8 ขั้นตอน แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน (MSMS 2008)
ขั้นตอนที่ 1 การจัดตั้งคณะทํางานและโครงสร้างการจัดการ
เรียบเรียงโดย จรัสศรี รุ่งวิชานิวัฒน์
ส่วนน้ําเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นําระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน หรือ ระบบ MSMS 2008 มา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารการจัดการหน่วยงานด้านน้ําเสียชุมชนนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการจัดตั้ง
คณะทํางานในการประสานระบบ MSMS 2008 ให้เข้ากับระบบการบริหารองค์กรเดิม ให้เกิดปัญหาและอุปสรรค
น้อยที่สุด รวมไปถึงการปรับโครงสร้างการจัดการบางประการเพื่อให้การดําเนินงานตามข้อกําหนดของระบบ
MSMS 2008 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
ดังนั้น ในขั้นตอนที่ 1 การจัดตั้ง คณะทํางานตามระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน ตามแนวทางการ
พัฒนาระบบ MSMS 2008 นี้จะเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่จะจัดสรรบุคลากรมา
รับผิดชอบให้ระบบการจัดการฯ สามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคณะทํางานใน
ระบบกลุ่มนี้ จะมีบทบาททําหน้าที่ ผลักดัน ประสานงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
บุคลากรภายในองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถที่จําเป็น ด้วยบทบาทหน้าที่ดังกล่าว ผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการประกาศแต่งตั้งโดยลงนามเป็นลายลักษณะอักษร และประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ โดยคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานตามระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน ประกอบด้วย
กลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้
(1) คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน
บุคลากรในคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนนี้จะต้อง ทําหน้าที่ อนุมัตินโยบายการ
จัดการน้ําเสียชุมชน วัตถุประสงค์และเป้าหมาย และแผนการจัดการน้ําเสียชุมชน และมอบหมายบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมให้ทําหน้าที่แทนฝ่ายจัดการด้านน้ําเสียชุมชนในการบริหารและปฏิบัติงานในการดําเนิน
ระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน รวมทั้งให้การสนับสนุนการดําเนินงานของระบบการจัดการน้ําเสียชุมชนโดย
การจัดสรรทรัพยากรที่จําเป็นในการดําเนินงานให้เพียงพอ
บุคลากรในคณะกรรมการบริหารการจัดการน้ําเสียชุมชน ควรมีบุคลากร
ดังต่อไปนี้
• นายกเทศมนตรี เทศบาลฯ เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในระบบการจัดการน้ํา
เสียชุมชน และเป็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน
• บุคลากร ความชํานาญ การฝึกอบรม เทคโนโลยี และด้านงบประมาณ อีกทั้งการ
พิจารณาวัดผลและกําหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย
• ผู้รับผิดชอบการจัดการน้ําเสียในพื้นที่เป็นเลขาคณะกรรมการบริหารฯ
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ตัวอย่างโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชน ควรมีลกั ษณะดังนี้
(1.1)
(1.2)
(1.3)
(1.4)
(1.5)
(1.6)
(1.7)

นายกเทศมนตรี เป็นประธาน
ปลัดเทศบาล เป็นรองประธาน
ผู้อํานวยการฝ่าย เป็นกรรมการ
ผู้อํานวยการฝ่าย เป็นกรรมการ
ผู้อํานวยการฝ่าย เป็นกรรมการ
ผู้อํานวยการฝ่าย เป็นกรรมการและเลขานุการ
หัวหน้างานฝ่าย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

(2) คณะทํางานพัฒนาระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน
บุคลากรที่ทําหน้าที่คณะทํางานพัฒนาระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน มีหน้าที่ดําเนินการ เพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่าระบบการจัดการน้ําเสียชุมชนสอดคล้องตามข้อกําหนดมาตรฐาน โดยศึกษามาตรฐาน
กฎหมาย และข้อกําหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทบทวนสถานะปัจจุบันของการจัดการน้ําเสียชุมชนในองค์กร ร่วม
พิจารณาจัดทําแผนจั ดการน้ํ าเสียชุม ชน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการตามแผนการติดตามผลการ
ดําเนินงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนเพื่อทบทวนและใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงระบบ
จากบทบาทหน้าที่ดังกล่าว บุคลากรที่ทําหน้าที่คณะทํางานพัฒนาระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน
ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
• หัวหน้าคณะทํางานฯควรเป็นผู้ที่ดูแลกํากับการจัดการน้ําเสียในพื้นที่ มีความรู้เกี่ยวกับกลไก
การทํางานและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหน่วยงานเป็นอย่างดี
• พนักงานที่มีความรู้เกี่ยวกับน้ําเสียชุมชนและความรู้ทางเทคนิค เช่น เครื่องกลและไฟฟ้า
เป็นต้น
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร(Administrative Staff) เพื่อช่วยคณะทํางานฯด้านงานเอกสารหรือ
เจ้าหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์ (Public Relation) เพื่อช่วยงานด้านส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้าง
จิตสํานึก การกระจายข้อมูล ข่าวสาร เป็นต้น
ตัวอย่างโครงสร้างคณะทํางานพัฒนาระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน ประกอบด้วย
(1)
ผู้อํานวยการเป็นหัวหน้าคณะทํางาน
(2)
หัวหน้างานเป็นรองหัวหน้าคณะทํางาน
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเป็นคณะทํางาน
(3)
(4)
นักวิชาการประชาสัมพันธ์เป็นคณะทํางาน
(5)
เจ้าพนักงานธุรการเป็นคณะทํางานและเลขานุการ
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(3)

คณะผู้ตรวจประเมินภายใน
บุคลากรในคณะผู้ตรวจประเมินภายในจะเป็นผู้สอบทวนระบบและเอกสารหลักฐานการตรวจ
ประเมินเพื่อประเมินตามหลักฐานที่ปรากฏว่าระบบการจัดการบรรลุตามเกณฑ์การตรวจประเมินที่กําหนดของ
หน่วยงานและแจ้งให้ผู้บริหารรับทราบ ดังนั้นคณะผู้ตรวจประเมินภายในจึงมีหน้าที่ในการกําหนดการตรวจ
ติดตามภายใน เตรียมการตรวจสอบตามแผนการตรวจติดตามภายในที่ได้กําหนดไว้ และบันทึกสิ่งที่ไม่เป็นไป
ตามข้อกําหนด รวมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบเพื่อนําเข้าที่ประชุมในการทบทวนระบบการจัดการ
น้ําเสียชุมชนโดยผู้บริหาร
คุณสมบัติของคณะผู้ตรวจประเมินภายในจะต้องมี คือ
• ผู้ตรวจประเมินควรมีความรู้ทั่วไป และเฉพาะด้านของข้อกําหนดตามที่ระบุในมาตรฐานการ
จัดการน้ําเสียชุมชน ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสียชุมชน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การวางแผนการ
ตรวจประเมิน หลักการตรวจประเมิน ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรที่ขอรับการตรวจประเมิน การนําเสนอสิ่งที่พบเห็น
และการแก้ไขข้อขัดแย้ง
• ผู้ตรวจประเมินควรมีคุณสมบัติพื้นฐาน คือ มีจรรยาบรรณ เที่ยงธรรม ซื่อตรง รู้จักแยกแยะ
เปิดใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีศิลปะในการสื่อสาร พูด เจรจา เป็นคนช่างสังเกต สามารถ
เข้าใจเรื่องต่างๆได้โดยง่าย สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ต่างๆกันในขณะทําการตรวจประเมิน มานะ
ติดตามเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ กล้าตัดสินใจ สามารถสรุปผลการตรวจประเมินจากหลักฐานที่พบจากการ
ตรวจ มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความเป็นอิสระ
ตัวอย่างโครงสร้างคณะผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน ประกอบด้วย
(1)
ผู้อํานวยการ เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน
(2)
หัวหน้างานเป็นผู้ตรวจประเมิน
(3)
เจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมิน
(4)
เจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินและเลขานุการ
(5)
เจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(4) ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย
(4.1) หัวหน้างาน
มีหน้าที่ดําเนินงาน ติดตามงาน ดูแลการทํางานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อกําหนดของระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน และข้อกําหนดต่างๆ พร้อมทั้งหาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข
ข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้นภายในระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน
(4.2) ฝ่ายช่าง
มีหน้าที่ควบคุมดูแลงานในส่วนของการก่อสร้าง การซ่อมบํารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ใน
งานระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน เพื่อให้การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
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(4.3) ผู้ปฏิบัติงาน
มีหน้าที่ควบคุมดูแลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ตามระเบียบปฏิบัติงานและวิธี
ปฏิบัติงานในระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน ให้การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
พร้อมทั้งรายงานปัญหา ข้อบกพร่องที่พบในการปฏิบัติงานแก่หัวหน้างาน เพื่อดําเนินการปรับปรุง แก้ไข
(5) ผู้ประสานงานระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน
มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ติ ด ต่ อ ประสานงานผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ทํ า ระบบและผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน แจ้ ง
กําหนดการประชุมและการตรวจประเมิน ประสานงานอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ ซึ่งในการกําหนดผู้
ประสานงานอาจทําได้โดยการกําหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของคณะทํางานพัฒนาระบบ หรือ การจัดตั้งคณะ
ผู้ประสานงานระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน

รูปที่ 1 โครงสร้างคณะทํางานระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน
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