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บทที่ 12 
รูปแบบองค์กรและการบริหารงานทีเ่หมาะสม 

 
12.1   การศึกษาองค์กร การบริหารเทศบาลในปัจจุบัน 
 

12.1.1 โครงสร้างการบริหารงานในปัจจุบัน 
 

เทศบาลเมืองบางกรวยมีการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบออกเป็น 7 หน่วยงานย่อย ได้แก่ สํานัก
ปลัดเทศบาล กองคลัง กองการศึกษา กองช่าง  กองวิชาการและแผนงาน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
และกองสวัสดิการและสังคม ดังแสดงโครงสร้างการบริหารงานในรูปท่ี 12.1.1-1  ซ่ึงแต่ละหน่วยงานย่อย
มีหน้าท่ีดังน้ี 

1)  สํานักปลัดเทศบาล มีหน้าท่ีรับ-ส่งหนังสือ รับเรื่องร้องเรียน งานธุรการ งานประชุม ให้บริการ
เกี่ยวกับบัตรประชาชน แจ้งย้ายเข้า-ย้ายออก การแจ้งเกิด รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน มี
หน้าท่ีรับผิดชอบงานด้านตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่แผงลอย รวมทั้งกิจการ
ค้าที่น่ารังเกียจท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และงานควบคุมตรวจสอบและดําเนินการให้เป็นไป
ตามเทศบัญญัติ 

2)  กองคลัง มีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการชําระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆของประชาชน รวมท้ัง
จัดทําแผนที่ภาษี และจัดทําทะเบียนทรัพย์สินงานพัสดุของหน่วยงาน 

3)  กองการศึกษา มีหน้าที่ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย จํานวน 7 ศูนย์ ต้ังอยู่ 
ณ โรงเรียนสังกัด สํานักงานการ ประถมศึกษาอําเภอในเขตเทศบาล เตรียมความพร้อมให้กับ
เด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการสมกับวัยท้ังด้าน 
ร่างกาย สติปัญญาอารมณ์ และสังคม 

4)  กองช่าง มีหน้าท่ีขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร อีกทั้งการตรวจสอบ และซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ และการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ํา ฯลฯ ซ่ึงการปฏิบัติงานของกอง
ช่างเป็นงานที่จะต้องเก่ียวข้องกับการสํารวจ ออกแบบและจัดทําข้อมูลทางวิศวกรรม งาน
ออกแบบทุกชนิด 

5)   กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่รับปรึกษากฎหมาย จัดทําข้อมูลเทศบาล และเอกสาร
ประชาสัมพันธ์จึงเป็นแหล่งศูนย์ข้อมูลข่าวข่าวสารสนเทศ อีกทั้งจะต้องเกี่ยวข้องกับงานจัดทํา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวย 

6) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีอํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบเกี่ยวกบัการดําเนินการตาม
กฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และการให้บริการด้านการสาธารณสุข 
พัฒนา ฟ้ืนฟู ป้องกัน รักษาพยาบาล การสุขาภิบาล การอาชีวอนามัย การสัตวแพทย์ การ
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อนามัยสิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาดเพื่อความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ และสังคมของ
ประชาชน 

7)  กองสวัสดิการและสังคม มีหน้าท่ีจัดทําข้อมูลการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน 1 ล้านบาท และข้อมูลการส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
ซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการสังคมสงเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและ
เยาวชน การพัฒนาชุมชน 
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รูปที่ 12.1.1-1  โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลเมืองบางกรวย 
ที่มา : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ.2558-2561 เทศบาลเมืองบางกรวย 
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จากการพิจารณาโครงสร้างบริหารงานและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภายในเทศบาล พบว่า 
ปัจจุบัน (2558) ยังไม่มีหน่วยงานใดท่ีรับผิดชอบในการฟ้ืนฟูคุณภาพนํ้าในคลอง รวมถึงการจัดการด้านนํ้า
เสียที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีโดยตรง โดยท่ีผ่านมา เม่ือเกิดปัญหาเรื่องมลพิษทางน้ํา ทางสํานักปลัดเทศบาลจะรับ
เรื่องร้องเรียนต่างๆ รวมถึงเรื่องปัญหานํ้าเน่าเสียในพ้ืนท่ี และกองช่างเป็นฝ่ายดําเนินการแก้ไข โดยเน้น
การลอกท่อระบายนํ้า การขุดลอกคูคลอง เป็นหลัก ซ่ึงในอนาคต ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบางกรวยจะเป็น
พ้ืนท่ีที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากขึ้น และอาจทําให้เกิดปัญหามลพิษทางนํ้าเพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน 

 

12.1.2 อัตรากําลังในปัจจุบัน 
 

ในปี 2557 เทศบาลเมืองบางกรวย มีอัตรากําลังรวมของเทศบาลเมือง ท้ังสิ้น 298 คน แบ่งเป็น 
พนักงานเทศบาลจํานวน 82 คน  ลูกจ้างประจํา จํานวน 28 คน และ พนักงานจ้าง จํานวน 179 คน 
แบ่งแยกตามระดับได้ดังตารางท่ี 12.1.2-1  

 

ตารางท่ี 12.1.2-1 อัตรากําลังพนักงาน ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบางกรวย ป ี
2557 

หน่วย: คน 
เลขท่ี สํานัก/กอง จํานวนพนักงานแยกตามระดับ ลูกจ้าง 

ประจํา 
พนักงานจ้าง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 รวม 

1 สํานักปลัดเทศบาล - 1 1 3 4 2 3 3 1 18 9 41 
2 กองคลัง - - 1 3 4 3 1 1 - 13 2 12 
3 กองช่าง - - - 4 3 4 3 1 - 15 7 28 
4 กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม 
- - - 1 6 2 1 1 - 

11 
8 91 

5 กองการศึกษา - - - - 4 - - 1 - 5 1 3 
6 กองวิชาการและแผนงาน - - - 1 2 4 1 1 - 9 - 3 
7 กองสวัสดิการสังคม - - 1 1 3 5 - 1 - 11 1 1 
8 หน่วยงานตรวจสอบภายใน - - - - - - - - - 0 - - 

 รวม - 1 3 13 26 20 9 9 1 82 28 179 

ท่ีมา : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ.2558-2561 เทศบาลเมืองบางกรวย 
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12.1.3 สถานะทางการคลังของเทศบาลในปัจจุบนั 
 

จากการรวบรวมข้อมูลรายรับและรายจ่ายของเทศบาลเมืองบางกรวยประจําปีงบประมาณ 2555-
2557 พบว่า รายรับหลักของเทศบาล คือ งบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรให้ คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยราวร้อยละ 
70  รองลงมาได้แก่  เงินอุดหนุนท่ัวไป คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยราวร้อยละ 15  และภาษี คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ย
ราว ร้อยละ 8  สําหรับรายจ่ายหลักของเทศบาล คือ งบลงทุน คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยราวร้อยละ 41  
รองลงมาได้แก่  เงินดําเนินการ คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยราวร้อยละ 25  และงบบุคลากร คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ย
ราวร้อยละ 24  โดยแสดงรายละเอียดของรายรับและรายจ่ายในตารางท่ี 12.1.3-1 และตารางท่ี 12.1.3-
2 ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบงบประมาณรายรับและรายจ่าย พบว่าเทศบาลมีการบริหารจัดการ
งบประมาณภายใต้รายรับที่ได้รับ และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบรายรับ –รายจ่าย ดังแสดงในรูปที่ 12.1.3-
1 พบว่า ในปี2555 2556 และ 2557 เทศบาลฯมีเงินคงเหลือ ประมาณ 10.77 ล้านบาท 20.64 ล้านบาท 
และ 24.27 ล้านบาท ตามลําดับ จะเห็นว่าจากปีงบประมาณ 2555 ถึง 2557 เทศบาลฯ มีเงินคงเหลือ
เพ่ิมขึ้นในทุกๆ ปี ซ่ึงเทศบาลสามารถนํางบประมาณส่วนน้ีมาบริหารระบบการจัดการน้ําเสียในระยะยาวได้ 
 
ตารางท่ี 12.1.3-1  รายรับของเทศบางเมืองบางกรวย ประจําปีงบประมาณ 2555-2557 

หน่วย: บาท 

รายการ ปีงบประมาณ 
2555 2556 2557 

ภาษี 18,242,400.05 20,244,829.10 20,620,846.90 
ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต 2,990,663.04 3,967,307.66 3,667,899.40 
รายได้จากทรัพย์สิน 6,840,006.32 16,163,623.91 18,807,727.82 
รายได้เบ็ดเตล็ด 278,918.20 146,232.45 381,197.80 
รายได้จากทุน 300.00 900.00 2,900.00 
รัฐบาลจัดสรรให้ 132,414,085.78 176,464,306.17 195,157,733.43 
เงินอุดหนุนท่ัวไป 33,066,899.00 37,916,838.00 39,393,883.00 

รวมรายรับ 193,833,272.39 254,904,037.29 278,032,188.35 

ท่ีมา : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ.2558-2561 เทศบาลเมืองบางกรวย 
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ตารางท่ี 12.1.3-2  รายจ่ายของเทศบาลเมืองบางกรวย ประจําปีงบประมาณ 2555-2557 

หน่วย: บาท 

รายการ ปีงบประมาณ 
2548 2549 2550 

งบบุคลากร  53,210,065.16 51,370,281.32 56,039,648.11 
-เงินเดือนฝ่ายการเมือง  6,547,285.49 6,205,331.41 6,192,573.39 
-เงินเดือนฝ่ายประจา  46,662,779.67 45,164,949.91 49,847,074.72 
งบดําเนินการ  52,674,849.70 52,265,074.37 60,101,438.40 
-ค่าตอบแทน  18,034,430.12 15,324,357.16 16,214,247.35 
-ค่าใช้สอย  15,725,594.78 17,508,005.32 23,158,443.29 
-ค่าวัสดุ  16,553,798.70 16,580,936.84 17,840,939.46 
-ค่าสาธารณูปโภค  2,361,026.10 2,851,775.05 2,887,808.30 
งบเงินอุดหนุน  3,651,000.00 2260200.00 3,434,000.00 
งบรายจ่ายอื่น  25000.00 25000.00 10,197,733.00 
งบกลาง  23,010,368.23 8,883,799.10 8,788,142.98 
งบลงทุน  50,491,521.45 119,462,092.01 115,200,826.20 
-ค่าครุภัณฑ ์ 18,706,121.45 40,134,282.01 48,807,666.20 
-ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  31,785,400.00 79,326,810.00 66,393,160.00 

รวมรายจ่าย 183,062,804.54 234,266,446.80 253,761,788.69 
ที่มา : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ.2558-2561 เทศบาลเมืองบางกรวย 
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12.2  การศึกษารูปแบบการลงทุนและการบริหารงาน ระบบการจัดการน้ําเสียที่เหมาะสม 
 

12.2.1 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกรูปแบบการลงทุนและการบริหารงาน ระบบการจัดการน้ําเสีย 
 ปกติการลงทุนและการบริหารงานสาธารณูปโภคต่างๆ มักกระทําโดยองค์กรภาครัฐ  เน่ืองจากงาน
โครงสร้างพ้ืนฐานต้องใช้เงินลงทุนสูง เอกชนอาจไม่มีความพร้อมในการจัดหา  บริการ หรืออาจส่งผล
กระทบในแง่ของความเป็นธรรมท่ีเกิดขึ้นกับประชาชน ด้วยเหตุนี้กฎหมายจึงระบุไว้อย่างชัดเจน ว่าให้
หน่วยงานปกครองท้องถิ่นแต่ละแห่ง มีหน้าที่ในการจัดหาบริการสาธารณูปโภคแก่ประชาชน ท่ีอาศัยอยู่ใน
พ้ืนท่ีความรับผิดชอบของตนเอง เพ่ือช่วยให้ราษฎรสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข 
 แต่สภาพปัจจุบันศักยภาพของเอกชน ในการบริหารงานระบบบําบัดนํ้าเสีย มีความเป็นไปได้สูงมาก 
ท้ังในด้านงบประมาณที่ใช้ลงทุน บุคลากร เครื่องจักรอุปกรณ์ และเทคโนโลยีอันทันสมัย ประกอบกับ
ปริมาณงานที่ทํา และความรับผิดชอบของเทศบาล นับวันเพ่ิมมากขึ้นทุกที ในขณะเดียวกันอัตรากําลังของ
บุคลากร เพ่ือรองรับงานดังกล่าวกลับขยายตัวเพียงเล็กน้อย ด้วยงบประมาณแผ่นดินท่ีมีอยู่อย่างจํากัด 
ส่งผลให้แนวความคิดของการให้เอกชนดําเนินงานแทนรัฐ เร่ิมปรากฏผลเป็นรูปธรรมขึ้น โดยกฎหมาย
ยินยอมให้หน่วยงานของรัฐ ทําการแปรรูปกิจกรรมบางประเภท เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นโดยรวมมากท่ีสุด 
 อย่างไรก็ดี การท่ีหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) จะดําเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดย
ลําพัง หรือมอบหมายให้เอกชนน้ัน จําเป็นต้องอาศัยเกณฑ์การตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ซ่ึงเอ้ือต่อการ
วินิจฉัยระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีเหมาะสม ปัจจัยท่ีนํามาใช้เป็นเกณฑ์ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับสูง ได้แก่ 

(1) กฎระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(2) ประสิทธิภาพของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 
(3) ความเป็นธรรมในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบริการจากประชาชน 
(4) ผลตอบแทนจากการลงทุน 
(5) งบประมาณหรือต้นทุนท่ีใช้ดําเนินการ 
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12.2.3 รูปแบบทางเลือกสําหรับการลงทุนและการบริหารงานระบบการจัดการน้ําเสีย 
 

หากวิเคราะห์ถึงกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ซ่ึงรัฐเป็นผู้รับผิดชอบแล้ว เทศบาลสามารถดําเนินการ
ได้หลายรูปแบบด้วยกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เป็นหลัก เทศบาลต้องมีการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
ท่ีชัดเจน ว่ารัฐจะจัดหาบริการให้น้อยท่ีสุด หรือต้องการปลดเปล้ืองภาระการผลิต หรือรัฐต้องการเป็น
เจ้าของกิจกรรมและทรัพย์สิน สําหรับกิจกรรมแต่ละประเภท การที่หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ทํา
หน้าท่ีในการจัดหาบริการแก่ราษฎรท้ังหมด อาจทําให้การบริการงานท้องถิ่น ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
เพราะปริมาณงานและความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน รวมท้ังต้องใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 
เป็นจํานวนมากสูงขึ้นทุกปี ดังน้ัน การมอบกิจกรรมบางประเภท ให้เอกชนดําเนินการแทนรัฐจึงเป็น
ทางเลือกหน่ึง ภายใต้ภาวะกดดันทางเศรษฐกิจของประเทศ ท่ีต้องการลดรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 
พร้อมกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการแก่ประชาชน 

การยอมรับนโยบายการให้เอกชน ดําเนินกิจกรรมแทนรัฐน้ัน มิได้หมายความว่าเทศบาลต้องงด
หน้าท่ีอันพึงกระทํา หรือปฏิเสธการจัดหาบริการแก่ประชาชนทุกประเภท ในทางปฏิบัติเทศบาล สามารถ
เลือกดําเนินการผสมผสานกัน หรือทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงก็ได้ โดยจัดลําดับความสําคัญก่อนหลัง ความ
ยากง่ายในการปฏิบัติงาน  และความเข้าใจท่ีถูกต้อง ซ่ึงจะช่วยให้การดําเนินโครงการ เป็นประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นมากท่ีสุด 
 ถึงแม้การจัดระบบบําบัดน้ําเสีย ซ่ึงดําเนินการโดยเอกชนจะมีประสิทธิภาพสูง และมีความพร้อม
มากกว่าการบริหารงานโดยเทศบาลก็ตาม แต่เม่ือพิจารณาจากหลักเกณฑ์เบ้ืองต้น ทางด้านศักยภาพของ
เทศบาล บุคลากร งบประมาณการลงทุน และการบริหารงาน ความเป็นธรรมในการจัดหาบริการและการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม  ตลอดจนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการลงทุน  เทศบาลเมืองบางกรวยควร
ดําเนินการระบบบําบัดน้ําเสียด้วยตนเองในช่วงแรก ด้วยเหตุผลท่ีว่าเทศบาลเข้าใจถึงความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี จะทําให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากการดําเนินงานโดยภาครัฐ มักคํานึงถึงผลตอบแทนทางสังคม มากกว่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
 ส่วนในระยะปานกลางและระยะยาว หากการบริหารงานประสบปัญหา เช่น ขาดแคลนบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายดําเนินการเพิ่มสูงขึ้น การดําเนินงานประสบกับภาวะการขาดทุนอย่างต่อเน่ือง รัฐ
ไม่สามารถจัดหาบริการท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นต้น เทศบาลฯ ในฐานะผู้ ดูแลปกครองท้องถิ่น อาจ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เอกชนเข้ามารับผิดชอบแทน ด้วยวิธีการใดวิธีการหน่ึงตามความเหมาะสม ซ่ึง
รูปแบบการลงทุนและการบริหารงาน สามารถจําแนกออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 

(1) การบริหารงานโดยราชการส่วนท้องถิ่น 
(2) การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน 
(3) การจ้างเหมาบริการโดยเอกชน 
(4) การให้สัมปทานแก่เอกชน 
(5) การให้สัมปทานแก่องค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.) 
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1) การบริหารงานโดยราชการส่วนท้องถ่ิน 
 

เป็นรูปแบบที่เก่าแก่ท่ีสุดและใช้กันอย่างแพร่หลายในกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการของ
รัฐ โดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงการใหม่ๆ ซ่ึงหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นเองให้ความสนใจเป็นพิเศษ 
แต่ต้องใช้เงินทุนก่อสร้างดําเนินการเป็นจํานวนมาก เพ่ือให้ประชาชนในเขตชุมชนได้รับบริการที่ดี 
ราคายุติธรรม สําหรับวิธีการบริหารงานนั้น อาจจัดต้ังขึ้นเป็นองค์กรอิสระในรูปแบบของสหการ 
โดยมีคณะกรรมการบริหารชุดหน่ึงประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สํานัก
ปลัดสุขาภิบาล ฝ่ายช่าง ฝ่ายสาธารณสุข เป็นต้น ส่วนเงินทุนท่ีจัดซ้ือท่ีดิน เคร่ืองจักรและอุปกรณ์
ต่างๆ สามารถกู้ยืมจากกองทุนสิ่งแวดล้อม งบประมาณแผ่นดิน หรือรายได้ของท้องถิ่นอย่างใดอย่าง
หน่ึงตามความเหมาะสม (ตารางท่ี 12.2.2-1) 

ตารางท่ี 12.2.2-1 การเปรียบเทียบผลดี-ผลเสีย ของการบรหิารงานโดยหน่วยปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลดี ผลเสีย 

1. เทศบาลเข้าใจถึงสภาพปัญหาท้องถิ่นท่ีเกิดข้ึนดังน้ันจึง
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็น
อย่างดี 

1. การให้บริการประชาชนอาจเกิดความล่าช้าเน่ืองจาก
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาลมีความสลับซับซ้อน
และยุ่งยากมาก 

2. ค่าธรรมเนียมบริการท่ีจัดเก็บจากประชาชนอยู่ใน
เกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่เป็นการเพ่ิมภาระให้แก่ประชาชน ผู้
มีรายได้น้อยมากจนเกินไป 

2. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการลงทุนตํ่าหรืออาจไม่
คุ้มทุน เน่ืองจากเป็นบริการสาธารณะซ่ึงรัฐลงทุนโดยมิได้
หวังผลตอบแทน 

3. เทศบาลมีอิสระในการตัดสินใจและดําเนินงานอย่าง
เต็มท่ีเพราะเป็นผู้กําหนดนโยบายและบริหารงานด้วย
ตนเอง 

3. เทศบาลต้องรับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดในกรณีท่ี
การบริหารงานประสบกับความล้มเหลว 

4. หากการดําเนินงานประสบความสําเร็จประชาชนใน
ท้องถิ่น จะเป็นผู้รับประโยชน์สูงสุด 

 



โครงการ สํารวจ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด  
ระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองบางกรวย  

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
บทที่ 12 รูปแบบองค์กรและการบริหารงานที่เหมาะสม 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 12-10 

 

2) การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Joint Public-Private Venture) 
 

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดการนํ้าเสีย มีความได้เปรียบกว่าการร่วมทุน
แบบอ่ืน ในส่วนของการประสานความเช่ียวชาญและทุนรอนของรัฐและเอกชน เพ่ือวัตถุประสงค์ใด
วัตถุประสงค์หน่ึง ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ โดยถือว่า เป็นการร่วมเสี่ยงในธุรกิจท่ีรัฐเป็นผู้
ผลักดันให้เกิดข้ึน บริษัทร่วมทุนในลักษณะนี้ อาจดําเนินงานในรูปของการจัดต้ังกิจการขึ้นใหม่
โดยตรง หรือเป็นการจัดต้ังกิจการใหม่ในเครือของเทศบาลฯ ซ่ึงมีเอกชนเข้าร่วมหุ้นอยู่ด้วย สําหรับ
สัดส่วนของการลงทุนน้ัน กฎหมายได้กําหนดไว้ให้หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ต้องถือหุ้นใน
บริษัทใหม่ เป็นมูลค่าเกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนท้ังหมด (ตารางท่ี 12.2.2-2) 

 

ตารางที่ 12.2.2-2  การเปรียบเทียบผลดี-ผลเสียของการร่วมลงทุนบริหารงาน ระหว่างภาครัฐและ
 เอกชน (Joint Public-Private Venture) 
 

ผลดี ผลเสีย 
1. การดําเนินงานโดยบริษัทร่วมทุน สามารถก่อให้เกิด
ประโยชน์ ต่อ ส่วนรวม  และเป็ นการช่วยประห ยัด
งบประมาณแผ่นดินในเวลาเดียวกัน 

1. หากแนวความคิดการบริหารงานของผู้ถือหุ้นไม่ตรงกัน 
ย่อมทําให้ ผู้บริหารดําเนินงานล่าช้ามากจนเกิดความ
เสียหายแก่องค์กรโดยรวม 

2. เป็นการกระจายความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น จากการ
บริหารงาน 

2. การดําเนินงานของผู้บริหารย่อมมีผลผูกพันถึงภาระ
หนี้สินของบริษัทร่วมทุนในการชดใช้แก่เจ้าหน้าท่ีท้ังหมด 

3. บุคลากรในบริษัทร่วมทุนประสิทธิภาพสูง เนื่องจาก
ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์และเทคโนโลยีจากท้ัง
สองฝ่าย 

 

4. เทศบาลและบริษัทร่วมทุนต่างได้รับผลตอบแทนในรูป
ของเงินปันผล และผลกําไรจาการดําเนินงาน 

 

5. บริษัทร่วมทุนอาจระดมเงินจากประชาชนในท้องถิ่น 
หรือรัฐบาลกลาง ในอัตราดอกเบี้ยตํ่า หรือไม่เสียดอกเบี้ย 
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3) การจ้างเหมาเอกชน (Contracting Out) 
 

 การจ้างเหมาให้เอกชนดําเนินงานบําบัดน้ําเสีย  ถือเป็นแนวทางหน่ึงท่ีได้รับความนิยมอย่าง
มากในปัจจุบัน โดยราชการส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาลฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้แก่เอกชน เพ่ือจัดหา
บริการสาธารณะประโยชน์อย่างทั่วถึง  การให้เอกชนรับจ้างงานแก่รัฐบาลนี้แท้ท่ีจริงแล้ว มีมาก่อนกระแส
ความคิดของการให้เอกชน ดําเนินกิจกรรมแทนรัฐเกิดขึ้นด้วยซํ้า  ซ่ึงกิจการเหล่าน้ีมักเกี่ยวข้องกับสินค้าขั้น
กลาง เพ่ือผลิตสินค้าปลายทาง ในขณะท่ีแนวความคิดของการให้เอกชนดําเนินงานแทนรัฐบาล ได้ช้ีให้เห็น
ถึงการดําเนินกิจกรรมปลายทาง ซ่ึงเป็นขอบเขตที่กว้างขวางย่ิงขึ้น 
 การเปิดโอกาสให้เอกชนจ้างเหมาดําเนินงานระบบบําบัดนํ้าเสียน้ี จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ราษฎรก็ต่อเม่ือมีการแข่งขันประมูลงาน  ผู้รับเหมารายใดท่ีเสนอค่าจ้างเหมาตํ่าที่สุดภายใต้เงื่อนไขท่ี
กําหนดจะเป็นผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก  ซ่ึงผลดีจะบังเกิดขึ้นแก่รัฐบาลและประชาชนโดยรวมในเขตเทศบาลฯ 
(ตารางท่ี 12.2.2-3) 
 

ตารางท่ี 12.2.2-3 การเปรียบเทียบผลดี-ผลเสียของการจ้างเหมาเอกชนดําเนินงาน 
ผลดี ผลเสีย 

1. หากเอกชนผู้รับจ้างจากเทศบาลมีรายได้สูงขึ้นสามารถ
ขยายกิจการ เพื่ อรองรับงานในอนาคตย่อมช่วยให้
พนักงานของบริษัทเอกชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นด้วย 

1. ประชาชนไม่สามารถเลือกใช้บริการที่ให้ความพึงพอใจ
สูงสุดได้ หากเอกชนผู้รับเหมาไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

2. ส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนในภาคเอกชนได้ดีย่ิงขึ้น 2. ผู้รับ เหมาเอกชนอาจแสวงหาผลประโยชน์จาก
ประชาชนโดยอาศัยสิทธิประโยชน์คุ้มครองของหน่วยงาน
ราชการท้องถิ่น 

3. ประชาชนจะได้ รับบ ริการท้ั งใน เชิงปฏิบั ติ และ
คุณภาพสูงขึ้น 

3.ในระยะยาวประชาชนอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมบริการ
ให้มากข้ึน  เพ่ือคุณภาพของบริการท่ีดี ซ่ึงอาจสร้างความ
เดือดร้อนแก่ผู้มีรายได้น้อย 

4.เทศบาลสามารถให้บริการด้านอื่นท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เน่ืองจากงานระบบบําบัดน้ําเสียได้มอบให้เอกชน
ดําเนินการแล้ว 

 

5. สามารถนําบุคลากรท่ีเหลือใช้จากการดําเนินงานไปใช้
ในการจัดหารบ ริการด้ าน อ่ืน ให้ กับประชาชน  ซ่ึ ง
สอดคล้องกับนโยบายลดอัตรากําลังบุคลากร 
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4) การให้สัมปทาน (Franchising) 
 

ระบบการให้สัมปทาน เป็นการมอบสิทธิประโยชน์ ให้แก่บุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง 
ดําเนินการแทนเจ้าของสัมปทาน ซ่ึงไม่เพียงจํากัดอยู่ในแวดวงธุรกิจภาคเอกชนเท่านั้น แต่ยังสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้กับ กิจกรรมของรัฐบางประเภทได้อีกด้วย เช่น การจัดเก็บมูลฝอยภายในพ้ืนที่เขตชุมชน เป็น
ต้น วิธีการนี้เทศบาลฯ จะได้รับผลประโยชน์สูงสุด ก็ต่อเม่ือมีการประมูลแข่งขันกันระหว่างผู้ประกอบการ
ด้วยกัน ผู้ประกอบการรายใดที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุด นอกเหนือจากเปอร์เซ็นต์ของผลกําไร ที่ต้อง
จัดแบ่งให้แก่เทศบาลฯ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาที่จัดเก็บไว้ ก็จะเป็นผู้ที่ได้รับสัมปทาน ท้ังน้ีรายละเอียดด้าน
ต่างๆ ซ่ึงเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บจากประชาชน เนื่องจากการบําบัดนํ้าเสีย มาตรฐานการ
บริหารงาน ตลอดจนระบบการจัดทําบัญชี มักกําหนดขึ้นโดยเทศบาลฯ ผู้เป็นเจ้าของสัมปทาน (ตารางท่ี 
12.2.2-4) 
 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิประโยชน์หรือสัมปทานแก่เอกชนน้ัน ไม่มีหลักประกันใดๆ ว่าจะ
ประสบผลสําเร็จเสมอไป การดําเนินงานลักษณะนี้ ส่วนมากเป็นที่สนใจของธุรกิจเอกชนขนาดเล็ก ท่ีมี
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน การบริหารงานสาธารณูปโภคของรัฐเท่าน้ัน 
 

ตารางท่ี 12.2.2-4 การเปรียบเทียบผลดี ผลเสียของการมอบสัมปทานให้แก่เอกชน (Franchising) 

ผลดี ผลเสีย 

1. เอกชนผู้รับสัมปทานใช้เงินลงทุนต่ํากว่าการลงทุนด้วย
ตนเอง 

1. การจ้างงานในท้องถิ่นอาจเกิดขึ้นน้อย เพราะบุคลากรท่ี
ใช้ปฏิบัติงานอาจสรรหาและว่าจ้างจากภายนอกพ้ืนท่ี 

2. เทศบาลได้รับผลตอบแทนโดยปราศจากการดําเนินงาน
ใดๆ ท้ังส้ิน 

2. เอกชนผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าสัมปทานแก่เทศบาล
เพื่อแลกเปล่ียนกับการได้รับสิทธิประโยชน์ดําเนินการ 

3. ประชาชนในท้องถิ่นได้รับบริการที่รวดเร็วมากย่ิงข้ึนซ่ึง
เป็นผลมาจากโครงสร้างการบริหารงานของเอกชนท่ี
แตกต่างจากภาครัฐ 

3. ค่าธรรมเนียมบริการเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการดําเนินงาน
ของเอกชนเน้นผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก
โดยเสนอคุณภาพของบริการท่ีดีขึ้น 

4. เจ้าของสัมปทานสามารถให้ข้อคิดเห็นด้านต่างๆ เช่น 
การฝึกอบรม ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานระบบ
บําบัดนํ้าเสียแก่เอกชนผู้รับสัมปทาน 

4. การฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความสามารถ
อาจไม่เหมาะสมต่อการพัฒนาบุคลากรภาคเอกชนอย่าง
แท้จริง  เนื่องจากรูปแบบการบริหารงานท่ีแตกต่างกัน 
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5) การให้สัมปทานแก่องค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.) 
 

 ตาม พ.ร.บ. จัดต้ังองค์การจัดการนํ้าเสีย พ.ศ. 2538 ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ. ว่า
ด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496 ได้จัดต้ังองค์การจัดการน้ําเสีย มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจใน
กํากับดูแลของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดให้มีระบบ
บําบัดน้ําเสียรวม สําหรับการบําบัดนํ้าเสียภายในเขตพ้ืนที่จัดการนํ้าเสีย รวมท้ังบริการหรือกิจกรรม
ต่อเน่ือง ท่ีเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ โดยเริ่มในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําเจ้าพระยา
ตอนล่าง ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหาน้ําเสียที่วิกฤตที่สุดของประเทศไทย โดยในการดําเนินงานน้ันจะมีการนํา
เทคนิควิชาการ ด้านการบําบัดนํ้าเสียท่ีเหมาะสม ตลอดจนวิธีการด้านการบริหารจัดการน้ําเสีย ท่ีทําให้เกิด
การคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในพ้ืนท่ี และจะเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาร่วมงานกับ อจน. อย่างเต็มท่ี 
ซ่ึง อจน. เปรียบเสมือนตัวกลางที่ถ่ายโอนอํานาจของรัฐให้กับเอกชน เพ่ือทํางานด้านการจัดการน้ําเสียให้มี
ประสิทธิภาพ โดยร่วมลงทุนกับเอกชน และให้ อจน. ร่วมลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของ
ภาครัฐ และให้เอกชนมีอํานาจในการจัดเก็บค่าบริการบําบัดนํ้าเสีย เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามหลัก 
“ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” (Polluters Pay Principle) (ตารางท่ี 12.2.2-5) 

ตารางท่ี 12.2.2-5 การเปรียบเทียบผลดี ผลเสีย ของการมอบสัมปทานให้แก่ อจน. (Franchising) 

ผลดี ผลเสีย 

1. อจน. ผู้รับสัมปทานใช้เงินลงทุนต่ํากว่าการลงทุน
ด้วยตนเอง 

1. การจ้างงานในท้องถ่ินอาจเกิดขึ้นน้อย เพราะบุคลากรท่ี
ใช้ปฏิบัติงานอาจสรรหาและว่าจ้างจากภายนอกพ้ืนที่ 

2. เทศบาลได้ รับผลตอบแทนโดยปราศจากการ
ดําเนินงานใดๆ ท้ังส้ิน 

2. อจน.และเอกชนท่ีร่วมลงทุน ต้องจ่ายค่าสัมปทานแก่
เทศบาล  เพื่ อแลกเป ล่ียนกับการได้รับ สิทธิประโยชน์
ดําเนินการ 

3.  ประชาชนในท้องถิ่นได้รับบริการท่ีรวดเร็วมาก
ย่ิงข้ึน  ซ่ึงเป็นผลมาจากโครงสร้างการบริหารงานท่ี
คล่องตัว 

3. ค่าธรรมเนียมบริการเพิ่มสูงขึ้น เน่ืองจากการดําเนินงาน
ของอจน . และเอกชนที่ ร่วมลงทุนกับ  อจน .ทางด้ าน
เศรษฐกิจเป็นหลักโดยเสนอคุณภาพของบริการท่ีดีขึ้น 

 
สรุปรูปแบบการลงทุนสําหรับเทศบาลเมืองบางกรวยที่เหมาะสมได้แก่ ทางเลือกที่ 1 การบริหารงาน

โดยราชการส่วนท้องถิ่น เนื่องจากระบบบําบัดที่ เหมาะสม เป็นระบบที่บํารุงรักษาง่าย ไม่ต้องการ
ผู้เช่ียวชาญพิเศษ อีกท้ังรูปแบบอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมทุนของท้องถิ่นกับเอกชน การจ้างเหมาเอกชน 
การให้สัมปทานแก่เอกชน หรือ อจน. ถึงแม้จะมีความคล่องตัวมากกว่า แต่การท่ีเอกชนที่เข้ามาร่วม
ดําเนินการ จะเน้นผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก ซ่ึงเป็นการเพิ่มภาระค่าบริการให้แก่ชุมชน ซ่ึง
ในปัจจุบันประชาชนยังมีความยอมรับต่อหลัก ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายไม่มากเท่าที่ควร จึงอาจเกิดการต่อต้าน
ต่อค่าบริการที่สูงได้ 
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12.2.4 รูปแบบการลงทุนและการบริหารงานด้านการจัดการน้ําเสียท่ีเหมาะสม 
 

ท่ีปรึกษาได้พิจารณาโครงสร้างการบริหาร อัตรากําลังในปัจจุบัน รวมถึงสถานะทางการคลังใน
ปัจจุบันของเทศบาล พบว่า ถึงแม้ในปัจจุบันเทศบาลจะยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานบําบัดน้ําเสีย
โดยตรงแต่ในอดีตท่ีผ่านมา เม่ือเกิดปัญหาเรื่องมลพิษทางนํ้า ทางสํานักปลัดเทศบาลจะรับเรื่องร้องเรียน
ต่าง ๆ รวมถึงเรื่องปัญหานํ้าเน่าเสียในพ้ืนท่ี และกองช่างเป็นฝ่ายดําเนินการแก้ไข ซ่ึงนับว่ามีประสบการณ์
ในการจัดการปัญหาดังกล่าวในระดับหน่ึง ประกอบกับในปัจจุบันเทศบาลมีบุคลากรสังกัดกองช่างท่ีมี
ความรู้โดยตรงด้านการจัดการนํ้าเสีย รวมถึงมีเงินคงเหลือในแต่ละปีเพียงพอสําหรับการดําเนินการและ
บํารุงรักษาระบบการจัดการนํ้าเสียท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต สําหรับแหล่งเงินลงทุน ทางเทศบาลสามารถขอ
งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้าหรือของสนับสนุนงบประมาณจาก
ส่วนกลางของรัฐบาล  

ดังน้ัน ท่ีปรึกษาจึงพิจารณาให้รูปแบบการบริหารงานโดยราชการส่วนท้องถิ่น เป็นรูปแบบท่ี
เหมาะสม ท้ังน้ีเน่ืองจากเทศบาลมีความเข้าใจถึงสถานการณ์ปัญหาที่ซับซ้อนของพ้ืนท่ีได้ดีกว่าเอกชนหรือ
หน่วยงานอ่ืน และสามารถกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม เป็นธรรม สอดคล้องกับบริบท
ของเทศบาลได้ดีกว่ารูปแบบอ่ืน ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับประโยชน์สูงสุด 
 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากระบบการจัดการน้ําเสีย เป็นงานสาธารณูปโภคประเภทใหม่ที่เกิดขึ้น ตาม
ความจําเป็นของท้องถิ่น และเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในเวลาเดียวกัน ย่อมส่งผลให้
รูปแบบโครงสร้างองค์กรของเทศบาลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับงานแต่ละประเภท 
ภายใต้สถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน ดังน้ัน เทศบาลจึงควรมีการจัดหน่วยงานขึ้นใหม่ เพ่ือรองรับกับปริมาณ
งานใหม่ท่ีจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต ตลอดจนเป็นการปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี โดยเทศบาลเมืองบางกรวย อาจจัดต้ัง
หน่วยงานขึ้นมาใหม่ เรียกว่า ฝ่ายสุขาภิบาล สังกัดภายในกองช่าง ฝ่ายใหม่นี้ จะมีหน้าท่ี ดังนี้ 

1) ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ ก่อสร้าง ระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย การ
วางโครงการ การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล วางระบบการจัดการด้านนํ้าเสีย 

2) งานวิเคราะห์คุณภาพนํ้าในคลอง น้ําเสีย และนํ้าท่ีออกจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
3) ติดตาม ตรวจสอบ ดูแลเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย ให้มีประสิทธิภาพ  
4) ประสานงานกับประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการนํ้าเสีย  
5) รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และคําร้องขออ่ืนๆ เกี่ยวกับด้านสุขภิบาล 
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12.3  การจัดสรรบุคลากรดําเนินงาน 
 

การจัดองค์กรบริหารงาน ไม่เพียงเป็นการกําหนดขอบเขตหน้าที่ การมอบหมายงานตามสายการ
บังคับบัญชา และความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงานภายในองค์กรตามผังโครงสร้างเท่าน้ัน แต่ยังต้องมีบุคลากร
ประจําตําแหน่ง ซ่ึงมีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างเต็มท่ี ดังนั้น การจัดสรรบุคลากรเข้าทํางาน จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการจัดองค์การ 
ท้ังน้ี ถึงแม้ผู้บริหารจะเข้าใจหลักการจัดการอย่างลึกซ้ึง และจัดโครงสร้างองค์การอย่างถูกต้องเหมาะสม
เพียงใดก็ แต่ถ้าหากไม่สามารถจัดบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ตรงกับลักษณะของงานที่ทําแล้ว การ
ปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การ ก็ไม่อาจบรรลุถึงเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 
 การบริหารงานระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย เป็นงานท่ีมีกระบวนการทํางานอย่างต่อเน่ือง ซ่ึง
ครอบคลุมงานระบบรวบรวมนํ้าเสียและงานระบบบําบัดนํ้าเสีย โดยเฉพาะอย่างย่ิงงานประเภทหลังนี้ เป็น
ลักษณะงานที่เพ่ิมเติมขึ้นใหม่ ดังน้ัน จึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้บริหารต้องจัดหาบุคลากร เพ่ือดําเนินงานโดยทํา
การคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานใหม่ ซ่ึงขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรท่ีใช้ปฏิบัติงาน อาจ
ใช้หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันคัดเลือก เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการทั่วไปตาม ก.พ. กําหนดไว้ รายละเอียดของ
ตําแหน่งงานและคุณสมบัติของบุคลากรที่จําเป็น ต่องานระบบบําบัดนํ้าเสียรายละเอียดดัง ตารางท่ี 12.3-1 
 กรณีท่ีเทศบาลฯ ไม่สามารถสรรหาบุคลากร ให้ตรงกับตําแหน่งงาน ดังท่ีระบุไว้ข้างต้น เน่ืองจากรัฐ
ขาดแคลนงบประมาณด้านกําลังคน หรือรัฐต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายท่ีสูงมาก สําหรับการว่าจ้างพนักงาน
ประจําตําแหน่ง ฯลฯ หน่วยงานปกครองท้องถิ่น ก็อาจมอบสิทธ์ิให้เอกชน ดําเนินงานแทนในรูปของ 
Privatization ก็ได้ ขึ้นอยู่กับเทคนิคกลยุทธ์ของผู้บริหารระดับสูง ในการจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นสําคัญ 
ว่าระบบบําบัดน้ําเสียแบบบ่อเติมอากาศ ควรใช้บุคลากรภาครัฐหรือเอกชน จึงจะเหมาะสมที่สุดใน
สถานการณ์แต่ละช่วงเวลา 
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ตารางท่ี 12.3-1 จํานวนและคุณสมบัติของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระบบบําบัดนํ้าเสีย ของเทศบาลเมือง
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา ระดับ 
จํานวน 
(คน) 

หมาย
เหตุ 

หัวหน้าฝ่าย วศบ. สิ่งแวดลอ้ม 3 1  
ผู้ควบคุมดูแลระบบ เกี่ยวข้องเคยผ่านการอบรม หรือ 2 2  
 ปฏิบัติงานนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี    
     
     
ช่างเครื่องกล ปวส. สาขาเครื่องกล 1 1  
ช่างไฟฟ้า ปวส. สาขาไฟฟ้า 1 1  
พนักงานรักษา ม.ปลาย/ปวช. (มีใบขับขี่) ลูกจ้างประจํา 1  
ความปลอดภัย   2  
คนงาน  ลูกจ้างช่ัวคราว 2  

รวม 10  
 
 


