สถาบันการศึกษาที่มีความช้านาญ หรือให้สถาบันพัฒนาบุคลากรมืออาชีพมาช่วยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอย่า ง
ต่อเนื่อง 

6.5.4 การประสานแผนงาน โครงการ กิจกรรม และการสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนซึ่งกันและ
กันของภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การด้าเนินงาน การสร้างพันธมิตรร่วม
การท้างาน การประชาสัมพันธ์บทเรียนที่ดีขององค์กรสู่สังคมภายนอก ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องด้าเนินการโดยเร่งด่วนเพ่ือให้
การสร้างจุดยืนทางสังคมขององค์กร (Positioning) มีความเด่นชัดและเป็นที่รับรู้ในสังคมวงกว้าง ซึ่งจะช่วยสร้าง
โอกาสในการด้าเนินงานและการเข้าถึงแผนงานส้าคัญได้รับการยอมรับจากฝ่ายนโยบายมากขึ น 

6.5.5 การบริหารจัดการแผนการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามกรอบแนวทางการปฏิบัติ การ
ติดตาม การประเมินผล และการสรุปบทเรียน 

6.5.6 การน้าแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดข้อจ้ากัดในการ
ด้าเนินงานทั งความเสี่ยงในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติ กฎระเบียบ และด้านงบประมาณ และมีการทบทวนการบริหาร
ความเสี่ยงต่อเนื่องทุกปี เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่ๆ  
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6.6. กำรบูรณำกำรและเชื่อมประสำนกลไกเชิงนโยบำยสู่กำรปฏิบัติด้ำนกำรจัดกำรน  ำเสีย 
การบูรณาการและเชื่อมประสานกลไกเชิงนโยบายในการจัดการน ้าเสียควรด้าเนินการให้สอดคล้องกับกลไก

ด้านนโยบายที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะบทบาทของคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ซึ่งมีภารกิจในการสนับสนุน
นโยบาย/ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน ้าของประเทศ ทั งน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ความมั่นคงด้านน ้าเพ่ือการผลิต 
การแก้ไขภัยแล้ง การฟ้ืนฟูและบ้าบัดน ้าเสีย รวมถึงการบริหารจัดการน ้าอย่างยั่งยืน ซึ่งประเด็นด้านน ้าเสีย สามารถใช้
กลไกของคณะกรรมการชุดดังกล่าวในการบูรณาการประเด็นงานด้านเสีย โดยอาจผลักดันการจัดตั งคณะอนุกรรมการ
ด้านการจัดการน ้าเสียของประเทศรองรับการด้าเนินงาน และการบูรณาการเชิงนโยบายของกระทรวงมหาดไทย         
ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม น ้าเสีย และใช้บทบาทของคณะกรรมการองค์การจัดการ         
น ้าเสีย เป็นกลไกในการส่งผ่านนโยบายให้กับองค์การจัดการน ้าเสีย และฝ่ายบริหารขององค์การจัดการน ้าเสีย โดยใช้
แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย (แผนวิสาหกิจองค์กร) เป็นเครื่องมือในการด้าเนินงานให้ตอบสนองต่อพันธกิจ ทั งนี 
สามารถใช้ประเด็นการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Reclaim Water) เพ่ือสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน ้าของประเทศ โดยเฉพาะในพื นที่วิกฤติภัยแล้งในลุ่มน ้าที่ส้าคัญ เช่น ลุ่มน ้า
เจ้าพระยา  

ส้าหรับระบบสนับสนุนการบริหารจัดการน ้าเสียขององค์การจัดการน ้าเสีย สามารถใช้ระบบการจัดการความรู้ 
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดกระบวนการท้างาน การสื่อสารองค์กร และการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
เป็นกลไกในการสร้างความเชื่อมโยงจากการปฏิบัติสู่นโยบาย (Bottom-up Approach)  และการถ่ายทอดนโยบาย    
สู่การปฏิบัติ (Top-down Approach) (ภาพท่ี 6-2) 
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ภำพที่ 6-2 ระบบควำมสัมพันธ์เชิงโครงสร้ำงและกระบวนกำรในกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตรส์ู่กำรปฏิบตัิ
ของ องค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 

 
 

ฝ่ายบริหาร อจน. 
(ผู้อ้านวยการ) 

คณะกรรมการทรัพยากรน ้า
แห่งชาติ 

คณะกรรมการ
องค์การจัดการน ้าเสีย 

คณะอนุกรรมการด้านการ
จัดการน ้าเสีย 

กระทรวงมหาดไทย 

รองผู้อ้านวยการ 

(กลุ่มภารกิจ) 

ฝ่ายรับผิดชอบภารกิจ 
1 

ฝ่ายรับผิดชอบภารกิจ 2 
 

ฝ่ายรับผิดชอบภารกิจ 
3 

ฝ่ายพัฒนาระบบ
สนับสนุน 

 สารสนเทศ 
 กระบวนงาน 
 การประสานแผนงาน 
 ค้าของบประมาณ 
 องค์ความรู้ ทักษะ 
 ความต้องการ ความ

คาดหวังลูกค้า ผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย 

 

 กฎระเบียบ 
 ค่านิยมหลัก 
 การสื่อสาร

ประชาสัมพนัธ ์
 ขวัญและก้าลังใจ 

  

กลไกควบคุมและก้ากับ
การบริหารงาน 

 ควบคุมภายใน 
 ตรวสอบภายใน 
 บริหารความเสี่ยง 

แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงมหาดไทย 
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6.7. ระบบกำรติดตำมประเมินแผนที่มุ่งเน้นผลงำน 
6.7.1 กำรใช้ระบบกำรติดตำมประเมินผลในองค์กร 

การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Program) เป็นขั นตอนท้ายๆ ของการ
บริหารงาน เนื่องจากเป็นกระบวนการในการก้ากับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการด้าเนินงาน 
อีกทั งเป็นการรายงานผลการด้าเนินงานในแต่ละระยะให้กับฝ่ายบริหารองค์กรได้รับทราบ เพ่ือน้าข้อมูลและผลที่ได้ไป
ใช้ในการวางแผน ตัดสินใจ และก้าหนดแนวทางในการบริหารงานให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์และเงื่อนไข
ต่างๆ โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละห้วงเวลาของการปฏิบัติงาน การติดตามผลช่วยให้ทราบถึง
ระดับความสามารถและประสิทธิภาพการด้าเนินงานในทุกขั นตอน ตั งแต่การเริ่มด้าเนินงาน จนกระทั่งสิ นสุด
ระยะเวลาในการด้าเนินงาน ทั งนี ผู้ติดตามจะต้องรู้ถึงดัชนีวัดผลเพ่ือที่จะได้ตัดสินใจได้ว่าปรากฎการณ์ที่เกิดขึ นเป็นไป
ตามแผนที่ก้าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

 ส้าหรับการประเมินผลนั น เป็นการประเมินผลการปฏิบัติว่าได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ก้าหนดไว้หรือไม่ การประเมินผลจึงเป็นการสื่อสารกลับ (Feedback) หรือให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังขั นเตรียมการของ
กระบวนการวางแผน ทั งนี การประเมินผลต้องกระท้าเมื่อการด้าเนินงานได้ รูปแบบของการติดตามและประเมินผล 
อาจกระท้าได้หลายลักษณะ ทั งโดยตรงและโดยอ้อมตามแต่สภาพของแต่ละงาน ทั งการมอบหมายให้บุคคลหรือ
หน่วยงานเฉพาะด้าเนินงาน หรือ การจัดระบบการรายงานผลการด้าเนินงานเป็นช่วงระยะเวลา ซึ่งในระยะหลังนิยมใช้
การติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมมากขึ น 

การติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการด้าเนินงานเพ่ือให้เกิดการให้ค้าแนะน้า 
ปรึกษาหารือ การตรวจสอบ การรายงานผล รวมถึงการทบทวนงานที่ได้ท้า ไปแล้วเพ่ือน้าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการในการด้าเนินงานให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  

การติดตามประเมินผลยังเป็นการควบคุมการด้าเนินงาน ซึ่งหมายรวมถึงการติดตามและประเมินผล 
เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกคน เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าขององค์กรในการด้าเนินงานว่าเป็นไปตามแผนการ
จัดการเชิงกลยุทธ์มากน้อยเพียงใด การใช้ทรัพยากรเพ่ือการบริหารงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้หรือไม่  ตลอดจน
เป็นการกระตุ้นและจูงใจบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์นั น 

ในการบริหารงานขององค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) มีกิจกรรมต่างๆ มากมายที่องค์กรด้าเนินงาน
ต้องรับผิดชอบในการน้าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติในระดับพื นที่ ซึ่งมีความหลากหลายของมิติการพัฒนางาน โดยเฉพาะ
ในเชิงการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและน ้าเสีย และยังเชื่อมโยงทั งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมควบคู่ไปด้วย ซึ่งต้องอาศัย
การมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ ในพื นที่เพ่ือสนับสนุนการด้าเนินงาน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายชุมชน
และหน่วยงานราชการที่เข้ามาสนับสนุนการด้าเนินงาน ดังนั น การติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน เป็นดัชนี
บ่งชี ความส้าเร็จของการด้าเนินงานขององค์กรอีกทางหนึ่งด้วย (ภาพท่ี 6-3) 
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ภำพที่ 6-3 วงจรกำรติดตำมและประเมินผล 

 
6.7.2 ระบบกำรติดตำมผลกำรบริหำรงำนขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 

เป้าหมายหลักของการควบคุม คือการเฝ้าระวังติดตามและตรวจสอบความคลาดเคลื่อนจากแผนที่วาง
ไว้ให้เร็วที่สุด เพ่ือการตัดสินใจว่าองค์กรจ้าเป็นต้องจัดท้ากระบวนการแก้ไขอย่างไรให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่
ก้าหนดไว้ ซึ่งการควบคุมนั นอาจกระท้าโดยผู้บังคับบัญชาและมีการรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงขึ นไปเป็นรายสัปดาห์ 
รายเดือน หรือรายไตรมาส ทั งนี  ขึ นอยู่กับแผนงานและระดับการบังคับบัญชา โดยขั นตอนการติดตามผลการ
บริหารงานมีดังนี  

1. การก้าหนดกิจกรรมและขั นตอนของกิจกรรม (Work Breakdown Structure)  
หลังจากมีการก้าหนดขอบเขตและผลลัพธ์ที่ต้องการแล้ว ควรมีการแบ่งแผนงานออกเป็น  

กิจกรรมและขั นตอนของกิจกรรม Work Breakdown Structure (WBS) ให้เป็นแผนงานย่อยที่สามารถบริหารจัดการ
ได้โดยบุคลากร/เจ้าหน้าที่เพียง 1 คน ซึ่งการแบ่งแผนงานใหญ่ออกเป็นกิจกรรมและขั นตอนของกิจกรรมจะช่วยให้
ผู้บริหารสามารถวางแผน ติดตามผล และควบุมการบริหารจัดการได้ดีขึ น 

การก้าหนดกิจกรรมและขั นตอนของกิจกรรม สามารถจ้าแนกออกได้เป็น 3 แบบคือ 
1.1 การจ้าแนกกิจกรรมโดยยึดเป้าประสงค์ของแผนงาน (Program Objective) เป็นหลัก 

แล้วจ้าแนกออกเป็นโครงการ (Project) 

การนิเทศงาน 

การติดตามงาน 

การประเมินผล 
ผลลัพธ์ของการ

ด้าเนินงาน 

การปรับปรุงปัจจัย
น้าเข้า 

วงจรการ
ประเมินผล 

อจน. 
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1.2 การจ้าแนกกิจกรรมโดยยึดวัตถุประสงค์ย่อยของโครงการ (Familt Tree Sub-
division) เป็นหลัก และจ้าแนกออกเป็นผลผลิต (Outputs) 

1.3 การจ้าแนกกิจกรรมโดยยึดผลผลิตสุดท้ายที่เกิดจากขั นตอนในกระบวนการผลิต (End 
Product) เป็นหลัก แล้วจ้าแนกออกเป็นกิจกรรม (Activities) 

2. การก้าหนดตารางเวลาเริ่มต้นและสิ นสุดการจัดท้ากิจกรรม (Bar Chart and Milestone)  
การก้าหนดกิจกรรมและขั นตอนของกิจกรรม (WBS) ท้าให้ล้าดับชั นของกิจกรรมและขั นตอน

ของแต่ละกิจกรรมที่จะน้าไปใช้ในการก้าหนดแผนภูมิแสดงตารางเวลาเริ่มต้นและสิ นสุดการจัดท้ากิจกรรม (Bar Chart 
and Milestone) ซึ่งเรียกว่า Taskbar หรือ Gantt Chart หรือ Activity Chart ซึ่งเป็นพื นฐานในการก้าหนดแผนการ
ปฏิบัติการ 

ตารางเวลาเริ่มต้นและสิ นสุดการจัดท้ากิจกรรม เป็นเครื่องมืออย่างง่ายในการสื่อสารถึงสถานะ
ของแผน และสามารถใช้เป็นข้อมูลพื นฐาน (Baseline) ในการเปรียบเทียบความก้าวหน้าของกิจกรรมระหว่างแผนงาน
และผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะให้สัญญาณเตือนถึงประเด็นที่อาจเป็นปัญหาเพ่ือให้ฝ่ายงานสามารถป้องกันหรือแก้ไขได้
ทันท่วงที 

ในตารางจะประกอบด้วย กิจกรรมหลักและขั นตอนของกิจกรรม ปริมาณงาน ช่วงเวลาเริ่มต้น
และแล้วเสร็จ (โดยอาจแยกย่อยเป็น เดือน สัปดาห์ หรือวัน ขึ นอยู่กับระยะเวลาของกิจกรรม) และหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ซึ่งจะให้รายละเอียดเพียงพอส้าหรับการติดตามผลการด้าเนินงาน นั น  

 
6.7.3 ระบบกำรประเมินผลกำรบริหำรงำนขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 

เมื่อกล่าวถึงการประเมินผล คนส่วนใหญ่จะพิจารณาถึงความส้าเร็จของการบริหารงานองค์กรหรือการ
บริหารงานแผนงานกระท้าไป บางครั งผลส้าเร็จของการบริหารงานไม่อาจเกิดขึ นในระยะสั นและอาจต้องติดตาม
ประเมินผลความส้าเร็จในระยะยาว ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่องค์กรส่วนใหญ่ให้ความส้าคัญน้อยลงไป การประเมินผลเป็น
ระยะๆ จะเป็นสัญญาณเตือนให้ฝ่ายบริหารได้ทราบถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ น ข้อมูลป้อนกลับที่เพียงพอและทันต่อความ
ต้องการเป็นรากฐานที่ส้าคัญในการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การด้าเนินงาน และแรงผลักดันที่มากเกินไปของ
ฝ่ายบริหารสูงสุดขององค์กรอาจท้าให้เกิดการบิดเบือนข้อมูลจากผู้บริหารระดับกลาง เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้บริหารระดับสูง การประเมินผลเป็นการสร้างความม่ันใจว่าวัตถุประสงค์ที่ตั งไว้นั นสามารถบรรลุได้จริง 

การประเมินผลการบริหารงานขององค์กรนั น สามารถพิจารณาได้ทั งในแง่ของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของแผนงาน/โครงการที่ได้กระท้าไปแล้ว และการประเมินผลความส้าเร็จขององค์กรที่รับผิดชอบการ
ด้าเนินงานนั น ในสภาพปัจจุบัน การประเมินผลการบริหารงานต้องอาศัยปัจจัยแวดล้อมในกระบวนการประเมินที่
หลากหลายขึ น อาทิ นโยบายการพัฒนา เสถียรภาพทางการเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรม สภาวะทางเศรษฐกิจ
และการลงทุนของประเทศ ความพร้อมทางด้านการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาด้าเนินการ บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีร่วมพัฒนา (Multi-stakeholder Partnership) ความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีและประสิทธิภาพในการจัดการน ้าเสียและสิ่งแวดล้อม รวมตลอดจนแรงกดดันทางสังคมและความ
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แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ นและกระทบต่อประสิทธิผลของการ
ด้าเนินงานทั งในระดับองค์กรและระดับพื นที่เป้าหมายของการพัฒนา  

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนงาน/โครงการ 
 เป็นการประเมินผลโดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรม

กับเป้าหมายที่องค์กรก้าหนดไว้ทั งในรูปของผลลัพธ์ (Outcome) และผลผลิต (Output) ซึ่งเป็นการประเมินจาก
กระบวนการจัดท้ากิจกรรม (Process) ของโครงการ โดยสามารถประเมินผลได้ 3 รูปแบบดังนี  

1.1 การประเมินผลเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Measurements) เป็นการพิจารณาถึงผล
การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น คุณภาพของการด้าเนินกิจกรรม ปัจจัยด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ความถนัด
สายงานที่ปฏิบัติ การด้าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเป้าหมายที่เข้าร่วมด้าเนินงาน สารสนเทศเพ่ือการ
วางแผนงาน การวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการจัดการน ้าเสียที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนและพื นที่
เป้าหมาย  

1.2 การประเมินผลเชิงปริมาณ (Quantitative Measurements) เป็นการประเมินผลหาร
เปรียบเทียบมูลค่าของผลงานที่ได้รับกับค่าใช้จ่ายโดยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุน 
(Return on Investment) อัตราส่วนหนี ต่อทุน (Dept to Equity) วิเคราะห์เปรียบเทียบมูลค่าของผลงานที่ได้รับกับ
ทรัพย์สิน เป็นต้น แต่การวัดเชิงปริมาณมีข้อจ้ากัดเช่นกัน อาทิ การวัดเชิงปริมาณมุ่งเน้นผลลัพธ์ในระยะสั นมากกว่า
ผลลัพธ์ในระยะยาว วิธีการวัดต่างๆ ให้ผลลัพธ์ในเกณฑ์การวัดเชิงปริมาณท่ีแตกต่างกันๆ และมักมีเรื่องของการตัดสิน
ด้วยความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดังนั น การวัดเชิงคุณภาพจึงมีความส้าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน 

1.3 การตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders’ Audit) เป็นการพิจารณาข้อมูล
จากการส้ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้บริหารองค์กร บุคลากรในระดับฝ่าย
บริหารต่างๆ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มสนับสนุน รวมตลอดจนกลุ่มผู้รับประโยชน์ หรือผลกระทบจากการด้าเนินงานตาม
แผนงานขององค์กร และยังครอบคลุมถึงกลุ่มหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่การพัฒนาแผนงาน/
โครงการ ภาคสื่อสารมวลชน กลุ่มองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม กระบวนการในการประเมินผลหรือตรวจสอบโดย
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมักเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มบุคคล/องค์กร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการ ทั งทางตรงและทางอ้อมเป็นกระบวนการที่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการ
ด้าเนินงานขององค์กรได้เป็นอย่างดี และสามารถพิจารณาภาพรวมของกระบวนการด้าเนินงานทั งในมิติด้านนโยบาย 
แผนงาน การออกแบบกระบวนการท้างาน สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ตลอดจนผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดจากการ
ด้าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

อย่างไรก็ตาม การประเมินความส้าเร็จขององค์กรในการบริหารงานนั น หากพิจารณาในด้านการบ่งชี 
สถานะทางสังคมขององค์กรว่ามีการปฏิบัติงาน/บริหารจัดการเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือไม่นั น ยังค้านึงถึงการ
บริหารงานที่อยู่บนพื นฐานความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ( Corporate Social & 
Environmental Responsibility: CSER) ควบคู่ไปด้วย  
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6.8. กระบวนกำรด ำเนินงำนที่มีคุณภำพตำมวงจร PDCA           
กระบวนการคุณภาพพื นฐานที่น้ามาใช้ คือ กระบวนการ PDCA (Plan-Do-Check-Act) 

1. Plan (กำรวำงแผน) หมายถึง ทักษะในการก้าหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ หา
วิธีการและกระบวนการให้บรรลุเป้าหมายนั นๆ โดยจะต้องมีการก้าหนดตัวบ่งชี ก้ากับไว้ เพ่ือจะได้น้าไปใช้ในการ
ประเมินผลด้าเนินการ 

2. Do (กำรด ำเนินงำน) หมายถึง ทักษะในการปฏิบัติตามแผน ตามขั นตอนและเงื่อนไขต่างๆ ที่ก้าหนด
ไว้ กรณีที่ไม่สามารถด้าเนินการได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั งภายในและภายนอก จะต้องมีการ
ปรับแผนในระหว่างด้าเนินการโดยมีค้าอธิบายและเหตุผลประกอบ 

3. Check (กำรประเมินผล) หมายถึง ทักษะในการรวบรวมข้อมูลของผลการด้าเนินงานที่สอดคล้อง
กับประเด็นตัวบ่งชี    ที่สร้างไว้ เพ่ือน้ามาใช้เปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนในขั นตอนที่ 1 ในการประเมินนี จะต้อง
พิจารณาในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของผลงานด้วย 

4. Act (กำรปรับปรุง) หมายถึง ทักษะที่ต้องการให้น้าผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
ผลการด้าเนินงานในครั งต่อไปให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ น เช่น สร้างความพึงพอใจให้มากขึ น ผลงานได้รับรางวัลคุณภาพ มี
การประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย มีปริมาณงานมากขึ น สร้างความคุ้มค่า หรือสร้างคุณค่าของผลงานให้สูงขึ น 

 
แนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลฯ 

1) กลไกการขับเคลื่อนและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
(1) สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานทุกระดับที่มีส่วนรับผิดชอบ 
(2) สร้างความร่วมมือระดับผู้บริหารระหว่างหน่วยงานหลัก 
(3) สร้างความเข้าใจให้ประชาชนและภาคเอกชนทราบประโยชน์การด้าเนินการตามแผนฯ 
(4) ประสานงานกับส้านักงบประมาณเพ่ือจัดหางบประมาณรองรับ 
(5) สร้างฐานข้อมูลส้าหรับตัวชี วัด 
(6) ติดตามและรายงานผล ต่อผู้บริหารทุก 6 เดือน เพ่ือทราบความก้าวหน้า 
(7) วิเคราะห์ปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางการแก้ไข 
(8) วิเคราะห์ปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางการแก้ไข 
(9) เผยแพร่ผลการด้าเนินงานสู่สาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์ 

                     (10) รายงานผลการด้าเนินงาน 
2) ประเด็นที่มีความส้าคัญในระดับพื นที่ซึ่งควรด้าเนินการเร่งด่วนและผลักดันในระดับนโยบาย 

(Flagship Projects) 
3) การติดตามประเมินผล 

(1) ระยะแรก หลังจาก 2 ปี ของการประกาศใช้ 
(2) ระยะที่ 2 เมื่อสิ นสุดระยะเวลาของ (ร่าง) แผนฯ (5 ปี) 
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กลไกติดตำมประเมินผลฯ 
(1) จัดตั งคณะกรรมการติดตามประเมินผล (ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน

ประชาคม และองค์กรเอกชน) 
(2) จัดตั งคณะท้างานย่อย เพ่ือติดตามประเมินผลและจัดท้ารายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน 
(3) จัดท้าคู่มือการติดตามประเมินผล 
 

6.9. เงื่อนไขสู่ควำมส ำเร็จของกำรบริหำรงำนขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 
แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) ที่ได้ด้าเนินการจัดท้าขึ นนั น จะ

ได้รับการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและการสร้างความส้าเร็จของการด้าเนินงาน ขึ นอยู่กับปัจจัย/เงื่อนไข
ส้าคัญ ดังนี  (ตารางท่ี 6-4) 
 
ตำรำงท่ี 6-4 เงื่อนไขสู่ควำมส ำเร็จของแผนพัฒนำองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย พ.ศ. 2563 - 2565 

มิติและเงื่อนไข
ควำมส ำเร็จขององค์กร 

ตัวบ่งชี ควำมส ำเร็จ 

1. มิติด้านการสนับสนุน
เชิงนโยบาย 

1.1 รัฐบาลต้องด้าเนินนโยบายในการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการ
จัดการน ้าเสียอย่างต่อเนื่องและใช้นโยบายในการก้ากับบทบาทของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการจัดการน ้าเสีย 
1.2 ภาคนโยบายต้องสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ใน
การแก้ไขปัญหาน ้าเสีย โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ
ที่เก่ียวข้อง 

2. มิติด้านความร่วมมือ
และการสนับสนุนของ
ภาคีร่วมพัฒนา 

2.1 การสร้างความร่วมมือของภาคีร่วมพัฒนา ทั งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และกลไกด้านงบประมาณและกองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้เป็นกลไกใน
การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการแก้ไขและจัดการน ้าเสีย 
2.2 หน่วยงานต่างๆ ต้องมีความร่วมมือในการพัฒนาแผนการจัดการน ้าเสียของ
ประเทศอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วมโดยใช้พื นที่วิกฤติน ้าเสียเป็นพื นที่ยุทธศาสตร์
การท้างาน (Area-based) เพ่ือจัดล้าดับความส้าคัญของพื นที่ในการแก้ไขปัญหา 

3. การจัดสรรทรัพยากร
เพ่ือการบริหารงานอย่าง
เพียงพอ 

3.1 องค์การจัดการน ้าเสียและฝ่ายบริหารองค์กรต้องใช้แผนวิสาหกิจองค์กรในการ
ด้าเนินงานให้ตอบสนองต่อพันธกิจองค์กร และสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ  เช่น 
บุคลากร งบประมาณ กระบวนการ การวางแผน การตัดสินใจ และการบริหาร
จัดการโครงการที่มุ่งเน้นผลงาน 
3.2 องค์กรต้องจัดสรรทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพสูงสุดบนพื นฐานการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับ 
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มิติและเงื่อนไข
ควำมส ำเร็จขององค์กร 

ตัวบ่งชี ควำมส ำเร็จ 

4.  กฎระ เบี ยบ ใน กา ร
สนับสนุนการด้าเนินงาน 

4.1 ต้องมีการวางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และการสร้างองค์การรัฐวิสาหกิจที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
4.2 ต้องมีการประเมินความพร้อมและข้อจ้ากัดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ และ
ต้องพัฒนาปรับปรุงให้เอื อต่อการบริหารจัดการอย่างคล่องตัวและเป็นไปตาม
หลักการบริหารงานที่ เป็นไปตามหลักการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 
6.10. โครงกำรที่ส ำคัญเพื่อรองรับแผนพัฒนำองค์กำรจัดกำรน  ำเสียและตอบสนองยุทธศำสตร์ของ

กระทรวงมหำดไทย 
แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย ให้ความส้าคัญกับการพัฒนา

ประสิทธิภาพขององค์กรในการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ค้านึงถึงการจัดการในรูปแบบการให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ (One-stop Services) หมายถึงการยกระดับสมรรถนะของงานให้บริการหรืองานบริการประชาชน/สังคม
อย่างมีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อการแก้ ไขปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาบทบาทองค์กรในการเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักและจิตส้านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม นอกจากนี  ยังให้ความส้าคัญกับการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ      
น ้าเสีย และการจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการลงทุน การบริหารจัดการ และการยอมรับของ
สังคม 

ผลจากการวิเคราะห์ศักยภาพของการด้าเนินงานของ องค์การจัดการน ้าเสีย ชี ให้เห็นว่า มีความจ้าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ องค์การจัดการน ้าเสียต้องด้าเนินการเสนอและจัดท้าแผนงาน/โครงการที่ส้าคัญเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงมหาดไทยและระเบียบวาระส้าคัญของนโยบายรัฐบาล และเป็นการตอบสนองต่อภารกิจขององค์กรในการ
จัดการน ้าเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีโครงการ
ส้าคัญดังนี  

6.10.1 โครงการศึกษารูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการน้าน ้าเสียชุมชนที่ผ่านการบ้าบัดแล้วมาใช้
ประโยชน์ใหม่ในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

6.10.2 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการน ้าเสียชุมชนที่สอดคล้องกับภูมิสังคมในระดับภูมิภาค 
6.10.3 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรในการเป็นผู้น้าการจัดการน ้าเสียชุมชนเพ่ือ

เตรียมพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
6.10.4 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์เผยแพร่คุณค่าของการจัดการน ้าเสีย

ชุมชนให้กับสาธารณะ 
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6.10.5 โครงการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจการด้านการจัดการน ้าเสีย
ชุมชนเพ่ือเป็นแหล่งบ่มเพาะทรัพยากรบุคคล การศึกษา วิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และการฝึกอบรม
บุคลากรด้านการจัดการน ้าเสียให้กับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ 

 
    6.11. รำยละเอียดโครงกำรส ำคัญภำยใต้แผนพัฒนำองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย พ.ศ.2563 - 2565 (ทบทวน        
ครั งที่ 1) 

โครงกำรก่อสร้ำงระบบบ ำบัดน  ำเสีย ปรับปรุงฟื้นฟูและบริหำรจัดกำรระบบบ ำบัดน  ำเสียขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปัญหาความเสื่อมโทรมคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าที่ส้าคัญของประเทศที่มีมาอย่างต่อเนื่อง โดยจากผลการ
ตรวจสอบคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดินปี 2562 ของกรมควบคุมมลพิษพบว่า มีคุณภาพน ้าในระดับดี คิดเป็น ร้อยละ 
32 คุณภาพน ้าในระดับพอใช้ คิดเป็น ร้อยละ 48 และคุณภาพน ้าในระดับเสื่อมโทรม คิดเป็นร้อยละ 18 ซึ่งสาเหตุที่
ส้าคัญประการหนึ่งเกิดจากน ้าเสีย จากแหล่งชุมชนต่างๆ ที่ถูกระบายสู่แหล่งน ้าโดยตรง โดยไม่ผ่านการบ้าบัดอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณส้าหรับการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนของประเทศไทยรวม 105 แห่ง 
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 92 แห่ง กรุงเทพฯ จ้านวน 8 แห่ง และเขตควบคุมมลพิษ จ.สมุทรปราการ 
(คลองด่าน) จ้านวน 1 แห่ง) รวมเป็นเงินงบประมาณ 83,000 ล้านบาท (ซึ่งเริ่มก่อสร้างตั งแต่ปี 2529 - 2555 โดยใช้
งบประมาณผ่านกรมโยธาธิการ (เดิม) กรมการปกครอง (เดิม) แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระดับจังหวัด โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(เดิม) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กองทุนสิ่งแวดล้อม กรมประมง กรุงเทพมหานครและรัฐบาลเดนมาร์ก) มีศักยภาพการบ้าบัดน ้าเสียรวม 
3.20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 34 ของน ้าเสียชุมชนทั่วประเทศ (9.50 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน) 
ระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งหมดนี แยกเป็นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 95 แห่ง อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 5 แห่ง และถูกชะลอการ
ก่อสร้างอีก 1 แห่ง ซึ่งปัจจุบันระบบบ้าบัดน ้าเสียดังกล่าวส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเดินระบบได้หรือเดินระบบได้อย่างไม่
มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรและไม่ต่อเนื่อง ดังนั นจึงจ้าเป็นต้องด้าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม และบริหารจัดการระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างยั่งยืน 

โดยสภาพปัญหาการจัดการน ้าเสียของประเทศ ปัจจุบันระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนส่วนใหญ่ ยังไม่มีการจัดเก็บ
ค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่าย ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความช้านาญ ขาดแคลนงบประมาณ
ส้าหรับการซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั งการเดินระบบและบ้ารุงรักษา และระบบท่อรวบรวมน ้าเสียยังไม่
ครอบคลุมพื นที่บริการ ท้าให้ไม่สามารถรวบรวมน ้าเสียมาบ้าบัดที่โรงบ้าบัดน ้าเสียได้ 

องค์การจัดการน ้าเสีย ได้น้าเสนอแนวทางการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบระยะเวลา 15 ปี โดย องค์การจัดการน ้าเสียจะเข้าด้าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม เดิน
ระบบและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย จัดท้าโครงสร้างอัตราค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียและประกาศใช้ รณรงค์และ
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ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั งด้าเนินการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย แต่ในการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย ใน
ข้อเท็จจริงกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนจ้าเป็นต้องมีขั นตอนปฏิบัติเป็นล้าดับและใช้เวลาพอสมควร ดังนั น การ
เดินระบบบ้าบัดน ้าเสียเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมจึงต้องอาศัยงบประมาณจากรัฐในระยะเริ่มต้น ซึ่งองค์การจัดการน ้าเสีย
เห็นว่าจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน้าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียระยะยาวเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
สะสมมาในอดีต และเป็นรูปแบบมาตรฐานที่จะน้าเสนอคณะรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บหรือปัญหา
สิ่งแวดล้อมระดับประเทศในระยะยาว 
 ปัจจุบันองค์การจัดการน ้าเสียได้ด้าเนินการฟ้ืนฟูระบบบ้าบัดน ้าเสียองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน        
26 แห่ง จากทั งหมด 92 แห่ง สามารถฟ้ืนฟูระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ความสามารถ
ในการบ้าบัดน ้าเสียของระบบบ้าบัดน ้าเสียจ้านวน 26 แห่ง เท่ากับ 0.56 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 6 ของ
ปริมาณน ้าเสียทั งหมดที่เกิดขึ นทั งประเทศ) และมูลค่าทรัพย์สินที่ภาครัฐได้ลงทุนก่อสร้างในอดีตได้รับการฟ้ืนฟูให้
สามารถกลับมาใช้งานได้ คิดเป็นมูลค่าสะสมรวม 10,963 ล้านบาท รายละเอียดแสดงดังตารางต่อไปนี  
 
ตำรำงแสดงมูลค่ำก่อสร้ำงของระบบบ ำบัดน  ำเสียชุมชนรวม จ ำนวน 105 แห่ง 

ระบบบ ำบัดน  ำเสียชุมชนทั่วประเทศ 
จ ำนวน มูลค่ำก่อสร้ำง 

(แห่ง) (ล้ำนบำท) 
1 กรุงเทพฯ 8 24,603 
2 สมุทรปราการ (คลองด่าน) 1 23,000 
3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 96 35,397 
         3.1 ระบบที่ อปท. ด ำเนินงำน 70  24,434 

         3.2 ระบบที่ องค์กำรจัดกำรน  ำเสีย เข้ำด ำเนินงำน (2561) 26  10,963 

รวม 105 83,000 
 
ตำรำงท่ี 6-5 แสดงควำมสำมำรถในกำรบ ำบัดน  ำเสียของระบบบ ำบัดน  ำเสียชุมชนรวม จ ำนวน 105 แห่ง 

ระบบบ ำบัดน  ำเสียชุมชนรวม ควำมสำมำรถในกำรบ ำบัด (ลบ.ม./วัน) 

  1. กรุงเทพฯ (8 แห่ง) 1,112,000 

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

  3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (70 แห่ง) 1,010,500 

  4. องค์การจัดการน ้าเสีย (26 แห่ง) 558,000 

รวม (1 – 4) 3,205,500 
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แผนภูมิแสดงควำมสำมำรถในกำรบ ำบัดน  ำเสียของระบบบ ำบัดน  ำเสียชุมชนรวม จ ำนวน 105 แห่ง 
 

 
 
แผนภูมิแสดงระบบบ ำบัดน  ำเสียที่ของ อปท. ที่องค์กำรจัดกำรน  ำเสียด ำเนินงำนอยู่ในปัจจุบัน 
จ ำนวน 26 แห่ง แยกตำมชนิดของระบบ 

 
 
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) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

66% 

11.7% 
5.52% 

10.57% 

5.87% 

10 แห่ง

1 แห่ง
10 แห่ง

5 แห่ง
SP

CW

AL

OD

AS

กรุงเทพฯ   8 แห่ง 

สมุทรปราการ (คลองด่าน) 1 แห่ง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 70 แห่ง 

องค์การจัดการน ้าเสยี 26 แห่ง 

น ้าเสียที่ถูกปล่อยทิ งโดยไมผ่่านการบ้าบัด 
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กำรก่อสร้ำงระบบบ ำบัดน  ำเสียชุมชน องค์การจัดการน ้าเสียได้ก้าหนดพื นที่เป้าหมายส้าหรับก่อสร้างระบบ
บ้าบัดน ้าเสียชุมชน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาล้าดับความส้าคัญ ได้แก่ ความส้าคัญของพื นที่ คุณภาพน ้าของแม่น ้า
สายหลักและแหล่งน ้าส้าคัญในพื นที่ลุ่มน ้า 25 ลุ่มน ้า ขนาดชุมชน และปริมาณความสกปรกในรูปแบบ BOD ทีเ่กิดขึ น 
รวมถึงความพร้อมในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้การให้คะแนนแบบถ่วงน ้าหนัก 
ดังต่อไปนี  
 

ตำรำงท่ี 6-7 เกณฑ์กำรให้คะแนนในกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของพื นที่ 

ตัวแปร 
ค่ำถ่วงน  ำหนัก 

ระดับควำมส ำคัญ 
ระดับ

คะแนน (Weighting) 

1. พื นที่เป้าหมาย 40 อยู่ในพื นพ่ีเป้าหมายของกรมควบคุมมลพิษ 3 

อยู่ในเขตพื นที่เศรษฐกิจพิเศษ 2 

อยู่ในเขตพื นที่แหล่งท่องเที่ยวภายใต้แผนแม่บท
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและอ่ืน ๆ 

1 

2. คุณภาพลุ่มน ้า 30 คุณภาพลุ่มน ้าอยู่ในเกณฑ์ เสื่อมโทรม 3 

คุณภาพลุ่มน ้าอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 2 

คุณภาพลุ่มน ้าอยู่ในเกณฑ์ ดี 1 

3. จ้านวนประชากร 20 มากกว่า 35,000 คน ขึ นไป 3 

10,000 - 35,000 คน 2 

ต่้ากว่า 10,000 คน 1 

4. ปริมาณความ 
สกปรกในรูปบีโอดี  
(BOD)* 

10 มากกว่า 1,800 กก./วัน ขึ นไป 3 

800 - 1,800 กก./วัน 2 

น้อยกว่า 800 กก./วัน 1 
*BOD = 40g./คน/วัน 

   
 
 
 
 
 
 



 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
องค์การจัดการน ้าเสยี 

 

 
หน้า - 162 - 

 องค์การจัดการน ้าเสยี 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด้าเนินงานบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าเสียให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

เป้ำหมำย 
ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน ปรับปรุงฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย อย่างมีประสิทธิภาพ

และยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพน ้าของแหล่งน ้า สภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื นที่ดีขึ นใน
อนาคต 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 

องค์การจัดการน ้าเสีย จึงได้ด้าเนินการเป็นล้าดับ ดังนี  
1. รวบรวมและทบทวนรายงาน เอกสาร ผลการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบบ้าบัด    

น ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 
2. จัดท้าแผนการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนประเทศไทย ภายใต้แผนพัฒนาองค์การจัดการ              

น ้าเสีย (พ.ศ.2563 - 2565) (ทบทวนครั งที่ 1) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัด         
น ้าเสีย โดยแบ่งการด้าเนินงานรายปี ได้ดังนี     

- ปีงบประมาณ 2560  จ้านวน     2  แห่ง    
- ปีงบประมาณ 2561  จ้านวน     4  แห่ง  

  - ปีงบประมาณ 2562   จ้านวน       5 แห่ง  
  - ปีงบประมาณ 2563   จ้านวน     3 แห่ง  
  - ปีงบประมาณ 2564      จ้านวน    3 แห่ง 

- ปีงบประมาณ 2565      จ้านวน   43 แห่ง 
  รวมทั งหมด   จ ำนวน   60 แห่ง 

เพ่ือให้การด้าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ้าเป็นต้องมีการจัดล้าดับความส้าคัญของพื นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้วางแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกพื นที่ ซึ่งประกอบด้วยแนวทางหลัก 3 ข้อ คือ (1) 
ระดับความรุนแรงของปัญหาน ้าเสีย (2) ความเสียหายจากปัญหาน ้าเสียหากไม่มีการแก้ไขปัญหา ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
พื นที่เมือง (3) นโยบายความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการที่จะด้าเนินการจัดการน ้าเสียอย่างยั่งยืน  

 
 
 
 
 
 



 แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 
องค์การจัดการน ้าเสยี 
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 องค์การจัดการน ้าเสยี 

ตำรำงแสดงรำยละเอียดแผนกำรด ำเนินงำน 

ปี 
ก่อสร้ำงระบบฯ* 

(แห่ง) 

ปริมำณน  ำเสีย 
ที่บ ำบัดได ้

(ลบ.ม. ต่อวัน) 

จ ำนวนประชำกร 
ที่ได้รับผลประโยชน ์

(คน) 

งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

2560 2 1,200 39,500 77 
2561 4 2,400 72,600 151 
2562 5 3,000 106,891 244 
2563 3 3,000 105,177 68 
2564 3 3,500 45,226 202 
2565 43 22,500   648,240  3,066  
รวม 60 35,600 1,017,634 3,808 

 
หมำยเหตุ: *ประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ ค้านวนจากผลการด้าเนินจริงของโครงการก่อสร้างระบบบ้าบัด
น ้าเสียขนาดเล็ก ขนาด 200 – 1,000 ลบ.ม. ต่อวัน ที่ผ่านมา โดยใช้อัตราค่าก่อสร้างเฉลี่ยต่อหน่วย เท่ากับ 
44,000 บาท ต่อลูกบาศก์เมตร (โครงสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝังอยู่ใต้ดิน 
พร้อมอาคารส้านักงานควบคุมระบบบ้าบัดน ้าเสีย) ทั งนี งบประมาณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ นอยู่กับปัจจัยที่
ส่งผลต่อการก่อสร้าง เช่น รูปแบบของระบบบ้าบัดน ้าเสีย ลักษณะพื นที่ในการก่อสร้าง เป็นต้น  
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