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บทที่  2 
การบริหารจัดการน้ําเสีย 

 
2.1    นโยบายปองกันและขจัดมลพิษทางน้ํา 
 นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540 - 2559                     
มีความมุงหมายที่จะใหมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติใหควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อันจะยังผลใหการพัฒนาประเทศเปนการพัฒนาที่
ยั่งยืนและเสริมสรางคุณภาพแหงชีวิตของประชาชน โดยไดกําหนดแนวทางที่จําเปนเรงดวนในการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดทดแทนได ใหเขาสูสภาพสมดุลของการใชและการเกิดทดแทน และกําหนด
แนวทางการแกไข ขจัดภาวะมลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน      
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สารอันตรายและของเสียอันตราย ตลอดจนการกําหนดแนวทางในการสงเสริม  
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติในอนาคต  ดังนี้ 
 2.1.1 องคประกอบ   องคประกอบที่สําคัญที่จะมีบทบาทเกี่ยวของเปนตัวแปรในการกําหนด
นโยบายในชวง 20 ป กลาวคือ 

(1) ประชากรที่จะเพิ่มข้ึนในฐานะผูทําการ ผูบริโภค–อุปโภค และผูอาศัย 
(2) เทคโนโลยี ซึ่งจะนํามาใชในกิจกรรมตางๆ ท้ังการผลิต การสื่อสาร การคมนาคม 

การบริการ การขจัดแกไขปญหาสิ่งแวดลอม และการสงเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(3) บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในทุกระดับ  ซึ่งจะมีสวนในการบริหาร

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการสงเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ตลอดจนการเฝาระวังและ
การสรางจิตสํานึกของชุมชน 

(4) บทบาทขององคกรเอกชนในการมีสวนรวมในหนวยงานระดับตางๆ ในงานดาน
สิ่งแวดลอม  โดยเฉพาะการเฝาระวังและการสรางจิตสํานึกของประชาชน และการระดมกําลังอาสาสมัคร
งานดานสิ่งแวดลอม 
 2.1.2 เปาหมาย 
  คุณภาพแหลงน้ําผิวดินที่ เคยมีสภาพเสื่อมโทรมจะตองมีคุณภาพดีข้ึนตามเกณฑ
คุณภาพน้ําทะเลชายฝงท่ัวประเทศจะตองอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทะเลชายฝง 
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 2.1.3 นโยบายการปองกันและแกไขมลพิษทางน้ํา 4 ประการ คือ 
(1) จะตองฟนฟูคุณภาพแหลงน้ําท่ัวประเทศ 
(2) ลดและควบคุมมลพิษทางน้ํา 
(3) กําหนดใหผูกอมลพิษเปนผูจาย 
(4) สงเสริมและสนับสนุนใหเอกชนมีสวนรวมลงทุนและจัดการปญหาน้ําเสีย 

 2.1.4 แนวทางการดําเนินการ 
  (1) แนวทางดานการจัดการ ไดแก การควบคุมมลพิษทางน้ํา โดยกําหนดมาตรการ
ตาง ๆจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนฉุกเฉิน การจัดการคุณภาพน้ํา โดยควบคุมการใชท่ีดินบริเวณสอง
ขางฝงแมน้ําลําคลอง และแหลงน้ําตาง ๆ กําหนดแหลงน้ําดิบเพื่อควบคุมดูแลฟนฟู จัดสรรที่ดินสําหรับ
กลุมอุตสาหกรรมที่กอมลพิษทางน้ํา จัดหาที่ดินสําหรับบําบัดน้ําเสีย เพื่อสรางกลไกและสมรรถนะของ
องคกร เปนการกระจายอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบแกเจาหนาท่ีทองถิ่น เพื่อเอื้ออํานวยตอการควบคุม 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) แนวทางดานการลงทุน ไดแก การเปดโอกาสใหเอกชนเขามามีสวนรวมลงทุนใน
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย การสงเสริมและสนับสนุนการลงทุนในการกอสรางระบบรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสีย  การใชมาตรการจัดเก็บคาน้ําเสีย เปนตน 

กําหนดมาตรการและ
แผนปฏิบัติการ ทําแผนฉุกเฉิน ควบคุมการใชที่ดิน

ใกลน้ํา 

กําหนดแหลงน้ําดิบ
เพื่อควบคุมและฟนฟู 

เสริมสรางกลไกและ
สมรรถนะขององคกร 

ติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผล 

กระจายอํานาจ 

จัดหาที่ดินสําหรับ
บําบัดน้ําเสีย 

จัดสรรที่ดินสําหรับ
กลุมอุตสาหกรรม 
ที่กอมลพิษทางน้ํา 
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(3) แนวทางดานกฎหมาย ไดแก กําหนด/ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ําใหเหมาะสม  
กําหนด/ปรับปรุงประเภทและขนาดของแหลงกําเนิดน้ําเสีย รวมท้ังปรับปรุงกฎหมายใหมีความเหมาะสม 
ในการจัดการ เปนตน 

(4) แนวทางดานการสนับสนุน ไดแก การรณรงคใหผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวม
รับผิดชอบในการจัดการคุณภาพน้ํา สนับสนุนใหมีการศึกษาเพื่อใหการจัดการมีประสิทธิภาพ ลดภาษี
สําหรับเครื่องมือและอุปกรณเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสีย 

2.2   แนวทางการแกไขปญหาน้ําเสียตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2548 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอวิธีการ
ปฏิบัติ  เพื่อการแกไขปญหาน้ําเสีย  เพื่อเปนการคืนแหลงน้ําธรรมชาติใหกับประชาชน ซึ่งแมน้ําสายหลัก
จะมีคุณภาพดีข้ึน และประชาชนสามารถใชประโยชนจากแหลงน้ําไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพ      
โดยแมน้ําจะไมมีสีดําคล้ํา ไมมีกลิ่นเหม็น ไมมีขยะในน้ํา และมีสิ่งมีชีวิตในน้ํา  จึงตองมีวิธีการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 
 2.2.1 ใหกระทรวงมหาดไทยกําหนดเปนนโยบายใหทองถิ่นออกขอบัญญัติทองถิ่นควบคุม
ใหบานเรือนและอาคารติดตั้งบอดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อลดปริมาณความสกปรกในเบื้องตน 
กอนท่ีจะระบายลงทอระบายน้ําหรือแหลงน้ําธรรมชาติ 
 2.2.2 จัดสรรงบประมาณฟนฟูและปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียรวมของเทศบาลที่มีการ
กอสรางไวแลวใหสามารถใชงานไดเต็มศักยภาพและกอสรางเพิ่มเติมในพื้นที่ท่ีมีปญหาน้ําเสีย โดย
จะตองมีการจัดการน้ําเสีย ใหไดไมนอยกวารอยละ 50 ของปริมาณน้ําเสียท้ังหมดที่เกิดข้ึนจากชุมชน
เมือง ภายในป พ.ศ. 2552 และใหทองถิ่นจัดเก็บคาบริการน้ําเสียสําหรับพื้นที่ท่ีมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
 2.2.3   สงเสริมใหมีการใชการผลิตท่ีสะอาด (Cleaner Production) ในภาคการเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และการบริการในชุมชนเพื่อลดปริมาณน้ําเสียและมลพิษจากแหลงกําเนิด 
 2.2.4   ใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรท่ีเหมาะสมเพื่อจูงใจใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชนในการรักษาสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

(1) ใชกลไกของกองทุนสิ่งแวดลอมในการอุดหนุนการติดตั้งบอดักไขมันและ/หรือ
ระบบบําบัดน้ําเสีย  และจัดทําโครงการซื้อผลิตภัณฑดังกลาวในราคาถูกหรือผอนชําระโดยปลอด
ดอกเบี้ย 
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(2) ใหมีสวนลดคาน้ําประปาและ/หรือคาน้ําบาดาลสําหรับประชาชนที่สามารถลด
ปริมาณการใชน้ําประปา และ/หรือ น้ําบาดาลเพื่อสรางแรงจูงใจใหประชาชน  มีจิตสํานึกในการใชน้ํา
อยางคุมคาและลดปริมาณน้ําเสีย 

(3) ใหสถาบันการเงินของรัฐกําหนดใหผูประกอบการหรือผูกูตองเสนอรายละเอียด 
การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากกิจการของตนเองเพื่อมาใชในการพิจารณาใหสินเชื่อเงินอุดหนุนและ
สิทธิประโยชนแกผูประกอบการ 
 2.2.5 ใชมาตรการทางสังคมควบคูกับการบังคับใชกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการมลพิษจากแหลงกําเนิด 
 2.2.6 ใหการประปาสวนภูมิภาคและการประปานครหลวงรวมกับกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เพื่อรวมองคกรที่ทําหนาท่ีผลิตน้ําประปาและจัดการน้ําเสียไวในหนวยงานเดียวกัน 
  จากแนวนโยบายขางตน สามารถแปลงมาสูการบริหารจัดการน้ําเสีย ซึ่งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนผูมีอํานาจและหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเพื่อการลดและขจัดมลพิษ ในการ
ดําเนินการดังกลาวในแตละดานตองมีความสัมพันธเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน ดังแสดงในรูป 2-1 และ 2-2 

2.3   ขั้นตอนการจัดการน้ําเสีย 
 ข้ันตอนการดําเนินโครงการการจัดการน้ําเสีย   ประกอบไปดวยการจัดทําแผนหลัก                  
การศึกษาความเหมาะสม  การสํารวจออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย การคัดเลือก
และการควบคุมการทํางานของวิศวกรที่ปรึกษา การจัดหาที่ดินและการจัดซื้อ  การคัดเลือกผูรับจาง
กอสราง   การกอสรางและการควบคุมดูแลระบบบํารุงรักษาระบบ ดังแสดงในรูปที่ 2-1 และรูปที่ 2-2 
และสรุปขั้นตอนการดําเนินงานในตารางที่  2-1 
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รูปที่ 2-1 แผนภาพรวมของการจัดการน้ําเสยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้ําเสีย

แหลงกําเนิดน้ําเสีย 
- บาน 
- สถานประกอบการ 
- โรงงานอุตสาหกรรม 

ปริมาณและลักษณะน้ําเสีย
ในปจจุบันและในอนาคต

(20 ป) 

สภาพของระบบ 
ระบายน้ําเดิมในพืน้ที่ 

ระบบรวบรวมน้ําเสีย 
-  ระบบทอรวม 
-  ระบบทอแยก 

ระบบบําบัดน้ําเสีย 

การตรวจวัดปริมาณและ
ลักษณะน้ําเสีย 

- อุปกรณ 
- เทคนิคและวิธีที่ใช 
- การติดตามตรวจสอบ 
- ความถี ่

การทํานายปริมาณและ
ลักษณะน้ําเสียใน พิจารณาคาใชจาย 

ในการลงทุน และ O&M 

การพิจารณาที่ดิน 
เพื่อการกอสรางระบบ

การประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
- วิเคราะหคุณภาพน้าํกอนและหลัง

การบําบัด 
- มาตรฐานน้ําทิ้งชุมชน 

การใชประโยชนน้ําทิ้ง การเฝาระวังติดตามผลกระทบ 
ตอคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา 

การจัดการน้ําเสีย 
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รูปท่ี 2-2  การดําเนินงานจัดการปญหาน้ําเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการน้ําเสีย

การประเมินสภาพปญหา สาเหตุ 
และแนวทางในการแกไขในปจจุบัน 

การศึกษาความเปนไปได
เบื้องตน 

การศึกษาความเหมาะสม 

จัดหาที่ดิน 

ออกแบบรายละเอียด 

การกอสราง 

การบริหารและการจัดการ 
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ตารางที่ 2-1 ขั้นตอนการดําเนินงานจัดการปญหาน้ําเสีย 
ขั้นตอน กิจกรรม งานที่ได 

1. การประเมินสภาพปญหา 
สาเหตุ และแนวทางในการ
แกไขในปจจุบัน 

 

  ศึกษาและวิเคราะหปริมาณและ   
ลักษณะน้ําเสียในปจจุบันและ         
ในอนาคต (20ป) 

  พิจารณาแหลงกําเนิดน้ําเสีย         
เพื่อกําหนดพื้นที่ออกแบบ 

  ศึกษาระบบระบายน้ําเดิมที่มีใน
พ้ืนที่ 

  รูสภาพปญหาและสาเหตุของน้ํา
เสียทั้งดานคุณภาพและปริมาณ
ในปจจุบันและอนาคต 

  รูตําแหนงหรือจุดปลอยน้ําเสีย 

2.  การศึกษาความเปนไปได
เบื้องตน 

  พิจารณาที่ดินเพื่อการกอสราง
ระบบบําบัดน้ําเสียรวม 

  วางแผนระบบรวบรวมน้ําเสีย 
  พิจารณาเปรียบเทียบระบบบําบัด 

     น้ําเสียรวมที่เหมาะสมกับพื้นที่ 
     โครงการ 

  ศึกษาองคกรที่เกี่ยวของเพื่อการ 
      วิเคราะหรูปแบบ 

  รูปแบบระบบที่เหมาะสม 
ตลอดจนความครอบคลุมพื้นที่
โครงการ 

3. การศึกษาความเหมาะสม   กําหนดพื้นที่โครงการปองกัน
และแก ไขปญหาน้ําเสียโดย
พิจารณาจาก  
1) สภาพภูมิประเทศ 
2) แหลงกําเนิดน้ําเสีย 
3) สภาพของชุมชนควบคูกับ

ระบบระบายน้ําเดิมในพื้นที่ 
  ออกแบบขั้นตนระบบบําบัดน้ํา
เสียรวม 

  ประเมินราคาระบบรวบรวม
ระบบบําบัดตลอดจนคาใชจายใน
การดําเนินการ 

  โครงการขั้นแรกที่ครอบคลุมถึง 
      พ้ืนที่โครงการของระบบ

รวบรวมและระบบบําบัด  
แผนงานการกอสรางและรูปแบบ 
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ขั้นตอน กิจกรรม งานที่ได 
4. จัดหาที่ดิน   สวนประกอบขององคกรบริหาร 

      โครงการ 
  ดําเนินการจัดซื้อที่ดินที่ได
พิจารณาไวแลว 

  ที่ดินเพื่อการกอสรางระบบบําบัด
น้ําเสีย 

5. ออกแบบรายละเอียด 
 
 

 

  แบบแปลนสําหรับการกอสราง 
  เอกสาร ขอกําหนด หรือ
ลักษณะเฉพาะของรายงาน 
รวมทั้งบัญชีรายการประมาณวัสดุ
หรืออุปกรณตางๆ ตลอดจนการ
คํานวณทางวิศวกรรมที่เกี่ยวของ 

  แบบรายละเอียดสําหรับการ
กอสราง 

 
 

 

6. การกอสราง   ประกวดราคาคากอสราง 
  ดําเนินการกอสราง 
  ควบคุมการกอสราง 
  ทดสอบระบบ 

  ระบบรวบรวมและระบบบําบัด 
      น้ําเสีย 

7. การบริหารและการจัดการ   จัดตั้งองคกรบริหารโครงการ 
  จัดเก็บคาบริหารจัดการน้ําเสีย
และคาปรับเดินระบบและ
บํารุงรักษา และซอมแซม 
  การติดตามตรวจสอบระบบการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ 

  ระบบบําบัดน้ําเสียรวมที่ทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ 

2.4   การวิเคราะหและวางแผนดานการเงิน 
 2.4.1 การวิเคราะหคาใชจายในการดําเนินโครงการ 
                  ประเด็นสําคัญประการหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกทางเลือกในการแกไขปญหาเพื่อมาจัดทํา
รายละเอียดแผนงาน/โครงการนั้น ไดแก งบประมาณที่ตองใชสําหรับแตละทางเลือก ซึ่งจะตองมีการศึกษา 
และแจกแจงคาใชจายใหละเอียดและใกลเคียงความเปนจริงใหมากที่สุด เชน ในการกอสรางระบบบําบัดน้ํา
เสียจะตองพิจารณา 

(1) คาลงทุน (คาท่ีดิน/คาศึกษาและออกแบบ/คากอสราง/คาอุปกรณและเครื่องจักร) 
(2) คาดําเนินการ (คาแรงงาน คาน้ํามัน คาไฟฟา คาสวัสดิการ ฯลฯ) 
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(3) คาบํารุงดูแลรักษาระบบ (คาอะไหล คาซอมแซมอุปกรณตางๆ) 
(4) คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ  เชน การสงเงินคืนกองทุนสิ่งแวดลอมตามมาตรา 93 แหง 

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 การประชาสัมพันธ การให
ความรูกับประชาชน การฝกอบรมเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ เปนตน 
 2.4.2 การวิเคราะหแหลงงบประมาณ 

(1) งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาของโครงการ 
(2) งบประมาณสมทบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 
(3) เงินสนับสนุน ไดแก งบประมาณแผนดิน กองทุนสิ่งแวดลอม (เงินอุดหนุน/

เงินกู) เงินกูจากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 
(4) ความรวมมือกับตางประเทศ (วิชาการ) 
(5) เอกชนลงทุน 
(6) เงินกูสถาบันการเงินในประเทศ/ตางประเทศ 
(7) เงินจากแหลงอื่น 

 2.4.3 การวิเคราะหกระแสการเงินโครงการ/ผลตอบแทนโครงการ ตลอดระยะเวลาโครงการ 
(1) วิเคราะหรายจายโครงการในแตละป 
(2) วิเคราะหรายไดท่ีจะไดรับจากการดําเนินโครงการ 

(2.1) แหลงท่ีมาของรายได 
(2.2) ความเพียงพอของรายได (คาธรรมเนียม คาบริการบําบัดน้ําเสีย) 

(3) วิเคราะหแนวทางของการเพิ่มรายได (กรณีรายไดปกติไมเพียงพอ) 
(3.1) ปรับปรุงอัตราคาบริการ หรือปรับปรุงวิธีและรูปแบบการเก็บคาบริการใน

กรณีท่ีรายไดปกติไมพอ 
(3.2) การจําหนายวัสดุรีไซเคิล/หรือการจําหนายน้ําท่ีผานการบําบัดแลว ฯลฯ 

2.5   การดําเนินโครงการ 
 การกําหนดรูปแบบวิธีดําเนินโครงการ  สามารถเลือกดําเนินการไดหลายรูปแบบ เชน กรณี
การกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย มีทางเลือกดังนี้ 

(1) ทองถิ่นดําเนินการเองทุกขั้นตอน 
(2) ประกวดราคากอสรางตามแบบ และทองถิ่นดําเนินระบบ (ข้ันตอนปกติ) 



มาตรฐานการบําบัดน้ําเสีย 

20 บทที่ 2   การบริหารจัดการน้ําเสีย 

(3) ประกวดราคาออกแบบรวมกอสราง (Turnkey) และทองถิ่นเดินระบบ (ตองขออนุมัติ
คณะรัฐมนตรี) กรณีไมใชงบประมาณแผนดินตองขออนุมัติจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(4) ใหเอกชนเขามารวมในการดําเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด เชน 
(4.1) กอสราง – ดําเนินการ – ถายโอนความเปนเจาของใหทองถิ่น (Built-Operation-

Transfer , BOT) 
(4.2) กอสราง – เปนเจาของ – ดําเนินการ (Built-Owner-Operation , BOO) 
(4.3) กอสราง – เปนเจาของ – ดําเนินการ – ถายโอนความเปนเจาของใหทองถิ่นโดย   

ไมมีคาใชจายภายในเวลาที่กําหนด (Built-Owner-Operation-Transfer , BOOT) 
(4.4) กอสราง – ถายโอน – ดําเนินการ (Built-Transfer-Operation , BTO) เอกชน

กอสรางและถายโอนกรรมสิทธิ์ใหแกทองถิ่น จากนั้นเอกชนขอเชาสิ่งปลูกสรางเพื่อดําเนินการใน
ชวงเวลาที่กําหนด  สวนคาบริการนั้นอาจใหเอกชนเก็บจากประชาชนเอง หรือทองถิ่นเปนผูเก็บตามเดิม
และจายเงินใหแกเอกชน  ในอัตราที่ครอบคลุมตนทุนและมีผลตอบแทนพอสมควร 

(4.5) รับจางเดินระบบ 
(4.6) สัญญาเชา (Lease/Rent) เชน การเชาซื้อเครื่องจักร/สิ่งปลูกสราง การใหเอกชนเชา

สิ่งปลูกสรางและเดินระบบ 

2.6   การคัดเลือกและการควบคุมการทํางานของวิศวกรท่ีปรึกษา 
 วิธีการจางที่ปรึกษา  สามารถทําได 2 วิธี 
 1) วิธีตกลง 
  (1) เปนงานตอเนื่องจากที่ทําอยูแลว 
  (2) ตองการความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ และมีผูเช่ียวชาญจํากัด 
  (3) งานที่ตองการความเรงดวน 
 2) วิธีคัดเลือก  โดยคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทํางานนั้นใหเหลือนอย
ราย และเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหเหลือนอยรายดังกลาวยื่นขอเสนอเขารวมงานเพื่อ
พิจารณาเลือกรายที่ดีท่ีสุด 

2.7   การคัดเลือกผูรับจางกอสราง (Contractor) 
 การกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกผูรับจาง  ไดแก  
 2.7.1 พื้นฐานความรูความสามารถและประสบการณของบริษัทผูรับจาง 
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  (1) การบริหารของบริษัท บริษัทจะบริหารโครงการแตละโครงการ โดยกําหนดผัง
การบริหาร ซึ่งจะประกอบดวย ผูจัดการโครงการและผูรับผิดชอบการดําเนินการในสวนงานตางๆ เชน 
หัวหนาฝายกอสราง หัวหนาฝายสิ่งแวดลอม เปนตน 
  (2) ความนาเชื่อถือของบริษัท ตองพิจารณาจากประสบการณและผลงานที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับงานที่จะทํา โดยคํานึงถึงความสําเร็จของโครงการตางๆ ท่ีผูรับจางทํามาแลว 
 2.7.2 ความสามารถในการดําเนินโครงการของผูรับจาง 
  ผูรับจางตองทําความเขาใจขอบเขตการดําเนินการของผูรับจางกอสราง (Term of 
Reference, TOR) แบบรายละเอียด เอกสารประกอบแบบ และรายงานการศึกษาตางๆ ไดแก 
  (1) แผนการกอสรางซึ่งสอดคลองกับโครงการและพื้นที่ตางๆโดยพิจารณาจาก
วิธีการกอสรางสภาพภูมิประเทศและลักษณะสังคม  สิ่งแวดลอมในบริเวณที่กอสราง 
  (2) แผนการติดตั้งเครื่องจักรในโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม จะมีการใชเครื่องจักร
จํานวนมากและเปนเครื่องจักรที่ตองการความถูกตองในการติดตั้งสูง ดังนั้นผูรับจางตองกําหนดแผนการ
ติดตั้งเครื่องจักรอยางละเอียด โดยพิจารณาจากจุดประสงคของโครงการตางๆ เชน โครงการกอสราง 
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ตองมีการใชเครื่องสูบน้ําและเครื่องเติมอากาศ ซึ่งตองใชงบประมาณสูง 
ดังนั้นผูรับจางจึงตองกําหนดแผนการจัดซื้อเครื่องจักรโดยคํานึงถึงการใชจายเงินของการดําเนินโครงการ   
  (3) แผนการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ แบงได 2 ประเภท คือ การทดสอบ
ประสิทธิภาพ ในแตละสวนของระบบและการทดสอบประสิทธิภาพของทั้งระบบ ซึ่งสามารถอธิบายได ดังนี้ 

(3.1) การทดสอบประสิทธิภาพในแตละสวนของระบบ  เพื่อควบคุมใหการ
กอสรางและการติดตั้งเครื่องจักรแลวเสร็จ เชน การติดตั้งเครื่องสูบน้ํา  เมื่อติดตั้งเสร็จผูรับจางตองทําการ
ทดสอบวาเครื่องสูบน้ําไดตามที่ออกแบบไว 

(3.2) การทดสอบประสิทธิภาพของทั้งระบบ   เพื่อใหระบบที่กอสรางได
ประสิทธิภาพ ตามที่ออกแบบไว  ผูรับจางจึงตองดําเนินการทดสอบระบบทั้งระบบเมื่อกอสรางแลวเสร็จ 
เชน เมื่อกอสราง ระบบรวบรวมน้ําเสียแลวเสร็จ ผูรับจางตองทดสอบวาระบบดังกลาวสามารถรวบรวม
น้ําเสียไปสูระบบบําบัดน้ําเสียไดตามที่ออกแบบ 
 2.7.3 บุคลากร 
  การกอสรางจําเปนตองใชบุคลากรหลายสาขาวิชาข้ึนกับประเภทและขนาดของ
โครงการตางๆ  ซึ่งผูรับจางตองจัดบุคลากรใหเหมาะสม   โดยพิจารณาจากประเด็นตางๆ ตอไปนี้ 
  (1) ลักษณะของโครงการที่จะกอสราง เชน โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียใน
พื้นที่มีลักษณะเปนภูเขา ผูรับจางตองใหความสําคัญกับเรื่องปฐพีวิทยาอยางมาก ดังนั้นผูรับจางตองจัดหา
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บุคลากรดานนี้อยางเพียงพอ ซึ่งอยางนอยควรประกอบดวย วิศวกรโยธา ซึ่งมีประสบการณในงาน
ลักษณะนี้ และนักปฐพีวิทยาปฏิบัติพรอมกัน 
  (2) ขนาดของโครงการ โครงการที่มีขนาดใหญใชงบประมาณสูง ผูรับจางตอง
รวบรวมกําหนดบุคลากรและประเภทของบุคลากรใหเหมาะสม เชน โครงการกอสรางระบบน้ําเสีย 
บุคลากรหลักจะตองมีประสบการณสูงและมีจํานวนเพียงพอ เนื่องจากการดําเนินการกอสรางจะดําเนิน
ไปพรอมๆ กันในหลายๆ พื้นที่ 
 2.7.4 ความพรอมของบริษัทผูรับจาง 
  (1) ชนิดและจํานวนของเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ท่ีตองใชในการ
ดําเนินการโครงการ เชน การกอสรางระบบรวบรวมในบางพื้นที่จําเปนตองใชวิธีการวางทอแบบดันทอ
ลอด (Pipe Jacking) ดังนั้นผูรับจางตองมีเครื่องมือท่ีใชดันทอลอดอยางเพียงพอ 
  (2) ความพรอมทางดานการเงิน ผูรับจางตองแสดงความสามารถในการดําเนินงาน
ทางดานการเงินโดยใชหนังสือคํ้าประกันที่ออกใหโดยธนาคาร 

2.8   การจัดสรรงบประมาณในการควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 
 การควบคุมงบประมาณเปนตัวตัดสินความมีประสิทธิภาพของผูจัดการโรงบําบัดน้ําเสีย                
การจัดเตรียมงบประมาณไดดีจะทําใหโรงบําบัดน้ําเสียทํางานไดในระยะยาวอยางมีประสิทธิภาพ             
การจัดเตรียมงบประมาณตองการการวางแผนโดยดูจากคาใชจายท่ีจําเปนในการใชงานอุปกรณตางๆ การ
จัดลําดับความสําคัญของคาใชจายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนและการกระจายงบประมาณไปสูหนวยงานตางๆ อยาง
เหมาะสม องคประกอบที่สําคัญที่สุดท่ีทําใหการจัดสรรงบประมาณทําไดอยางถูกตอง คือ การรายงาน
คาใชจายตางๆ ประจําเดือน ตารางที่ 2-2 แสดงคาใชจายในการดําเนินการระบบของเทศบาลตาง ๆ 
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ตารางที่ 2-2  คาใชจายในการดาํเนินการระบบของเทศบาล (คิดตอหนวยปริมาตรน้ําเสีย) 

ลําดบัที ่ เทศบาล ประเภท
ของระบบ 

ความสามารถ
ในการรองรับ

น้ําเสีย 
(ลบ.ม./วัน) 

ปริมาณ 
น้ําเสีย 

ที่เขาระบบ 
(ลบ.ม./วัน) 

คาใชจาย 
(ลานบาท/ป) 

คิดเปน 
(บาท/ลบ.ม.) 

1 เทศบาลเมืองภูเกต็ OD 12,000 16,700 7.86 1.29 
2 เทศบาลเมืองศรีราชา OD 18,000 1,780 2.16 3.32 
3 เทศบาลตําบลแสนสุข (เหนือ) OD 14,000 14,000 3.36 0.66 
4 เทศบาลตําบลแสนสุข (ใต) OD 9,000 9,000 2.64 0.80 
5 เทศบาลนครเชียงใหม (ฝงตะวันตก) AL 55,000 22,600 12.47 1.51 
6 เทศบาลเมืองพิจิตร AL 6,000 3,100 1.20 1.06 
7 เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ AL 8,000 6,500 0.48 0.20 
8 เทศบาลเมืองอบุลราชธาน ี AL 22,000 11,400 1.70 0.41 
9 เทศบาลเมืองอางทอง AL 8,000 1,200 0.65 1.48 
10 เทศบาลเมืองอทุัยธานี SP 3,200 2,200 0.63 0.78 
11 เทศบาลเมืองเพชรบุรี SP 10,000 4,600 0.75 0.45 
12 เทศบาลเมืองพนสันิคม SP 3,400 800 0.09 0.31 
13 เทศบาลเมืองบานหมี่ SP 1,000 740 0.17 0.63 
14 เทศบาลเมืองนครปฐม SP 25,500 14,000 1.44 0.28 
15 เทศบาลเมืองสกลนคร SP 16,000 4,300 0.95 0.61 
16 เทศบาลเมืองชุมแสง SP 1,650 540 0.72 3.65 

 
OD  หมายถึง ระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) 
AL  หมายถึง สระเติมอากาศ (Aerated Lagoon) 
SP   หมายถึง บอผึ่ง (Stabilization Pond) 
ท่ีมา  :  รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานระบบการจัดการน้ําเสีย

ของเทศบาล, กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2543 


