ถาม ตอบ กับ ระบบการจัดการน้าเสียชุมชน (MSMS 2008)
จรัสศรี รุ่งวิชำนิวัฒน์
ส่วนน้ำเสียชุมชน ส้ำนักจัดกำรคุณภำพน้ำ
กรมควบคุม มลพิษ ได้ม ีก ำรพัฒ นำระบบกำรจัด กำรน้ ำ เสีย ชุม ชน (Municipal
Sewage
Management: MSMS 2008) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในกำรบริหำรกระบวนกำรต่ำงๆในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดกำรน้ำเสียชุมชนให้มีกำรด้ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและได้ประสิทธิผลที่ดี โดยกรมควบคุมมลพิษได้มีกำร
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรประยุกต์ใช้ระบบ MSMS 2008 มำตังแต่ปี พ.ศ.2551 อย่ำงไรก็ตำม
ระบบนี ยังไม่เป็นที่แพร่หลำยมำกนัก อันเนื่องมำจำกรำยละเอียดของกำรด้ำเนินงำนหลำกหลำยขันตอนและต้องมี
กำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งก่อให้เกิดค้ำถำมมำกมำย ในบทควำมนีจึงขอน้ำเสนอค้ำตอบจำกค้ำถำมที่มักเกิดขึน
จำกข้อสงสัยของระบบกำรจัดกำรน้ำเสียชุมชน ดังนี
ถาม ระบบการจัดการน้าเสียชุมชน (MSMS 2008) คืออะไร
ตอบ ระบบกำรจัด กำรน้ ำ เสีย ชุม ชน หรือ
MSMS 2008 พัฒ นำขึ นเพื่อ เป็น เครื่อ งมือ
ที่จ ะช่ว ยให้อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น มี
กำรด้ำ เนิน งำนด้ำ นกำรจัด กำรน้ำ เสีย อย่ำ ง
เป็น ขั นตอนและเป็น ระบบมำกขึ น โดย
ระบบ MSMS 2008 จะมีรูป แบบคล้ำ ยกับ
กำรด้ำ เนิน งำนของระบบมำตรฐำนสำกล
หรือ ระบบ ISO ต่ำ งๆ เช่น ISO 9000 หรือ ISO 14000 ซึ่ง องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น จะต้อ งมีก ำร
ด้ำ เนิน กำรตำมขั นตอนโดยเริ่ม จำกผู้บ ริห ำรขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ที่จ ะต้อ งให้ค วำม ส้ำ คัญ
และมีก ำรก้ำ หนดนโยบำยในด้ำ นกำรจัด กำรน้ำ เสีย กำรตั งคณะท้ำ งำนต่ำ งๆ กำรประเมิน ควำมพร้อ ม
กำรจั ด ท้ำ แผนและด้ำ เนิน กำรตำมแผน และกำรทบทวนกำรจัด กำร ซึ่ง จะต้อ งผ่ำ นกำรตรวจสอบ
ภำยใน โดยเน้น ว่ำ ต้อ งปฏิบ ัติใ ห้เ ป็น ไปตำมที่ก ฏหมำยก้ำ หนด และสุด ท้ำ ยเมื่อ กรมควบคุม มลพิษ
แต่งตังคณะกรรมกำรตรวจประเมิน ภำยนอกไปตรวจสอบและพบว่ำ กำรด้ำ เนิน งำนเป็น ไปตำมขั นตอน
และครบถ้ว นก็จ ะออกใบรั บ รองระบบกำรจัดกำรน้ำเสี ยชุมชน MSMS 2008 ให้
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ถาม ท้าไมถึงต้องมีระบบการจัดการน้าเสียชุมชน
ตอบ ปัจจุบันกำรด้ำเนินงำนระบบบ้ำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน หรือ กำรจัดกำรน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังมีกำรด้ำเนินงำนโดยขำดประสิทธิภำพ กำรน้ำระบบ MSMS 2008 ไปใช้จะท้ำให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทรำบว่ำควรจะมีกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรจัดกำรน้ำเสียของตนเองอย่ำงไร ซึ่งจะ
มีกำรด้ำเนินงำนอย่ำงเป็นขันตอนและสำมำรถแก้ไขปัญหำได้ถูกต้อง อีกทังระบบ MSMS 2008 ยังเป็นระบบ
ที่เอือต่อกำรให้มีกำรด้ำเนินงำนอย่ำงมีส่วนร่วม โปร่งใส สำมำรถให้ประชำชนตรวจสอบกำรด้ำเนินงำนได้ ซึ่ง
จะส่งผลดีต่อกำรด้ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง อีกทังเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ผ่ำน
กำรรับรองระบบ MSMS 2008 แล้ว ก็จะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรด้ำเนินงำน
ด้ำนกำรจัดกำรน้ำเสียชุมชนที่มีประสิทธิภำพ
ถาม องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น จะได้รับ ประโยชน์อ ย่า งไรเมื่อ น้า ระบบการจัด การน้า เสีย ชุม ชน
หรื อระบบ MSMS 2008 ไปใช้งาน
ตอบ ปัจ จุบ ัน กำรด้ำ เนิน งำนด้ำ นกำรจัด กำรน้ำ เสีย ขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ส่ว นใหญ่ข ำด
ประสิท ธิภ ำพ รวมทั งขำดกำรยอมรับ จำกส่ว นรำชกำร และประชำชนทั่ว ไป อำจเนื่อ งจำกผู้บ ริห ำร
ขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ให้ค วำมส้ำ คัญ กับ เรื่อ งกำรจัด กำรน้ำ เสีย น้อ ยกว่ำ งำนด้ำ นอื่น กำรที่
องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น น้ ำ ระบบกำรจัด กำรน้ำ เสีย ชุม ชนหรือ MSMS

2008 ไปประยุก ต์ใ ช้

ส่ ว นหนึ่ งจะท้ำให้ กำรจั ดกำรน้ำ เสี ย ขององค์ ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น มีป ระสิท ธิภ ำพมำกขึ น สิ่ง ที่ต ำมมำ
คือ กำรยอมรับ จำกทุก ภำคส่ว นทั ง ส่ว นรำชกำร และประชำชน และเป็น กำรเพิ่ม ภำพลัก ษณ์ใ นกำร
ด้ำเนิ น กำรจั ดกำรสิ่ งแวดล้ อมให้ กับ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น โดยเฉพำะองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น
ที่เป็ น แหล่ งท่องเที่ย ว ซึ่งต้องให้ ควำมส้ำ คัญกับเรื่องสิ่ งแวดล้ อมเป็น พิเ ศษ และเมื่อ เกิด กำรยอมรับ แล้ว
กำรสนั บ สนุ น งบประมำณในกำรด้ำเนิ น กำรขยำยระบบบ้ำ บัด น้ำ เสีย หรือ เพิ่ม ประสิท ธิภ ำพระบบบ้ำ บัด
น้ำ เสี ย ก็จ ะได้รั บ กำรสนั บ สนุ น งบประมำณ
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ถาม หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนใจน้าระบบ MSMS 2008 ไปประยุกต์ใช้ จะต้องด้าเนินการ
อย่างไรบ้าง
ตอบ ระบบ MSMS 2008 จะมีขันตอนกำรด้ำเนินงำนทีค่ รอบคลุมกำรท้ำงำนใน 6 องค์ประกอบในกำรบริหำร
กำรจัดกำรน้ำเสียชุมชนที่ดี คือ นโยบำย บุคลำกร กำรประเมินศักยภำพ กำรเตรียมกำรจัดกำร กำรน้ำไปใช้
และกำรปฏิบัติ กำรติดตำมตรวจสอบและแก้ไข โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถด้ำเนินกำรตำมวิธีกำร
โดยละเอียดที่แสดงในขันตอนกำรประยุกต์ใช้ระบบ MSMS 2008 ซึ่งมีทังสิน 8 ขันตอน โดยอำจเลือกท้ำ
ขันตอนใดก่อนก็ได้ ดังนี
ขันตอนที่ 1 ตังคณะท้ำงำนและโครงสร้ำงกำร
จัดกำร
ขันตอนที่ 2 กำรประเมินสถำนเบืองต้น
ขันตอน 3 กำรก้ำหนดนโยบำยและแนว
ทำงกำรประชำสัมพันธ์
ขันตอนที่ 4 กำรประเมินศักยภำพด้ำน
เทคนิค
ขันตอนที่ 5 กำรจัดล้ำดับควำมส้ำคัญ
ก้ำหนดมำตรกำร และเป้ำหมำย
ขันตอนที่ 6 กำรจัดท้ำแผนปฏิบัติกำร
รูปที่ 1 ขันตอนกำรด้ำเนินงำนในระบบ MSMS 2008
(Action Plan)
ขันตอนที่ 7 กำรด้ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร และติดตำม ตรวจสอบ
ขันตอนที่ 8 กำรทบทวนกำรจัดกำร
ถาม การด้าเนินการประยุกต์ใช้ระบบจะก่อให้เกิดความยุ่งยากและสร้างภาระงานให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึนหรือไม่
ตอบ โดยปกติกำรด้ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรน้ำเสียก็มีรำยละเอียดที่จะต้องด้ำเนินกำรอยู่แล้ว ซึ่งกำรน้ำ
ระบบ MSMS 2008 เข้ำไปประยุกต์ใช้เป็นเพียงกำรจัดกำรด้ำ เนินงำนให้เป็นระบบมำกขึน เช่น ต้องก้ำหนด
ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน กำรรวบรวมข้อมูลต้องครบถ้วนถูกต้อง กำรเก็บรวบรวมเอกสำรที่เกี่ยวข้องต่ำงๆให้เป็น
ระเบียบและสำมำรถใช้งำนได้สะดวก และที่ส้ำคัญกำรด้ำเนินงำนต้องเป็นไปตำมที่กฎหมำยก้ำหนดด้วย
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ถาม จะต้องใช้งบประมาณมากหรือไม่ในการน้าระบบ MSMS 2008 ไปใช้งาน
ตอบ อย่ำงที่กล่ำวมำแล้วว่ำ กำรประยุกต์ใช้ระบบ MSMS 2008 นันเป็นเพียงกำรปรับรูปแบบกำรท้ำงำน
ดังนันงบประมำณในกำรประยุกต์ใช้ระบบนีจึงน้อยมำก เพรำะมีเพียงงบประมำณในด้ำนเอกสำร กำรประชุม
และกำรสร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์ เท่ำนัน
ถาม จะทราบได้อย่างไรว่าสามารถใช้ประโยชน์จากระบบ MSMS 2008 ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
ตอบ ในกำรประยุกต์ใช้ระบบกำรจั ดกำรน้ำเสียชุมชนจะมีขันตอน กำรทบทวนกำรจัดกำร หรือกำรตรวจ
ประเมินภำยใน(Internal Audit) ซึ่งเป็นกำรด้ำเนินงำนของคณะผู้ตรวจประเมินภำยในระบบกำรจัดกำร
น้ำเสียชุมชนที่จัดตังขึนจำกบุคลำกรภำยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรบริหำร
จัดกำรน้ำเสียจึงสำมำรถท้ำหน้ำที่ ตรวจสอบกำรด้ำเนินงำนและยืนยันว่ำมีกำรประยุกต์ใช้ระบบกำรจัดกำร
น้ำเสียชุมชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมที่ก้ำหนดไว้ในนโยบำย และเมื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ผ่ ำนขันตอนกำรทบทวนกำรจั ดกำรนี แล้ ว ยังสำมำรถแจ้งขอให้ มีกำรตรวจประเมินภำยนอกกับ
กรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้ คณะผู้ตรวจประเมินภำยนอก (External Auditor)ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่ำงๆเข้ำไปตรวจสอบ ซึ่งหำกองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ใดมีกำรประยุกต์ใช้ระบบ
MSMS 2008 จนครบทุกขันตอน และสำมำรถน้ำกระบวนกำรในระบบ MSMS 2008 ไปประยุกต์กับกำร
จัดกำรน้ำเสีย ได้อย่ำงต่อเนื่อง จนท้ำให้ น้ำทิงผ่ำนมำตรฐำนตำมกฏหมำยก้ำหนด ก็จะมีกำรให้กำรรับรอง
ระบบกำรจัดกำรน้ำเสียชุมชน จำกกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเป็นกำรยืนยันว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนัน
ได้มีกำรจัดกำรน้ำเสียชุมชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพแล้ว

รูปที่ 2 กำรมอบเกียรติบัตรและโล่ห์เชิดชูเกียรติให้กับเทศบำลนครเชียงรำยและเทศบำลนครภูเก็ตทีผ่ ่ำนกำร
รับรองระบบกำรจัดกำรน้ำเสียชุมชน (MSMS 2008)
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ถาม ระบบ MSMS 2008 ใช้ได้เฉพาะกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบบ้าบัดน้าเสียแล้วใช่หรือไม่
ตอบ ท้องถิ่นที่ยังไม่มีระบบก็สำมำรถน้ำบำงขันตอนของ MSMS 2008 ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
จัดกำรน้ำเสียชุมชนได้ เพรำะวิธีกำรท้ำงำนของระบบ MSMS 2008 เป็นวงจรแบบ PDCA (Plan-DO-CheckAct) คือ กำรวำงแผน กำรปฏิบัติ กำรตรวจสอบ และกำรปรับปรุงแก้ไข ดังนันสำมำรถน้ำไปใช้ได้กับทุกงำนที่
เกี่ยวข้องกับทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม
ถาม ประชาชนทั่วไปจะได้รับประโยชน์อย่างไรหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้าระบบ MSMS 2008 ไป
ใช้งาน
ตอบ ประชำชนจะมีโอกำสในกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรน้ำเสียตังแต่กำรก้ำหนดนโยบำยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดกำรน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่ำนช่องทำง
สื่อสำรประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำยขึน และประชำชนที่สำมำรถตรวจสอบกำรท้ำงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในด้ำนน้ำเสียทุกขันตอน
ถาม หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนใจจะน้าระบบ MSMS 2008 ไปประยุกต์ใช้ สามารถศึกษาข้อมูล
หรือติดต่อได้ที่ใด
ตอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจสำมำรถศึกษำระบบกำรจัดกำรน้ำเสียชุมชนเพิ่มเติมได้หลำยช่องทำง
ดังนี
1) สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีกำรเผยแพร่ผ่ำนเว๊บไซด์ของกรมควบคุมมลพิษ www.pcd.go.th
2) วีดีทัศน์ MSMS 2008 ผ่ำน www.youtube.com โดยค้นหำค้ำว่ำ “กำรจัดกำรน้ำเสียชุมชน”
3) ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ ส่วนน้ำเสียชุมชน ส้ำนักจัดกำรคุณภำพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
โทร 02 298 2211-13
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