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คำนำ 

องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจมุ่งมั่นในการบริหารจัดการระบบบำบัด          

น้ำเสียเพื่อสังคมไทย ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยได้ดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบ

บำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งดำเนินการเข้าบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนให้กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน           

การบริหารจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืน  

ทั้งนี ้การจัดทำแผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสียประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ได้รับ                  

การจัดสรรงบประมาณ) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 

2580) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 – 2565) นโยบายสำคัญของรัฐบาล แผนวิสาหกิจ

องค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2) และแนวนโยบายคณะกรรมการองค์การ

จัดการน้ำเสีย เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลอดจนการนำ

เทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารจัดการองค์กรให้ครอบคลุมทุกด้าน 

เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และองค์กรมีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การจัดการน้ำเสียได้รับการ
จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 670.4335 ล้านบาท จำแนกได้ดังนี้ 

1. งบลงทุน  550.8116 ล้านบาท 
2. งบอุดหนุน 85.0779 ล้านบาท 
3. งบรายจ่ายอื่น 34.5440 ล้านบาท 

เงินกันเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 239.5132 ล้านบาท คิดเป็นวงเงินงบลงทุน
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 773.6942 ล้านบาท (ภายหลังจากการก่อหนี้ผูกพัน) 
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แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

(ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ) 
 

1. บทนำ 

 องค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการบริหาร

จัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเพื ่อสังคมไทย ได้เข้าบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ (ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก) 

โดยให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนอย่าง

ยั่งยืน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ 

เพ่ือให้เกิดกลไกในการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืน และเพ่ือให้

การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การจัดการ       

น้ำเสีย จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสียประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับนำมาใช้ใน            

การดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 สำหรับแผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสียประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดทำโดย

พิจารณาถึงความพร้อม เหตุผลความจำเป็น แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ.2563 – 2565 

แนวนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย นโยบาย

คณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย โดยมีองค์ประกอบของแผน ดังนี้ 

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย 

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสียประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทำให้มีความสอดคล้อง

และเชื่อมโยงกับแผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบแผนปฏิรูปประเทศ (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง

สิ่งแวดล้อม) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) Water Security Index (จัดทำโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย 

(Asian Development Bank : ADB)) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 - 

2565) แนวนโยบายภาพรวมสาขาสาธารณูปการ (Umbrella Statement) นโยบายคณะกรรมการองค์การ

จัดการน้ำเสียต่อบทบาทภารกิจขององค์การจัดการน้ำเสียที ่ดำเนินงานเพื ่อบรรลุวัตถุประสงค์หลัก ใน           

การจัดการน้ำเสียขององค์การจัดการน้ำเสีย ปรากฏตาม ผังความเชื่อมโยง ดังนี้ 
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3. ความเชื่อมโยง วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ 
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศ 

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

ประสิทธิผล แหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำ

เสื่อมโทรมและพอใช้ จะ

มีคุณภาพน้ำระดับด ี
 

ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัด 

ได้คุณภาพตามมาตรฐานจาก

ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน  

ล้าน ลบ.ม. 

ต่อปี 
 

82 
 

84 
 

86 
 

1. ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบบำบัดน้ำเสีย  

 

1.1 ก่อสร้างและเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบ

บำบัดน้ำเสีย 

  

1) ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ฝวศ. 

2) ฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ฝวศ. 

คุณภาพบริการ 

  

ผู้รับบริการมีความพึง

พอใจต่อการบริหาร

จัดการน้ำเสีย 
 

ร้อยละของความพึงพอใจของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

ร้อยละ 
 

80 
 

85 
 

90 

 
 

2. ประชาสัมพันธแ์ละสร้าง 

การรับรู ้

 

2.1 การประชาสัมพันธ์

เชิงรุก และส่งเสริม

ภาพลักษณ์องคก์ร  
 

1) ประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสีย สผอ. 

2) การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม (CSR in Process)  

สผอ. 

ประสิทธิภาพ บูรณาการกับเครือข่ายใน       

การบริหารจัดการน้ำเสีย 
 

จำนวนบันทึกข้อตกลงร่วมในการ

บริหารจัดการน้ำเสีย 

พื้นที่ 18 20 22 2.2 บูรณาการเครือข่าย

ในการบริหารจัดการ 

น้ำเสีย 

 

 
 

1) จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมใน   การบริหาร

จัดการน้ำเสียกับ อปท.  

ฝวศ. 

ร้อยละของผู้เข้ารับการเผยแพร่

ความรู้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

การทดสอบ 

 

ร้อยละ 100 100 100 

 

2) ฝึกอบรมการบรหิารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

ให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการน้ำเสีย 

(รวม อปท.)  

สผอ. 

 

3) การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย

ให้แก่กลุ่ม เป้าหมาย  

สผอ. 

 

4) การอบรมสัมมนาเครือข่ายในการบริหาร

จัดการน้ำเสีย 

สผอ. 

 

การพัฒนาองคก์าร บุคลากรขององคก์ร 

มีทักษะในการดำเนินงาน 

ร้อยละของบคุลากรขององค์กรที่

เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์

มาตรฐานการทดสอบ 

ร้อยละ - - 80 2.3 พัฒนาความรู้ทักษะ

ด้านการจัดการน้ำเสีย

ให้กับบคุลากร 
 

1) ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ อจน. ให้มี

ความรู้ทักษะด้านการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 

ฝวศ. 
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการจัดการน้ำเสีย    

มิติ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบ 63 64 65 

ประสิทธิผล 

  

มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ

จัดการน้ำเสียที่สนับสนุนการ

ดำเนินงาน  

จำนวนการติดต้ังพลังงาน

ทดแทนต่อปี  

แห่ง 

  

2 

  

2 

  

2 

  

3. พัฒนาการจัดการ    

น้ำเสียด้วยการ

ประยุกต์ใช้นวัตกรรม

และเทคโนโลย ี

 

3.1 พัฒนาการจัดการ    

น้ำเสียด้วยการ

ประยุกต์ใช้นวัตกรรม

และเทคโนโลย ี

1) นำพลังงานทดแทนมาใช้ในการ

บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 

ฝจส.1 และ  

ฝจส.2 

ปริมาณการนำน้ำเสียท่ีผ่าน

การบำบัดแล้วกลับมาใช้

ประโยชน์ใหม่ 

ลบ.ม. 

ต่อปี 

269,468 275,797 275,797 2) การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  

ฝจส.1 และ  

ฝจส.2 

คุณภาพบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของ

องคก์ร 

ร้อยละของการมีส่วนร่วมของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมองค์กร 

ร้อยละ 
 

- 50 60 
 

3.2 บรหิารการมีส่วน

ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียโดยใช้นวัตกรรม 
 

1) พัฒนาบุคลากรด้านความคิด

สร้างสรรค์ในการต่อยอดนวัตกรรม

ภายในองค์กร 

คณะทำงาน  

ด้านนวัตกรรม 

ประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่

มีประสิทธิภาพ 
 

คะแนนประเมินผลองค์กร 

(รวม) 
 

คะแนน 
 

3.5 3.6 3.7 4. พัฒนาองค์กรสู่

ความย่ังยืน 

 

4.1 ผลักดันใหอ้งคก์รมุ่ง

สู่การเป็นองคก์ร   ชั้น

นำ 
 

1) ส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริต 

สผอ. 

2) พัฒนาแนวทางการบรหิารจัดการ 

ทุนมนุษย์  
 

ฝอก. 

3) พัฒนาแผนวิสาหกิจองค์กร ฝพอ. 

4) การบริหารจัดการความเสี่ยงและ

ควบคุมภายในขององค์กร 

ฝพอ. 

5) พัฒนาแผนการบรหิารความสัมพันธ์ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ฝบจ. 

6) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า ฝบจ. 

การพัฒนาองคก์าร มีการถ่ายทอดความรู้ภายในองคก์ร จำนวนเครื่องมือทีไ่ด้รับการ

ถ่ายทอดความรู้ 

เครื่องมือ - 3 5  4.2 พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการจัดการความรู้

ในองคก์ร 
 

1) พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ 

(KM) ในองค์กร  
 

คณะทำงาน 

ด้านการจัดการ

ความรู้  

และ ฝอก. 

มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุน 

การดำเนินงาน 

ร้อยละของการสรุปรายงานผล

และติดตามสถานการณ์น้ำเสีย

ผ่านระบบสารสนเทศภายใน

ศูนย์ติดตามฯ 

ร้อยละ - 80 90 2) พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรบัศูนย์

ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสีย

ประเทศไทย 

 
 

ฝวศ. และ ฝพอ. 

 

มีระบบสารสนเทศที่มี

ประสิทธิภาพ 

ระบบ - - 1 3) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ

บริหารการตรวจสอบภายใน  

สตน. 
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4. แผนที่ยุทธศาสตร์ 



                                                     แผนปฏิบัติการองค์การจดัการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
                                                                            (ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ) 

- 8 - 
 

5. ความเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) 

แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทำขึ้นภายใต้แผนวิสาหกิจ

องค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวนครั ้งที ่ 1) ซึ ่งมีแนวทางตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าหมายการให้บริการ ยุทธศาสตร์องค์กร ผลผลิต ระดับองค์กร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในงานจัดการน้ำเสีย

ขององค์การจัดการน้ำเสีย ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

บริหารจัดการน้ำเสียชุมชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน ภายในปี 2569 

ค่านิยมองค์กร 
มุ่งม่ันผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ เชี่ยวชาญในหน้าที่ 

พันธกิจ 
1) ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศ 

2) ปรับปรุงฟื้นฟู และบริหารจัดการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศ 

3) ให้บริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ 

 

6. ตัวช้ีวัดระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

            เชิงปริมาณ 
                     ปริมาณน้ำเส ียได้ร ับการบำบัดได้ตามมาตรฐานน้ำทิ ้งจากระบบบำบัดน้ำ เสียชุมชน            
จำนวน 84.00 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 

เชิงคุณภาพ 
                     น้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่ กำหนด
ร้อยละ 99.00 
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7. การถ่ายทอดตัวชี้วัดกลยุทธ์ลงสู่ตัวชี้วัดโครงการ 

ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน / โครงการ 

ตัวชี้วัดโครงการ 

ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ตัวชี้วัดของผลผลิต (Output) ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

โครงการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (11 โครงการ) 

1 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสทิธิภาพระบบบำบดันำ้เสีย
ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เทศบาลเมือง
ปากพนงั บริเวณหลังเรือนจำ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมจ้างทีป่รึกษาควบคุมงาน 

1. ร้อยละผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ของโครงการ 

ร้อยละ 100 1. ปริมาณน้ำเสียที่ได้รบัการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐาน
จากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 
2. ร้อยละน้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำ
ทิ้งจากระบบบำบดันำ้เสียชุมชนที่กำหนด 
3. จำนวนประชากรที่ได้รับผลประโยชน์ 

1. 219,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
 
2. ร้อยละ 99 
 
3. 19,667 คน 

KPI 1 : ปริมาณน้ำเสียทีไ่ด้รับการบำบัดได้
คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำ
เสียชุมชน 

2 โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การ
บริหารส่วนตำบลลำโพ จังหวัดนนทบุรี  
พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 

1. ร้อยละผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ของโครงการ 

ร้อยละ 100 1. ปริมาณน้ำเสียที่ได้รบัการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐาน
จากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 
2. ร้อยละน้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำ
ทิ้งจากระบบบำบดันำ้เสียชุมชนที่กำหนด 
3. จำนวนประชากรที่ได้รับผลประโยชน์ 

1. 547,500 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
 
2. ร้อยละ 99 
 
3. 11,296 คน 

KPI 1 : ปริมาณน้ำเสียทีไ่ด้รับการบำบัดได้
คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำ
เสียชุมชน 

3 โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ  
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม พร้อมจ้างที่ปรกึษาควบคุมงาน 

1. ร้อยละผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ของโครงการ 

ร้อยละ 100 1. ปริมาณน้ำเสียที่ได้รบัการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐาน
จากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 
2. ร้อยละน้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำ
ทิ้งจากระบบบำบดันำ้เสียชุมชนที่กำหนด 
3. จำนวนประชากรที่ได้รับผลประโยชน์ 

1. 365,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
 
2. ร้อยละ 99 
 
3. 34,604 คน 

KPI 1 : ปริมาณน้ำเสียทีไ่ด้รับการบำบัดได้
คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำ
เสียชุมชน 

4 โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ  
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา  
จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 

1. ร้อยละผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ของโครงการ 

ร้อยละ 100 1. ปริมาณน้ำเสียที่ได้รบัการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐาน
จากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 
2. ร้อยละน้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำ
ทิ้งจากระบบบำบดันำ้เสียชุมชนที่กำหนด 
3. จำนวนประชากรที่ได้รับผลประโยชน์ 

1. 365,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
 
2. ร้อยละ 99 
 
3. 34,862 คน 

KPI 1 : ปริมาณน้ำเสียทีไ่ด้รับการบำบัดได้
คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำ
เสียชุมชน 

5 โครงการก่อสร้าง และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
คุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองราชบรุี  
จังหวัดราชบุรี พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 
(ผูกพัน 3 ปี : 2564 - 2566) 

1. ร้อยละผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ของโครงการ 

1. ร้อยละ 100 
(ของประจำปี) 
2. ร้อยละ 20 
(ของทั้งหมด) 

1. ปริมาณน้ำเสียที่ได้รบัการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐาน
จากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 
2. ร้อยละน้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำ
ทิ้งจากระบบบำบดันำ้เสียชุมชนที่กำหนด 
3. จำนวนประชากรที่ได้รับผลประโยชน์ 

1. 2,190,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
 
2. ร้อยละ 99 
 
3. 30,712 คน 

KPI 1 : ปริมาณน้ำเสียทีไ่ด้รับการบำบัดได้
คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำ
เสียชุมชน 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน / โครงการ 

ตัวชี้วัดโครงการ 

ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ตัวชี้วัดของผลผลิต (Output) ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

6 โครงการก่อสร้าง และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
คุณภาพน้ำในเขตพื้นที่จัดการนำ้เสีย (เทศบาลนครสงขลา) 
ระยะที่ 1 พร้อมจ้างทีป่รึกษาควบคุมงาน 
(ผูกพัน 3 ปี : 2564 - 2566) 

1. ร้อยละผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ของโครงการ 

1. ร้อยละ 100 
(ของประจำปี) 
2. ร้อยละ 19 
(ของทั้งหมด) 

1. ปริมาณน้ำเสียที่ได้รบัการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐาน
จากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 
2. ร้อยละน้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำ
ทิ้งจากระบบบำบดันำ้เสียชุมชนที่กำหนด 
3. จำนวนประชากรที่ได้รับผลประโยชน์ 

1. 12,775,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
 
2. ร้อยละ 99 
 
3. 61,209 คน 

KPI 1 : ปริมาณน้ำเสียทีไ่ด้รับการบำบัดได้
คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำ
เสียชุมชน 

7 โครงการก่อสร้าง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม 
น้ำเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 
(ผูกพัน 3 ปี : 2564 - 2566) 

1. ร้อยละผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ของโครงการ 

1. ร้อยละ 100 
(ของประจำปี) 
2. ร้อยละ 19 
(ของทั้งหมด) 

1. ปริมาณน้ำเสียที่ได้รบัการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐาน
จากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 
2. ร้อยละน้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำ
ทิ้งจากระบบบำบดันำ้เสียชุมชนที่กำหนด 
3. จำนวนประชากรที่ได้รับผลประโยชน์ 

1. 9,125,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
 
2. ร้อยละ 99 
 
3. 50,066 คน 

KPI 1 : ปริมาณน้ำเสียทีไ่ด้รับการบำบัดได้
คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำ
เสียชุมชน 

8 โครงการจัดทำข้อมูลดา้นน้ำเสียแบบครบวงจรบนระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ Big data 

1. ร้อยละผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ของโครงการ 

ร้อยละ 100 1. ร้อยละผลการสรุปรายงานผลและติดตามสถานการณน์้ำ
เสียผ่านระบบสารสนเทศภายในศูนย์ติดตามฯ 

1. ร้อยละ 80 KPI 12 : ร้อยละผลการสรุปรายงานผล
และติดตามสถานการณ์นำ้เสียผา่นระบบ
สารสนเทศภายในศูนยต์ิดตามฯ 

9 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ 1. ร้อยละผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ของโครงการ 

ร้อยละ 100 1. มีระบบสารสนเทศที่มปีระสทิธิภาพ 1. จำนวน 1 ระบบ KPI 13 : มีระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ 

10 โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสทิธิภาพระบบบำบดันำ้เสีย 
เทศบาลเมืองพะเยา จงัหวัดพะเยา  
พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 
(ผูกพัน 3 ปี : 2563 - 2565) 

1. ร้อยละผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ของโครงการ 

1. ร้อยละ 100 
(ของประจำปี) 
2. ร้อยละ 47 
(ของทั้งหมด) 

1. ปริมาณน้ำเสียที่ได้รบัการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐาน
จากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 
2. ร้อยละน้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำ
ทิ้งจากระบบบำบดันำ้เสียชุมชนที่กำหนด 
3. จำนวนประชากรที่ได้รับผลประโยชน์ 

1. 2,920,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
 
2. ร้อยละ 99 
 
3. 17,952 คน 

KPI 1 : ปริมาณน้ำเสียทีไ่ด้รับการบำบัดได้
คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำ
เสียชุมชน 

11 โครงการก่อสร้าง เพิ่มประสิทธภิาพระบบบำบัดน้ำเสีย 
ระบบท่อรวบรวม น้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง  
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี ่ 
พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 
(ผูกพัน 4 ปี : 2563 - 2566) 

1. ร้อยละผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ของโครงการ 

1. ร้อยละ 100 
(ของประจำปี) 
2. ร้อยละ 25 
(ของทั้งหมด) 

1. ปริมาณน้ำเสียที่ได้รบัการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐาน
จากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 
2. ร้อยละน้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำ
ทิ้งจากระบบบำบดันำ้เสียชุมชนที่กำหนด 
3. จำนวนประชากรที่ได้รับผลประโยชน์ 
 
 

1. 146,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
 
2. ร้อยละ 99 
 
3. 11,087 คน 

KPI 1 : ปริมาณน้ำเสียทีไ่ด้รับการบำบัดได้
คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำ
เสียชุมชน 
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ลำดับที ่ ชื่อแผนงาน / โครงการ 

ตัวชี้วัดโครงการ 

ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ตัวชี้วัดของผลผลิต (Output) ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ (Outcome) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

โครงการ ประจำประจำปงีบมาณ พ.ศ. 2563 (4 โครงการ) (กันเหลื่อมปีงบประมาณ) 

1 โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ  
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 
พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 

1. ร้อยละผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ของโครงการ 

ร้อยละ 100 1. ปริมาณน้ำเสียที่ได้รบัการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐาน
จากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 
2. ร้อยละน้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำ
ทิ้งจากระบบบำบดันำ้เสียชุมชนที่กำหนด 
3. จำนวนประชากรที่ได้รับผลประโยชน์ 

1. 365,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
 
2. ร้อยละ 99 
 
3. 77,976 คน 

KPI 1 : ปริมาณน้ำเสียทีไ่ด้รับการบำบัดได้
คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำ
เสียชุมชน 

2 โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ  
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 
พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 

1. ร้อยละผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ของโครงการ 

ร้อยละ 100 1. ปริมาณน้ำเสียที่ได้รบัการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐาน
จากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 
2. ร้อยละน้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำ
ทิ้งจากระบบบำบดันำ้เสียชุมชนที่กำหนด 
3. จำนวนประชากรที่ได้รับผลประโยชน์ 

1. 365,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
 
2. ร้อยละ 99 
 
3. 23,409 คน 

KPI 1 : ปริมาณน้ำเสียทีไ่ด้รับการบำบัดได้
คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำ
เสียชุมชน 

3 โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ  
เทศบาลตำบลบางปลา จงัหวัดสมุทรสาคร (แห่งที่ 2) 
พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 

1. ร้อยละผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ของโครงการ 

ร้อยละ 100 1. ปริมาณน้ำเสียที่ได้รบัการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐาน
จากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 
2. ร้อยละน้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำ
ทิ้งจากระบบบำบดันำ้เสียชุมชนที่กำหนด 
3. จำนวนประชากรที่ได้รับผลประโยชน์ 

1. 365,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
 
2. ร้อยละ 99 
 
3. 30,751 คน 

KPI 1 : ปริมาณน้ำเสียทีไ่ด้รับการบำบัดได้
คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำ
เสียชุมชน 

4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์ติดตาม 
และรายงานสถานการณ์น้ำเสยีประเทศไทย 

1. ร้อยละผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ของโครงการ 

ร้อยละ 100 1. ร้อยละผลการสรุปรายงานผลและติดตามสถานการณน์้ำ
เสียผ่านระบบสารสนเทศภายในศูนย์ติดตามฯ 

1. ร้อยละ 80 KPI 12 : ร้อยละผลการสรุปรายงานผล
และติดตามสถานการณ์นำ้เสียผา่นระบบ
สารสนเทศภายในศูนยต์ิดตามฯ 
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8. การถ่ายทอดตัวชี้วัดโครงการลงสู่ตัวช้ีวัดสายงาน ฝ่าย และกอง 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อแผนงาน / โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ตัวชี้วัดสายงาน ตัวชี้วัดฝ่าย ตัวชี้วัดกอง 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

โครงการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (11 โครงการ) 

1 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสทิธิภาพระบบ
บำบดันำ้เสียในพืน้ที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ เทศบาลเมืองปากพนัง บริเวณหลัง
เรือนจำ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมจ้างที่
ปรึกษาควบคุมงาน 

วผ./ฝวศ./กมว. 
และ กพค. 

1. การเข้าบริหารจัดการ
ระบบบำบัดนำ้เสียรวมของ 
อปท. 
2. ภาพรวมการก่อสร้าง
ระบบบำบัดนำ้เสียรวมชุมชน 

1. MOA / MOU 
จำนวน 18 พื้นที ่

1. การดำเนินการเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ 
2. จัดทำราคากลางงาน 
3. จัดทำขอบเขตงาน 
4. สนับสนุนการทำงานภายใน กมว./กพค. 
5. การจัดให้มีส่วนร่วมของประชาชน 
6. การจัดทำคู่มือความร่วมมือด้านการจัดการน้ำ
เสียชุมชน และการบรรยายให้ความรู้ด้านการ
จัดการน้ำเสียชุมชน 

1. ดำเนินงานสำเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

1. การดำเนินการเพื่อขอรับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
2. จัดทำราคากลางงาน 
3. จัดทำขอบเขตงาน 
4. สนับสนุนการทำงานภายใน 
กมว./กพค. 
5.การจัดให้มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

1. ดำเนินงานสำเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

2 โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ จังหวัดนนทบุรี 
พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 

วผ./ฝวศ./กมว. 
และ กพค. 

1. การเข้าบริหารจัดการ
ระบบบำบัดนำ้เสียรวมของ 
อปท. 
2. ภาพรวมการก่อสร้าง
ระบบบำบัดนำ้เสียรวมชุมชน 

1. MOA / MOU 
จำนวน 18 พื้นที ่

1. การดำเนินการเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ 
2. จัดทำราคากลางงาน 
3. จัดทำขอบเขตงาน 
4. สนับสนุนการทำงานภายใน กมว./กพค. 
5. การจัดให้มีส่วนร่วมของประชาชน 
6. การจัดทำคู่มือความร่วมมือด้านการจัดการน้ำ
เสียชุมชน และการบรรยายให้ความรู้ด้านการ
จัดการน้ำเสียชุมชน 

1. ดำเนินงานสำเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

1. การดำเนินการเพื่อขอรับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
2. จัดทำราคากลางงาน 
3. จัดทำขอบเขตงาน 
4. สนับสนุนการทำงานภายใน 
กมว./กพค. 
5.การจัดให้มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

1. ดำเนินงานสำเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

3 โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม พร้อมจ้างที่ปรกึษาควบคุมงาน 

วผ./ฝวศ./กมว. 
และ กพค. 

1. การเข้าบริหารจัดการ
ระบบบำบัดนำ้เสียรวมของ 
อปท. 
2. ภาพรวมการก่อสร้าง
ระบบบำบัดนำ้เสียรวมชุมชน 

1. MOA / MOU 
จำนวน 18 พื้นที ่

1. การดำเนินการเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ 
2. จัดทำราคากลางงาน 
3. จัดทำขอบเขตงาน 
4. สนับสนุนการทำงานภายใน กมว./กพค. 
5. การจัดให้มีส่วนร่วมของประชาชน 
6. การจัดทำคู่มือความร่วมมือด้านการจัดการน้ำ
เสียชุมชน และการบรรยายให้ความรู้ด้านการ
จัดการน้ำเสียชุมชน 

1. ดำเนินงานสำเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

1. การดำเนินการเพื่อขอรับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
2. จัดทำราคากลางงาน 
3. จัดทำขอบเขตงาน 
4. สนับสนุนการทำงานภายใน 
กมว./กพค. 
5.การจัดให้มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

1. ดำเนินงานสำเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 



                                                     แผนปฏิบัติการองค์การจดัการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
                                                                            (ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ) 
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ลำดับ
ที่ 

ชื่อแผนงาน / โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ตัวชี้วัดสายงาน ตัวชี้วัดฝ่าย ตัวชี้วัดกอง 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

4 โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา  
จังหวัดสมุทรปราการ  
พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 

วผ./ฝวศ./กมว. 
และ กพค. 

1. การเข้าบริหารจัดการ
ระบบบำบัดนำ้เสียรวมของ 
อปท. 
2. ภาพรวมการก่อสร้าง
ระบบบำบัดนำ้เสียรวมชุมชน 

1. MOA / MOU 
จำนวน 18 พื้นที ่

1. การดำเนินการเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ 
2. จัดทำราคากลางงาน 
3. จัดทำขอบเขตงาน 
4. สนับสนุนการทำงานภายใน กมว./กพค. 
5. การจัดให้มีส่วนร่วมของประชาชน 
6. การจัดทำคู่มือความร่วมมือด้านการจัดการน้ำ
เสียชุมชน และการบรรยายให้ความรู้ด้านการ
จัดการน้ำเสียชุมชน 

1. ดำเนินงานสำเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

1. การดำเนินการเพื่อขอรับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
2. จัดทำราคากลางงาน 
3. จัดทำขอบเขตงาน 
4. สนับสนุนการทำงานภายใน 
กมว./กพค. 
5.การจัดให้มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

1. ดำเนินงานสำเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

5 โครงการก่อสร้าง และเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการคุณภาพนำ้ เทศบาลเมืองราชบุรี  
จังหวัดราชบุรี พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 
(ผูกพัน 3 ปี : 2564 - 2566) 

วผ./ฝวศ./กมว. 
และ กพค. 

1. การเข้าบริหารจัดการ
ระบบบำบัดนำ้เสียรวมของ 
อปท. 
2. ภาพรวมการก่อสร้าง
ระบบบำบัดนำ้เสียรวมชุมชน 

1. MOA / MOU 
จำนวน 18 พื้นที ่

1. การดำเนินการเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ 
2. จัดทำราคากลางงาน 
3. จัดทำขอบเขตงาน 
4. สนับสนุนการทำงานภายใน กมว./กพค. 
5. การจัดให้มีส่วนร่วมของประชาชน 
6. การจัดทำคู่มือความร่วมมือด้านการจัดการน้ำ
เสียชุมชน และการบรรยายให้ความรู้ด้านการ
จัดการน้ำเสียชุมชน 

1. ดำเนินงานสำเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

1. การดำเนินการเพื่อขอรับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
2. จัดทำราคากลางงาน 
3. จัดทำขอบเขตงาน 
4. สนับสนุนการทำงานภายใน 
กมว./กพค. 
5.การจัดให้มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

1. ดำเนินงานสำเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

6 โครงการก่อสร้าง และเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการคุณภาพนำ้ในเขตพื้นที่จัดการน้ำ
เสีย (เทศบาลนครสงขลา) ระยะที่ 1 พร้อมจ้างที่
ปรึกษาควบคุมงาน 
(ผูกพัน 3 ปี : 2564 - 2566) 

วผ./ฝวศ./กมว. 
และ กพค. 

1. การเข้าบริหารจัดการ
ระบบบำบัดนำ้เสียรวมของ 
อปท. 
2. ภาพรวมการก่อสร้าง
ระบบบำบัดนำ้เสียรวมชุมชน 

1. MOA / MOU 
จำนวน 18 พื้นที ่

1. การดำเนินการเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ 
2. จัดทำราคากลางงาน 
3. จัดทำขอบเขตงาน 
4. สนับสนุนการทำงานภายใน กมว./กพค. 
5. การจัดให้มีส่วนร่วมของประชาชน 
6. การจัดทำคู่มือความร่วมมือด้านการจัดการน้ำ
เสียชุมชน และการบรรยายให้ความรู้ด้านการ
จัดการน้ำเสียชุมชน 
 

1. ดำเนินงานสำเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

1. การดำเนินการเพื่อขอรับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
2. จัดทำราคากลางงาน 
3. จัดทำขอบเขตงาน 
4. สนับสนุนการทำงานภายใน 
กมว./กพค. 
5.การจัดให้มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

1. ดำเนินงานสำเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 
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ลำดับ
ที่ 

ชื่อแผนงาน / โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ตัวชี้วัดสายงาน ตัวชี้วัดฝ่าย ตัวชี้วัดกอง 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

7 โครงการก่อสร้าง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
รวบรวมน้ำเสีย เทศบาลนครพษิณุโลก  
จังหวัดพิษณุโลก พร้อมจ้างที่ปรกึษาควบคุมงาน 
(ผูกพัน 3 ปี : 2564 - 2566) 

วผ./ฝวศ./กมว. 
และ กพค. 

1. การเข้าบริหารจัดการ
ระบบบำบัดนำ้เสียรวมของ 
อปท. 
2. ภาพรวมการก่อสร้าง
ระบบบำบัดนำ้เสียรวมชุมชน 

1. MOA / MOU 
จำนวน 18 พื้นที ่

1. การดำเนินการเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ 
2. จัดทำราคากลางงาน 
3. จัดทำขอบเขตงาน 
4. สนับสนุนการทำงานภายใน กมว./กพค. 
5. การจัดให้มีส่วนร่วมของประชาชน 
6. การจัดทำคู่มือความร่วมมือด้านการจัดการน้ำ
เสียชุมชน และการบรรยายให้ความรู้ด้านการ
จัดการน้ำเสียชุมชน 

1. ดำเนินงานสำเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

1. การดำเนินการเพื่อขอรับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
2. จัดทำราคากลางงาน 
3. จัดทำขอบเขตงาน 
4. สนับสนุนการทำงานภายใน 
กมว./กพค. 
5.การจัดให้มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

1. ดำเนินงานสำเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

8 โครงการจัดทำข้อมูลดา้นน้ำเสียแบบครบวงจรบน
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์Big data 

วผ./ฝวศ./กมว. 
และ กพค. 

1. การเข้าบริหารจัดการ
ระบบบำบัดนำ้เสียรวมของ 
อปท. 
2. ภาพรวมการก่อสร้าง
ระบบบำบัดนำ้เสียรวมชุมชน 

1. ร้อยละผลการ
สรุปรายงานผล
และติดตาม
สถานการณน์้ำ
เสียภายในศูนย์
ติดตามฯ ร้อยละ 
80 

1. การดำเนินการเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ 
2. จัดทำราคากลางงาน 
3. จัดทำขอบเขตงาน 
4. สนับสนุนการทำงานภายใน กมว./กพค. 
 

1. ดำเนินงานสำเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

1. การดำเนินการเพื่อขอรับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
2. จัดทำราคากลางงาน 
3. จัดทำขอบเขตงาน 
4. สนับสนุนการทำงานภายใน 
กมว./กพค. 

1. ดำเนินงานสำเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

9 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ ปก./ฝบจ./กจร. 1. ความสำเร็จในการเรียก
เก็บเงินสมทบคา่บริการจาก 
อปท. 
2. ความสำเร็จในการรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์การจัดเก็บ/
ฐานข้อมูลลูกค้า 
3. ความสำเร็จในการผลักดนั
ร่างบัญญัติและการติดตาม
ความคืบหน้าเทศบัญญัติการ
จัดเก็บรายได ้
4. ความสำเร็จในการเพิ่ม
พื้นที่การจัดเก็บค่าบำบัด                          
น้ำเสีย 
 

1. ระบบจัดเก็บ
ได้ที่มี
ประสิทธิภาพ 1 
ระบบ 

1. ความสำเร็จในการเรียกเก็บเงินสมทบ
ค่าบริการจาก อปท. 
2. ความสำเร็จในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บ/ฐานข้อมูลลูกค้า 
3. ความสำเร็จในการผลักดนัร่างบัญญัติและการ
ติดตามความคบืหน้าเทศบัญญตัิการจัดเก็บรายได้ 
4. ความสำเร็จในการเพิ่มพื้นทีก่ารจัดเก็บค่า
บำบดันำ้เสีย 

1. ดำเนินงานสำเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

1. ความสำเร็จในการเรียกเก็บ
เงินสมทบคา่บริการจาก อปท. 
2. ความสำเร็จในการรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์การจัดเก็บ/
ฐานข้อมูลลูกค้า 
3. การคิดคำนวณค่าใช้จา่ยใน
การบริหารจัดการระบบบำบัด
น้ำเสียให้กับ อปท. เพื่อเรียก
เก็บเงินสมทบ 
4. ความสำเร็จในการเพิ่มพื้นที่
การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย 
 

1. ดำเนินงานสำเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 
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ลำดับ
ที่ 

ชื่อแผนงาน / โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ตัวชี้วัดสายงาน ตัวชี้วัดฝ่าย ตัวชี้วัดกอง 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

10 โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสทิธิภาพระบบ
บำบดันำ้เสีย เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  
พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 
(ผูกพัน 3 ปี : 2563 - 2565) 

วผ./ฝวศ./กมว. 
และ กพค. 

1. การเข้าบริหารจัดการ
ระบบบำบัดนำ้เสียรวมของ 
อปท. 
2. ภาพรวมการก่อสร้าง
ระบบบำบัดนำ้เสียรวมชุมชน 

1. MOA / MOU 
จำนวน 18 พื้นที ่

1. การดำเนินการเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ 
2. จัดทำราคากลางงาน 
3. จัดทำขอบเขตงาน 
4. สนับสนุนการทำงานภายใน กมว./กพค. 
5. การจัดให้มีส่วนร่วมของประชาชน 
6. การจัดทำคู่มือความร่วมมือด้านการจัดการน้ำ
เสียชุมชน และการบรรยายให้ความรู้ด้านการ
จัดการน้ำเสียชุมชน 

1. ดำเนินงานสำเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

1. การดำเนินการเพื่อขอรับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
2. จัดทำราคากลางงาน 
3. จัดทำขอบเขตงาน 
4. สนับสนุนการทำงานภายใน 
กมว./กพค. 
5.การจัดให้มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

1. ดำเนินงานสำเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

11 โครงการก่อสร้าง เพิ่มประสิทธภิาพระบบบำบัด
น้ำเสีย ระบบท่อรวบรวม น้ำเสยี เกาะพีพี ตำบล
อ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  
พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 
(ผูกพัน 4 ปี : 2563 - 2566) 

วผ./ฝวศ./กมว. 
และ กพค. 

1. การเข้าบริหารจัดการ
ระบบบำบัดนำ้เสียรวมของ 
อปท. 
2. ภาพรวมการก่อสร้าง
ระบบบำบัดนำ้เสียรวมชุมชน 

1. MOA / MOU 
จำนวน 18 พื้นที ่

1. การดำเนินการเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ 
2. จัดทำราคากลางงาน 
3. จัดทำขอบเขตงาน 
4. สนับสนุนการทำงานภายใน กมว./กพค. 
5. การจัดให้มีส่วนร่วมของประชาชน 
6. การจัดทำคู่มือความร่วมมือด้านการจัดการน้ำ
เสียชุมชน และการบรรยายให้ความรู้ด้านการ
จัดการน้ำเสียชุมชน 

1. ดำเนินงานสำเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

1. การดำเนินการเพื่อขอรับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
2. จัดทำราคากลางงาน 
3. จัดทำขอบเขตงาน 
4. สนับสนุนการทำงานภายใน 
กมว./กพค. 
5.การจัดให้มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

1. ดำเนินงานสำเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

โครงการ ประจำประจำปงีบมาณ พ.ศ. 2563 (4 โครงการ) (กันเหลื่อมปีงบประมาณ)  

1 โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ  
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  
จังหวัดสมุทรปราการ 
พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 

วผ./ฝวศ./กมว. 
และ กพค. 

1. การเข้าบริหารจัดการ
ระบบบำบัดนำ้เสียรวมของ 
อปท. 
2. ภาพรวมการก่อสร้าง
ระบบบำบัดนำ้เสียรวมชุมชน 

1. MOA / MOU 
จำนวน 18 พื้นที ่

1. การดำเนินการเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ 
2. จัดทำราคากลางงาน 
3. จัดทำขอบเขตงาน 
4. สนับสนุนการทำงานภายใน กมว./กพค. 
5. การจัดให้มีส่วนร่วมของประชาชน 
6. การจัดทำคู่มือความร่วมมือด้านการจัดการน้ำ
เสียชุมชน และการบรรยายให้ความรู้ด้านการ
จัดการน้ำเสียชุมชน 

1. ดำเนินงานสำเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

1. การดำเนินการเพื่อขอรับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
2. จัดทำราคากลางงาน 
3. จัดทำขอบเขตงาน 
4. สนับสนุนการทำงานภายใน 
กมว./กพค. 
5.การจัดให้มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

1. ดำเนินงานสำเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 
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ลำดับ
ที่ 

ชื่อแผนงาน / โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ตัวชี้วัดสายงาน ตัวชี้วัดฝ่าย ตัวชี้วัดกอง 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

2 โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ  
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 
พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 

วผ./ฝวศ./กมว. 
และ กพค. 

1. การเข้าบริหารจัดการ
ระบบบำบัดนำ้เสียรวมของ 
อปท. 
2. ภาพรวมการก่อสร้าง
ระบบบำบัดนำ้เสียรวมชุมชน 

1. MOA / MOU 
จำนวน 18 พื้นที ่

1. การดำเนินการเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ 
2. จัดทำราคากลางงาน 
3. จัดทำขอบเขตงาน 
4. สนับสนุนการทำงานภายใน กมว./กพค. 
5. การจัดให้มีส่วนร่วมของประชาชน 
6. การจัดทำคู่มือความร่วมมือด้านการจัดการน้ำ
เสียชุมชน และการบรรยายให้ความรู้ด้านการ
จัดการน้ำเสียชุมชน 

1. ดำเนินงานสำเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

1. การดำเนินการเพื่อขอรับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
2. จัดทำราคากลางงาน 
3. จัดทำขอบเขตงาน 
4. สนับสนุนการทำงานภายใน 
กมว./กพค. 
5.การจัดให้มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

1. ดำเนินงานสำเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

3 โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ  
เทศบาลตำบลบางปลา จงัหวัดสมุทรสาคร  
(แห่งที่ 2) พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 

วผ./ฝวศ./กมว. 
และ กพค. 

1. การเข้าบริหารจัดการ
ระบบบำบัดนำ้เสียรวมของ 
อปท. 
2. ภาพรวมการก่อสร้าง
ระบบบำบัดนำ้เสียรวมชุมชน 

1. MOA / MOU 
จำนวน 18 พื้นที ่

1. การดำเนินการเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ 
2. จัดทำราคากลางงาน 
3. จัดทำขอบเขตงาน 
4. สนับสนุนการทำงานภายใน กมว./กพค. 
5. การจัดให้มีส่วนร่วมของประชาชน 
6. การจัดทำคู่มือความร่วมมือด้านการจัดการน้ำ
เสียชุมชน และการบรรยายให้ความรู้ด้านการ
จัดการน้ำเสียชุมชน 

1. ดำเนินงานสำเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

1. การดำเนินการเพื่อขอรับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
2. จัดทำราคากลางงาน 
3. จัดทำขอบเขตงาน 
4. สนับสนุนการทำงานภายใน 
กมว./กพค. 
5.การจัดให้มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

1. ดำเนินงานสำเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์
ติดตามและรายงานสถานการณน์้ำเสียประเทศ
ไทย 

วผ./ฝวศ./กมว. 
และ กพค. 

1. การเข้าบริหารจัดการ
ระบบบำบัดนำ้เสียรวมของ 
อปท. 
2. ภาพรวมการก่อสร้าง
ระบบบำบัดนำ้เสียรวมชุมชน 

1. ร้อยละผลการ
สรุปรายงานผล
และติดตาม
สถานการณน์้ำ
เสียภายในศูนย์
ติดตามฯ ร้อยละ 
80 

1. การดำเนินการเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ 
2. จัดทำราคากลางงาน 
3. จัดทำขอบเขตงาน 
4. สนับสนุนการทำงานภายใน กมว./กพค. 
 

1. ดำเนินงานสำเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

1. การดำเนินการเพื่อขอรับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
2. จัดทำราคากลางงาน 
3. จัดทำขอบเขตงาน 
4. สนับสนุนการทำงานภายใน 
กมว./กพค. 

1. ดำเนินงานสำเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 
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9. โครงการและงบประมาณแผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564             

(ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ) 

รายละเอียดแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564            

(ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ) มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางภาพรวมของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ลำดับ

โครงการ 
ชื่อ โครงการ / แผนงาน 

แผนวิสาหกิจ ผู้รับผิดชอบหลัก 
หน้า 

SO ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ สายงาน ฝ่าย กอง 
โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (11 โครงการ) 

1 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที ่โครงการอัน
เนื ่องมาจากพระราชดำริ เทศบาลเมือง
ปากพนัง บริเวณหลังเร ือนจำ จังหวัด
นครศรีธรรมราช พร้อมจ้างที ่ปร ึกษา
ควบคุมงาน 

1 1 1.1 วผ. ฝวศ. กมว./
กพค. 

19 

2 โครงการก่อสร้างศ ูนย ์บร ิหารจ ัดการ
คุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบล           
ลำโพ จังหวัดนนทบุรี พร้อมจ้างที่ปรึกษา
ควบคุมงาน 

1 1 1.1 วผ. ฝวศ. กมว./
กพค. 

22 

3 โครงการก่อสร้างศ ูนย ์บร ิหารจ ัดการ
คุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบล
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พร้อมจ้างที่
ปรึกษาควบคุมงาน 

1 1 1.1 วผ. ฝวศ. กมว./
กพค. 

25 

4 โครงการก่อสร้างศ ูนย ์บร ิหารจ ัดการ
คุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบล
แพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมจ้าง
ที่ปรึกษาควบคุมงาน 

1 1 1.1 วผ. ฝวศ. กมว./
กพค. 

28 

5 โครงการก่อสร้าง และเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาล
เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พร้อมจ้างที่
ปรึกษาควบคุมงาน 
(ผูกพัน 3 ปี : 2564 - 2566) 

1 1 1.1 วผ. ฝวศ. กมว./
กพค. 

31 

6 โครงการก่อสร้าง และเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่
จ ัดการน ้ำเส ีย  (เทศบาลนครสงขลา)         
ระยะที่ 1 พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 
(ผูกพัน 3 ปี : 2564 - 2566) 

1 1 1.1 วผ. ฝวศ. กมว./
กพค. 

34 

7 โครงการก่อสร้าง และเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบรวบรวมน ้ ำ เส ีย  เทศบาลนคร
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พร้อมจ้างที่
ปรึกษาควบคุมงาน 
(ผูกพัน 3 ปี : 2564 - 2566) 

1 1 1.1 วผ. ฝวศ. กมว./
กพค. 

37 
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ลำดับ
โครงการ 

ชื่อ โครงการ / แผนงาน 
แผนวิสาหกิจ ผู้รับผิดชอบหลัก 

หน้า 
SO ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ สายงาน ฝ่าย กอง 

8 โครงการจัดทำข้อมูลด้านน้ำเสียแบบครบ
วงจรบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
Big data 

2 4  4.2 วผ. ฝวศ. กมว./
กพค. 

40 

9 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ 2 4 4.2 ปก. ฝบจ. กจร. 43 
10 โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา  
พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 
(ผูกพัน 3 ปี : 2563 - 2565) 

2 4  4.2 วผ. ฝวศ. กมว./
กพค. 

46 

11 โครงการก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวบรวม น้ำเสีย 
เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ 
จังหวัดกระบี่  
พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 
(ผูกพัน 4 ปี : 2563 - 2566) 

2 4  4.2 วผ. ฝวศ. กมว./
กพค. 

49 

โครงการ ประจำประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2563 (4 โครงการ) (กันเหลื่อมปีงบประมาณ) 
1 โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการ

คุณภาพน้ำ  
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  
จังหวัดสมุทรปราการ 
พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 

2 4  4.2 วผ. ฝวศ. กมว./
กพค. 

52 

2 โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการ
คุณภาพน้ำ  
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 
พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 

2 4  4.2 วผ. ฝวศ. กมว./
กพค. 

55 

3 โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการ
คุณภาพน้ำ  
เทศบาลตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร  
(แห่งที่ 2) พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 

2 4  4.2 วผ. ฝวศ. กมว./
กพค. 

58 

4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับ
ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำ
เสียประเทศไทย 

2 4  4.2 วผ. ฝวศ. กมว./
กพค. 

61 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (11 โครงการ) 
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แผนปฏิบตัิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ได้รบัการจดัสรรงบประมาณ) 

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564) 
1. ชื่อแผนงานโครงการ : โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ เทศบาลเมืองปากพนัง บรเิวณหลังเรือนจำ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 

5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO1) : สร้างเครือข่ายการบริหารจดัการน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศ 
ตัวชี้วดั SO : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 

2. วัตถุประสงค์: 
1. เพื่อก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของทางราชการ 
2. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ลุ่มนำ้ปากพนังได้อยา่งมีประสิทธิภาพ   

6. สนับสนุนยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธภิาพระบบบำบัดน้ำเสีย 
ตัวชี้วดัยุทธศาสตร ์: ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที ่1.1 ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดนำ้เสีย 
ตัวชี้วดักลยุทธ ์: ปริมาณนำ้เสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 

3. ตัวชีว้ัดและเปา้หมายของผลลัพธ์ (Outcome) :  
1. ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 219,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
2. น้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชมุชนที่กำหนด ร้อยละ 99.00 
3. จำนวนประชากรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 19,667 คน 

7. ตัวชีว้ัดและเปา้หมายของผลผลิต (Output) :  
1. ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ร้อยละ 100 

4. งบประมาณ : 13.9300 ล้านบาท 8. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : คุณภาพการบำบัด 

9. กิจกรรม 
10. ระยะเวลาดำเนินการ 11. ตัวชี้วัดและ 

ค่าเป้าหมาย 
(กิจกรรม) 

12. 
ผู้รับผิดชอบ 

13. งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ประเภท จำนวน 
1. จัดซื้อจัดจ้างค่าก่อสร้างฯ  

                        

ตัวชี้วดั : ลงนามสัญญาจ้าง
ได้ตามแผน 
เป้าหมาย : ภายในเดือน 
พ.ย. 2563 

ฝวศ. - - 

2. ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย  

                        

ตัวชี้วดั : ก่อสร้างระบบ
บำบัดน้ำเสียได้ตามแผน 
เป้าหมาย : ภายในเดือน 
ก.ย. 2564 

ฝวศ. งบลงทุน 
(ปีเดียว) 

13.9300 
ล้านบาท 

3. ทดสอบระบบ  

                        

ตัวชี้วดั : ทดสอบระบบได้
ตามแผน 
เป้าหมาย : ภายในเดือน 
ก.ย. 2564 

ฝวศ. - - 
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14. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
14.1 ดา้นการเงิน : งบประมาณรวมทั้งโครงการ 13.9300 ล้านบาท 
 
14.2 ดา้นมิใช่การเงิน :  

15. การวิเคราะห์ความเสีย่งของโครงการ 
15.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การดำเนินงานโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพนำ้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
15.2 สาเหตุความเสี่ยง : ผู้รับจา้งดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน 
15.3 การบริหารความเสีย่ง : 

1. ให้ผู้รับจ้างจัดส่งแผนการดำเนินการและมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานอย่างใกล้ชิด และในการก่อสร้าง            
ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำจะจัดจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง 

2. สร้างความเข้าใจให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น การสร้างความรู้ ความเข้าใจ            
เรื่องสิ่งแวดล้อม การสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไป             
ตามแผนการดำเนินงาน 

3. จัดทำเส้นทางวิกฤต (Critical Path) ในกรณีที่การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้สามารถควบคุม
งานก่อสร้างหรือเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานได้ 

15.4 Risk Profile 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับผลกระทบ (Impact)                                    ระดับโอกาส (Likelihood) 

ระดับ 3 สูง 
สามารถเบิกจ่ายได้ 80 %  

ระดับ 3 สงู 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 80 % 

ระดับ 2 ปานกลาง 
สามารถเบิกจ่ายได้ 90 %   

ระดับ 2 ปานกลาง 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 90 % 

ระดับ 1 ต่ำ 
สามารถเบิกจ่ายได้ 100 %  

ระดับ 1 ต่ำ 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 100 % 

 
 
 
 

3 
3x1 = 3 3x2 = 6 

 
3x3 = 9 

2 
2x1 = 2 

 
2x2 = 4 2x3 = 6 

1  
1x1 = 1 

 
1x2 = 2 

 
1x3 = 3 

Impact / 
likelihood 

1 2 3 

ทรัพยากรบุคคล 
 สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ 
 ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝา่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource 

 
ใช้จำนวนคน 

ฝวศ. 
ฝพอ. 

ฝจส.1 
ฝจส.2 
ฝบจ. 
ฝบง. 
ฝอก.. 
สผอ. 
สตง. 

 
           -            . 
           3           . 
           -            . 
           -            . 
           -            . 
           -            . 
           2           . 
           2           . 
           1           . 
           1           . 

 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

ระบบสารสนเทศ 
 สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้ 
 ต้องจัดซ้ือ Hardware / Software ใหม่ 

 
 

ใช้จำนวนงบประมาณ 

 
 

           -            .     

 
 

ล้านบาท 

หมายเหต:ุ    
1.    คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ 
2.   คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ 
                    



- 21 - แผนปฏิบัติการองค์การจดัการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
                                                                            (ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ) 

 
16. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน 
16.1 ตัวชี้วัด : ร้อยละผลการเบกิจ่ายงบประมาณของโครงการ 
16.2 เปา้หมาย : ร้อยละ 100 
 

 
 

 
 

17. Early Warning System 
17.1 จุดระมัดระวงั (Trigger Point) : การดำเนินงานก่อสรา้งไม่เป็นไปตามแผน โดยล่าชา้กว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป 
17.2 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : ความสามารถในการเบกิจ่าย 
 

การส่งสัญญาณ ตัวแปรองค์ประกอบ มาตรการ 
ปกต ิ - การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปตามหรือเร็ว

กว่าแผน  

- 

ไม่ปกติระยะเบื้องต้น - การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน 
โดย ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป 

- ร้อยละแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ของโครงการได้ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ ไม่เกิน
ร้อยละ 10  

ให้ผู ้รับจ้างรานงานสาเหตุการดำเนินงาน
ล่าช้า โดยระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบ เพื่อหา
เร ่งร ัดการดำเน ินงาน และมาตรการใน              
การแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไม่ปกติระยะรุนแรง - การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน 
โดยล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป 

- ร้อยละแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ของโครงการได้ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ ไม่เกิน
ร้อยละ 20 

ปรับเป้าหมายการเบิกจ ่ายรายเดือนให้
สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลา
นั้นๆ 

 

 

แผนปฏิบตัิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ได้รบัการจดัสรรงบประมาณ) 
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ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ : โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ  
จังหวัดนนทบุรี พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 

5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO1) : สร้างเครือข่ายการบริหารจดัการน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศ 
ตัวชี้วดั SO : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 

2. วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อเป็นโครงการต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการนำ้เสียที่เหมาะสมกับชุมชนขนาดเล็กในจังหวัดนนทบุรี 
2. เพื่อช่วยลดปริมาณความสกปรกที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ  
3. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี 

6. สนับสนุนยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธภิาพระบบบำบัดน้ำเสีย 
ตัวชี้วดัยุทธศาสตร ์: ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที ่1.1 ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดนำ้เสีย 
ตัวชี้วดักลยุทธ ์: ปริมาณนำ้เสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 

3. ตัวชีว้ัดและเปา้หมายของผลลัพธ์ (Outcome) : 
1. ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 547,500 ลูกบาศก์เมตรต่อปี  
2. น้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชมุชนที่กำหนด ร้อยละ 99.00 
3. จำนวนประชากรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 11,296 คน 

7. ตัวชีว้ัดและเปา้หมายของผลผลิต (Output) :  
1. ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ร้อยละ 100 

4. งบประมาณ : 81.9429 ล้านบาท 8. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : คุณภาพการบำบัด 

9. กิจกรรม 
10. ระยะเวลาดำเนินการ 

11. ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 
12. 

ผู้รับผิดชอบ 
13. งบประมาณ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ประเภท จำนวน 

1. จัดซื้อจัดจ้างค่าก่อสร้างฯ  

                        

ตัวชี้วดั : ลงนามสัญญาจ้าง
ได้ตามแผน 
เป้าหมาย : ภายในเดือน 
พ.ย. 2563 

ฝวศ. - - 

2. ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย  

                        

ตัวชี้วดั : ก่อสร้างระบบ
บำบัดน้ำเสียได้ตามแผน 
เป้าหมาย : ภายในเดือน 
ก.ย. 2564 

ฝวศ. งบลงทุน 
(ปีเดียว) 

81.9429  
ล้านบาท 

3. ทดสอบระบบ  

                        

ตัวชี้วดั : ทดสอบระบบได้
ตามแผน 
เป้าหมาย : ภายในเดือน 
ก.ย. 2564 

ฝวศ. - - 
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14. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
14.1 ดา้นการเงิน : งบประมาณรวมทั้งโครงการ 81.9429 ล้านบาท 
 
14.2 ดา้นมิใช่การเงิน :  

15. การวิเคราะห์ความเสีย่งของโครงการ 
15.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การดำเนินงานโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพนำ้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
15.2 สาเหตุความเสี่ยง : ผู้รับจา้งดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน 
15.3 การบริหารความเสีย่ง : 

1. ให้ผู้รับจ้างจัดส่งแผนการดำเนินการและมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานอย่างใกล้ชิด และในกา รก่อสร้าง           
ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำจะจัดจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง 

2. สร้างความเข้าใจให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น การสร้างความรู้ ความเข้าใจ            
เรื่องสิ่งแวดล้อม การสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไป             
ตามแผนการดำเนินงาน 

3. จัดทำเส้นทางวิกฤต (Critical Path) ในกรณีที่การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้สามารถควบคุม
งานก่อสร้างหรือเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานได้ 

15.4 Risk Profile 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับผลกระทบ (Impact)                                    ระดับโอกาส (Likelihood) 

ระดับ 3 สงู สามารถเบิกจา่ยได้ 80 % 
 

ระดับ 3 สงู 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 80 % 

ระดับ 2 ปานกลาง สามารถเบิกจา่ยได้ 90 %  
 

ระดับ 2 ปานกลาง 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 90 % 

ระดับ 1 ต่ำ สามารถเบิกจา่ยได้ 100 % 
 

ระดับ 1 ต่ำ 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 100 % 

 
 
 
 

3 
3x1 = 3 3x2 = 6 

 
3x3 = 9 

2 
2x1 = 2 

 
2x2 = 4 2x3 = 6 

1  
1x1 = 1 

 
1x2 = 2 

 
1x3 = 3 

Impact / 
likelihood 

1 2 3 

ทรัพยากรบุคคล 
 สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ 
 ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝา่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource 

 
ใช้จำนวนคน 

ฝวศ. 
ฝพอ. 

ฝจส.1 
ฝจส.2 
ฝบจ. 
ฝบง. 
ฝอก.. 
สผอ. 
สตง. 

 
           -            . 
           3           . 
           -            . 
           -            . 
           -            . 
           -            . 
           2           . 
           2           . 
           1           . 
           1           . 

 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

ระบบสารสนเทศ 
 สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้ 
 ต้องจัดซ้ือ Hardware / Software ใหม่ 

 
 

ใช้จำนวนงบประมาณ 

 
 

           -            .     

 
 

ล้านบาท 

หมายเหต:ุ    
1.    คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ 
2.   คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ 
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16. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน 
16.1 ตัวชี้วัด : ร้อยละผลการเบกิจ่ายงบประมาณของโครงการ 
16.2 เปา้หมาย : ร้อยละ 100 
 

 
 

 
 

17. Early Warning System 
17.1 จุดระมัดระวงั (Trigger Point) : การดำเนินงานก่อสรา้งไม่เป็นไปตามแผน โดยล่าชา้กว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป 
17.2 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : ความสามารถในการเบกิจ่าย 
 

การส่งสัญญาณ ตัวแปรองค์ประกอบ มาตรการ 
ปกต ิ - การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปตามหรือเร็ว

กว่าแผน  

- 

ไม่ปกติระยะเบื้องต้น - การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน 
โดย ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป 

- ร้อยละแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ของโครงการได้ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ ไม่เกิน
ร้อยละ 10  

ให้ผู ้รับจ้างรานงานสาเหตุการดำเนินงาน
ล่าช้า โดยระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบ เพื่อหา
เร ่งร ัดการดำเน ินงาน และมาตรการใน              
การแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไม่ปกติระยะรุนแรง - การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน 
โดยล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป 

- ร้อยละแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ของโครงการได้ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ ไม่เกิน
ร้อยละ 20 

ปรับเป้าหมายการเบิกจ ่ายรายเดือนให้
สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลา
นั้นๆ 
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แผนปฏิบตัิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ได้รบัการจดัสรรงบประมาณ) 

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
1. ชื่อแผนงานโครงการ : โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 

5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO1) : สร้างเครือข่ายการบริหารจดัการน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศ 
ตัวชี้วดั SO : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 

2. วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อเป็นโครงการต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการนำ้เสียที่เหมาะสมกับชุมชนขนาดเล็กในจังหวัดนครปฐม 
2. เพื่อช่วยลดปริมาณความสกปรกที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ  
3. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 

6. สนับสนุนยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธภิาพระบบบำบัดน้ำเสีย 
ตัวชี้วดัยุทธศาสตร ์: ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที ่1.1 ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดนำ้เสีย 
ตัวชี้วดักลยุทธ ์: ปริมาณนำ้เสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 

3. ตัวชีว้ัดและเปา้หมายของผลลัพธ์ (Outcome) : 
1. ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 365,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
2. น้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชมุชนที่กำหนด ร้อยละ 99.00 
3. ประชากรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 34,604 คน 

7. ตัวชีว้ัดและเปา้หมายของผลผลิต (Output) :  
1. ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ร้อยละ 100 

4. งบประมาณ : 59.9429 ล้านบาท 8. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : คุณภาพการบำบัด 

9. กิจกรรม 
10. ระยะเวลาดำเนินการ 

11. ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 
12. 

ผู้รับผิดชอบ 
13. งบประมาณ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ประเภท จำนวน 

1. จัดซื้อจัดจ้างค่าก่อสร้างฯ  

                        

ตัวชี้วดั : ลงนามสัญญาจ้าง
ได้ตามแผน 
เป้าหมาย : ภายในเดือน 
พ.ย. 2563 

ฝวศ. - - 

2. ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย  

                        

ตัวชี้วดั : ก่อสร้างระบบ
บำบัดน้ำเสียได้ตามแผน 
เป้าหมาย : ภายในเดือน 
ก.ย. 2564 

ฝวศ. งบลงทุน 
(ปีเดียว) 

59.9429  
ล้านบาท 

3. ทดสอบระบบ  

                        

ตัวชี้วดั : ทดสอบระบบได้
ตามแผน 
เป้าหมาย : ภายในเดือน 
ก.ย. 2564 

ฝวศ. - - 
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14. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
14.1 ดา้นการเงิน : งบประมาณรวมทั้งโครงการ 59.9429 ล้านบาท 
 
14.2 ดา้นมิใช่การเงิน :  

15. การวิเคราะห์ความเสีย่งของโครงการ 
15.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การดำเนินงานโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพนำ้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
15.2 สาเหตุความเสี่ยง : ผู้รับจา้งดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน 
15.3 การบริหารความเสีย่ง : 

1. ให้ผู้รับจ้างจัดส่งแผนการดำเนินการและมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานอย่างใกล้ชิด และในกา รก่อสร้าง           
ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำจะจัดจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง 

2. สร้างความเข้าใจให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น การสร้างความรู้ ความเข้าใจ            
เรื่องสิ่งแวดล้อม การสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไป             
ตามแผนการดำเนินงาน 

3. จัดทำเส้นทางวิกฤต (Critical Path) ในกรณีที่การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้สามารถควบคุม
งานก่อสร้างหรือเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานได้ 

15.4 Risk Profile 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับผลกระทบ (Impact)                                    ระดับโอกาส (Likelihood) 

ระดับ 3 สงู สามารถเบิกจา่ยได้ 80 % 
 

ระดับ 3 สงู 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 80 % 

ระดับ 2 ปานกลาง สามารถเบิกจา่ยได้ 90 %  
 

ระดับ 2 ปานกลาง 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 90 % 

ระดับ 1 ต่ำ สามารถเบิกจา่ยได้ 100 % 
 

ระดับ 1 ต่ำ 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 100 % 

 
 
 
 

3 
3x1 = 3 3x2 = 6 

 
3x3 = 9 

2 
2x1 = 2 

 
2x2 = 4 2x3 = 6 

1  
1x1 = 1 

 
1x2 = 2 

 
1x3 = 3 

Impact / 
likelihood 

1 2 3 

ทรัพยากรบุคคล 
 สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ 
 ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝา่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource 

 
ใช้จำนวนคน 

ฝวศ. 
ฝพอ. 

ฝจส.1 
ฝจส.2 
ฝบจ. 
ฝบง. 
ฝอก.. 
สผอ. 
สตง. 

 
           -            . 
           3           . 
           -            . 
           -            . 
           -            . 
           -            . 
           2           . 
           2           . 
           1           . 
           1           . 

 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

ระบบสารสนเทศ 
 สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้ 
 ต้องจัดซ้ือ Hardware / Software ใหม่ 

 
 

ใช้จำนวนงบประมาณ 

 
 

           -            .     

 
 

ล้านบาท 

หมายเหต:ุ    
1.    คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ 
2.   คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ 
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16. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน 
16.1 ตัวชี้วัด : ร้อยละผลการเบกิจ่ายงบประมาณของโครงการ 
16.2 เปา้หมาย : ร้อยละ 100 
 

 
 

 
 

17. Early Warning System 
17.1 จุดระมัดระวงั (Trigger Point) : การดำเนินงานก่อสรา้งไม่เป็นไปตามแผน โดยล่าชา้กว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป 
17.2 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : ความสามารถในการเบกิจ่าย 
 

การส่งสัญญาณ ตัวแปรองค์ประกอบ มาตรการ 
ปกต ิ - การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปตามหรือเร็ว

กว่าแผน  

- 

ไม่ปกติระยะเบื้องต้น - การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน 
โดย ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป 

- ร้อยละแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ของโครงการได้ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ ไม่เกิน
ร้อยละ 10  

ให้ผู ้รับจ้างรานงานสาเหตุการดำเนินงาน
ล่าช้า โดยระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบ เพื่อหา
เร ่งร ัดการดำเน ินงาน และมาตรการใน              
การแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไม่ปกติระยะรุนแรง - การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน 
โดยล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป 

- ร้อยละแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ของโครงการได้ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ ไม่เกิน
ร้อยละ 20 

ปรับเป้าหมายการเบิกจ ่ายรายเดือนให้
สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลา
นั้นๆ 
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แผนปฏิบตัิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ได้รบัการจดัสรรงบประมาณ) 

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
1. ชื่อแผนงานโครงการ : โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา  
จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมจา้งที่ปรึกษาควบคุมงาน 

5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO1) : สร้างเครือข่ายการบริหารจดัการน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศ 
ตัวชี้วดั SO : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 

2. วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อเป็นโครงการต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการนำ้เสียที่เหมาะสมกับชุมชนขนาดเล็กในจังหวัดสมุทรปราการ 
2. เพื่อช่วยลดปริมาณความสกปรกที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ  
3. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 

6. สนับสนุนยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธภิาพระบบบำบัดน้ำเสีย 
ตัวชี้วดัยุทธศาสตร ์: ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที ่1.1 ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดนำ้เสีย 
ตัวชี้วดักลยุทธ ์: ปริมาณนำ้เสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 

3. ตัวชีว้ัดและเปา้หมายของผลลัพธ์ (Outcome) : 
1. ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 365,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
2. น้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชมุชนที่กำหนด ร้อยละ 99.00 
3. จำนวนประชากรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 34,862 คน 

7. ตัวชีว้ัดและเปา้หมายของผลผลิต (Output) :  
1. ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ร้อยละ 100 

4. งบประมาณ : 59.9429 ล้านบาท 8. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : คุณภาพการบำบัด 

9. กิจกรรม 
10. ระยะเวลาดำเนินการ 

11. ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 
12. 

ผู้รับผิดชอบ 
13. งบประมาณ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ประเภท จำนวน 

1. จัดซื้อจัดจ้างค่าก่อสร้างฯ  

                        

ตัวชี้วดั : ลงนามสัญญาจ้าง
ได้ตามแผน 
เป้าหมาย : ภายในเดือน 
พ.ย. 2563 

ฝวศ. - - 

2. ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย  

                        

ตัวชี้วดั : ก่อสร้างระบบ
บำบัดน้ำเสียได้ตามแผน 
เป้าหมาย : ภายในเดือน 
ก.ย. 2564 

ฝวศ. งบลงทุน 
(ปีเดียว) 

59.9429  
ล้านบาท 

3. ทดสอบระบบ  

                        

ตัวชี้วดั : ทดสอบระบบได้
ตามแผน 
เป้าหมาย : ภายในเดือน 
ก.ย. 2564 

ฝวศ. - - 
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14. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
14.1 ดา้นการเงิน : งบประมาณรวมทั้งโครงการ 59.9429 ล้านบาท 
 
14.2 ดา้นมิใช่การเงิน :  

15. การวิเคราะห์ความเสีย่งของโครงการ 
15.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การดำเนินงานโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพนำ้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
15.2 สาเหตุความเสี่ยง : ผู้รับจา้งดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน 
15.3 การบริหารความเสีย่ง : 

1. ให้ผู้รับจ้างจัดส่งแผนการดำเนินการและมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานอย่างใกล้ชิด และในกา รก่อสร้าง           
ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำจะจัดจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง 

2. สร้างความเข้าใจให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น การสร้างความรู้ ความเข้าใจ            
เรื่องสิ่งแวดล้อม การสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไป             
ตามแผนการดำเนินงาน 

3. จัดทำเส้นทางวิกฤต (Critical Path) ในกรณีที่การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้สามารถควบคุม
งานก่อสร้างหรือเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานได้ 

15.4 Risk Profile 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับผลกระทบ (Impact)                                    ระดับโอกาส (Likelihood) 

ระดับ 3 สงู สามารถเบิกจา่ยได้ 80 % 
 

ระดับ 3 สงู 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 80 % 

ระดับ 2 ปานกลาง สามารถเบิกจา่ยได้ 90 %  
 

ระดับ 2 ปานกลาง 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 90 % 

ระดับ 1 ต่ำ สามารถเบิกจา่ยได้ 100 % 
 

ระดับ 1 ต่ำ 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 100 % 

 
 
 

3 
3x1 = 3 3x2 = 6 

 
3x3 = 9 

2 
2x1 = 2 

 
2x2 = 4 2x3 = 6 

1  
1x1 = 1 

 
1x2 = 2 

 
1x3 = 3 

Impact / 
likelihood 

1 2 3 

ทรัพยากรบุคคล 
 สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ 
 ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝา่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource 

 
ใช้จำนวนคน 

ฝวศ. 
ฝพอ. 

ฝจส.1 
ฝจส.2 
ฝบจ. 
ฝบง. 
ฝอก.. 
สผอ. 
สตง. 

 
           -            . 
           3           . 
           -            . 
           -            . 
           -            . 
           -            . 
           2           . 
           2           . 
           1           . 
           1           . 

 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

ระบบสารสนเทศ 
 สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้ 
 ต้องจัดซ้ือ Hardware / Software ใหม่ 

 
 

ใช้จำนวนงบประมาณ 

 
 

           -            .     

 
 

ล้านบาท 

หมายเหต:ุ    
1.    คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ 
2.   คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ 
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16. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน 
16.1 ตัวชี้วัด : ร้อยละผลการเบกิจ่ายงบประมาณของโครงการ 
16.2 เปา้หมาย : ร้อยละ 100 
 

 
 

 
 

17. Early Warning System 
17.1 จุดระมัดระวงั (Trigger Point) : การดำเนินงานก่อสรา้งไม่เป็นไปตามแผน โดยล่าชา้กว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป 
17.2 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : ความสามารถในการเบกิจ่าย 
 

การส่งสัญญาณ ตัวแปรองค์ประกอบ มาตรการ 
ปกต ิ - การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปตามหรือเร็ว

กว่าแผน  

- 

ไม่ปกติระยะเบื้องต้น - การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน 
โดย ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป 

- ร้อยละแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ของโครงการได้ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ ไม่เกิน
ร้อยละ 10  

ให้ผู ้รับจ้างรานงานสาเหตุการดำเนินงาน
ล่าช้า โดยระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบ เพื่อหา
เร ่งร ัดการดำเน ินงาน และมาตรการใน              
การแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไม่ปกติระยะรุนแรง - การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน 
โดยล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป 

- ร้อยละแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ของโครงการได้ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ ไม่เกิน
ร้อยละ 20 

ปรับเป้าหมายการเบิกจ ่ายรายเดือนให้
สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลา
นั้นๆ 
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แผนปฏิบตัิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ได้รบัการจดัสรรงบประมาณ) 

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
1. ชื่อแผนงานโครงการ : โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี พรอ้มจ้างที่ปรึกษาควบคมุงาน 

5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO1) : สร้างเครือข่ายการบริหารจดัการน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศ 
ตัวชี้วดั SO : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 

2. วัตถุประสงค์ : 
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและเพิ่มประสิทธภิาพระบบบำบัดนำ้เสีย ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม 
เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลอง 

6. สนับสนุนยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธภิาพระบบบำบัดน้ำเสีย 
ตัวชี้วดัยุทธศาสตร ์: ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที ่1.1 ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดนำ้เสีย 
ตัวชี้วดักลยุทธ ์: ปริมาณนำ้เสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 

3. ตัวชีว้ัดและเปา้หมายของผลลัพธ์ (Outcome) : 
1. ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 7,300,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
2. น้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชมุชนที่กำหนด ร้อยละ 99.00 
3. จำนวนประชากรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 30,712 คน 

7. ตัวชีว้ัดและเปา้หมายของผลผลิต (Output) :  
1. ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ร้อยละ 100 (ของประจำปี) 
2. ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ร้อยละ 20 (ของทั้งหมด) 

4. งบประมาณ : 53.6987 ล้านบาท จากงบประมาณทั้งหมด 275.0000 ล้านบาท (ผูกพัน 3 ป ีพ.ศ. 2564-2566) 8. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : คุณภาพการบำบัด 

9. กิจกรรม 
10. ระยะเวลาดำเนินการ 

12. ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 
12. 

ผู้รับผิดชอบ 
13. งบประมาณ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ประเภท จำนวน 

1. จัดซื้อจัดจ้างค่าก่อสร้างฯ  

                        

ตัวชี้วดั : ลงนามสัญญาจ้าง
ได้ตามแผน 
เป้าหมาย : ภายในเดือน 
พ.ย. 2563 

ฝวศ. - - 

2. ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย  

                        

ตัวชี้วดั : ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบบำบัดนำ้เสียได้ตาม
แผน  
เป้าหมาย : ภายในเดือน 
ก.ย. 2566 

ฝวศ. งบลงทุน 
(ผูกพัน 3 ปี) 
2564-2566 

53.6987  
ล้านบาท 
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14. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
14.1 ดา้นการเงิน : งบประมาณรวมทั้งโครงการ 53.6987ล้านบาท 
 
14.2 ดา้นมิใช่การเงิน :  

15. การวิเคราะห์ความเสีย่งของโครงการ 
15.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การดำเนินงานโครงการก่อสร้างและเพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารจัดการคุณภาพนำ้ 
เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
15.2 สาเหตุความเสี่ยง : ผู้รับจา้งดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน 
15.3 การบริหารความเสีย่ง : 

1. ให้ผู้รับจ้างจัดส่งแผนการดำเนินการและมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานอย่างใกล้ชิด และในการก่อสร้าง            
ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำจะจัดจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง 

2. สร้างความเข้าใจให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น การสร้างความรู้ ความเข้าใจ            
เรื่องสิ่งแวดล้อม การสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไป             
ตามแผนการดำเนินงาน 

3. จัดทำเส้นทางวิกฤต (Critical Path) ในกรณีที่การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้สามารถควบคุม
งานก่อสร้างหรือเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานได้ 

15.4 Risk Profile 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับผลกระทบ (Impact)                                    ระดับโอกาส (Likelihood) 

ระดับ 3 สงู สามารถเบิกจา่ยได้ 80 % 
 

ระดับ 3 สงู 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 80 % 

ระดับ 2 ปานกลาง สามารถเบิกจา่ยได้ 90 %  
 

ระดับ 2 ปานกลาง 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 90 % 

ระดับ 1 ต่ำ สามารถเบิกจา่ยได้ 100 % 
 

ระดับ 1 ต่ำ 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 100 % 

 
 
 

3 
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1  
1x1 = 1 
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Impact / 
likelihood 

1 2 3 

ทรัพยากรบุคคล 
 สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ 
 ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝา่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource 

 
ใช้จำนวนคน 

ฝวศ. 
ฝพอ. 

ฝจส.1 
ฝจส.2 
ฝบจ. 
ฝบง. 
ฝอก.. 
สผอ. 
สตง. 
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           3           . 
           -            . 
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           -            . 
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           2           . 
           1           . 
           1           . 
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คน 
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คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

ระบบสารสนเทศ 
 สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้ 
 ต้องจัดซ้ือ Hardware / Software ใหม่ 

 
 

ใช้จำนวนงบประมาณ 

 
 

           -            .     

 
 

ล้านบาท 

หมายเหต:ุ    
1.    คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ 
2.   คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ 
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16. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน 
16.1 ตัวชี้วัด : ร้อยละผลการเบกิจ่ายงบประมาณของโครงการ 
16.2 เปา้หมาย : 1. ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ร้อยละ 100 (ของประจำปี) 

2. ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ร้อยละ 20 (ของทั้งหมด) 
 

 
 

 
 

17. Early Warning System 
17.1 จุดระมัดระวงั (Trigger Point) : การดำเนินงานก่อสรา้งไม่เป็นไปตามแผน โดยล่าชา้กว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป 
17.2 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : ความสามารถในการเบกิจ่าย 
 

การส่งสัญญาณ ตัวแปรองค์ประกอบ มาตรการ 
ปกต ิ - การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปตามหรือเร็ว

กว่าแผน  

- 

ไม่ปกติระยะเบื้องต้น - การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน 
โดย ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป 

- ร้อยละแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ของโครงการได้ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ ไม่เกิน
ร้อยละ 10  

ให้ผู ้รับจ้างรานงานสาเหตุการดำเนินงาน
ล่าช้า โดยระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบ เพื่อหา
เร ่งร ัดการดำเน ินงาน และมาตรการใน              
การแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไม่ปกติระยะรุนแรง - การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน 
โดยล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป 

- ร้อยละแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ของโครงการได้ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ ไม่เกิน
ร้อยละ 20 

ปรับเป้าหมายการเบิกจ ่ายรายเดือนให้
สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลา
นั้นๆ 
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แผนปฏิบตัิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ได้รบัการจดัสรรงบประมาณ) 

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
1. ชื่อแผนงานโครงการ : โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการคุณภาพน้ำในเขตพื้นทีจ่ัดการนำ้เสีย  
(เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา) ระยะที่ 1 พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 

5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO1) : สร้างเครือข่ายการบริหารจดัการน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศ 
ตัวชี้วดั SO : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 

2. วัตถุประสงค์ : 
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและเพิ่มประสิทธภิาพระบบบำบัดนำ้เสีย ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม 
เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ 

6. สนับสนุนยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธภิาพระบบบำบัดน้ำเสีย 
ตัวชี้วดัยุทธศาสตร ์: ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที ่1.1 ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดนำ้เสีย 
ตัวชี้วดักลยุทธ ์: ปริมาณนำ้เสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 

3. ตัวชีว้ัดและเปา้หมายของผลลัพธ์ (Outcome) : 
1. ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 12,775,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
2. น้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชมุชนที่กำหนด ร้อยละ 99.00 
3. จำนวนประชากรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 61,209 คน 

7. ตัวชีว้ัดและเปา้หมายของผลผลิต (Output) :  
1. ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ร้อยละ 100 (ของประจำปี) 
2. ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ร้อยละ 19 (ของทั้งหมด) 

4. งบประมาณ : 147.4329 ล้านบาท จากงบประมาณทั้งหมด 760.3200  ล้านบาท (ผูกพัน 3 ป ีพ.ศ. 2564-2566) 8. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : คุณภาพการบำบัด 

9. กิจกรรม 
10. ระยะเวลาดำเนินการ 

11. ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 
12. 

ผู้รับผิดชอบ 
13. งบประมาณ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ประเภท จำนวน 

1. จัดซื้อจัดจ้างค่าก่อสร้างฯ  

                        

ตัวชี้วดั : ลงนามสัญญาจ้าง
ได้ตามแผน 
เป้าหมาย : ภายในเดือน 
พ.ย. 2563 

ฝวศ. - - 

2. ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย  

                        

ตัวชี้วดั : ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบบำบัดนำ้เสียได้ตาม
แผน  
เป้าหมาย : ภายในเดือน 
ก.ย. 2566 

ฝวศ. งบลงทุน 
(ผูกพัน 3 ปี) 
2564-2566 

147.4329  
ล้านบาท 
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14. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
14.1 ดา้นการเงิน : งบประมาณรวมทั้งโครงการ 147.4329 ล้านบาท 
 
14.2 ดา้นมิใช่การเงิน :  

15. การวิเคราะห์ความเสีย่งของโครงการ 
15.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การดำเนินงานโครงการก่อสร้างและเพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารจัดการคุณภาพนำ้ในเขต
พื้นที่จัดการน้ำเสยี (เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา) ระยะที ่1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
15.2 สาเหตุความเสี่ยง : ผู้รับจา้งดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน 
15.3 การบริหารความเสีย่ง : 

1. ให้ผู้รับจ้างจัดส่งแผนการดำเนินการและมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานอย่างใกล้ชิด และในการก่อสร้าง            
ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำจะจัดจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง 

2. สร้างความเข้าใจให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น การสร้างความรู้ ความเข้าใจ            
เรื่องสิ่งแวดล้อม การสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไป             
ตามแผนการดำเนินงาน 

3. จัดทำเส้นทางวิกฤต (Critical Path) ในกรณีที่การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้สามารถควบคุม
งานก่อสร้างหรือเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานได้ 

15.4 Risk Profile 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับผลกระทบ (Impact)                                    ระดับโอกาส (Likelihood) 

ระดับ 3 สงู สามารถเบิกจา่ยได้ 80 % 
 

ระดับ 3 สงู 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 80 % 

ระดับ 2 ปานกลาง สามารถเบิกจา่ยได้ 90 %  
 

ระดับ 2 ปานกลาง 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 90 % 

ระดับ 1 ต่ำ สามารถเบิกจา่ยได้ 100 % 
 

ระดับ 1 ต่ำ 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 100 % 

 
 
 

3 
3x1 = 3 3x2 = 6 

 
3x3 = 9 

2 
2x1 = 2 

 
2x2 = 4 2x3 = 6 

1  
1x1 = 1 

 
1x2 = 2 

 
1x3 = 3 

Impact / 
likelihood 

1 2 3 

ทรัพยากรบุคคล 
 สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ 
 ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝา่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource 

 
ใช้จำนวนคน 

ฝวศ. 
ฝพอ. 

ฝจส.1 
ฝจส.2 
ฝบจ. 
ฝบง. 
ฝอก.. 
สผอ. 
สตง. 

 
           -            . 
           3           . 
           -            . 
           -            . 
           -            . 
           -            . 
           2           . 
           2           . 
           1           . 
           1           . 

 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

ระบบสารสนเทศ 
 สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้ 
 ต้องจัดซ้ือ Hardware / Software ใหม่ 

 
 

ใช้จำนวนงบประมาณ 

 
 

           -            .     

 
 

ล้านบาท 

หมายเหต:ุ    
1.    คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ 
2.   คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ 
                    



- 36 - แผนปฏิบัติการองค์การจดัการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
                                                                            (ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ) 

 
16. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน 
16.1 ตัวชี้วัด : ร้อยละผลการเบกิจ่ายงบประมาณของโครงการ 
16.2 เปา้หมาย : 1. ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ร้อยละ 100 (ของประจำปี) 

2. ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ร้อยละ 19 (ของทั้งหมด) 
 

 
 

 
 

17. Early Warning System 
17.1 จุดระมัดระวงั (Trigger Point) : การดำเนินงานก่อสรา้งไม่เป็นไปตามแผน โดยล่าชา้กว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป 
17.2 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : ความสามารถในการเบกิจ่าย 
 

การส่งสัญญาณ ตัวแปรองค์ประกอบ มาตรการ 
ปกต ิ - การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปตามหรือเร็ว

กว่าแผน  

- 

ไม่ปกติระยะเบื้องต้น - การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน 
โดย ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป 

- ร้อยละแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ของโครงการได้ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ ไม่เกิน
ร้อยละ 10  

ให้ผู ้รับจ้างรานงานสาเหตุการดำเนินงาน
ล่าช้า โดยระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบ เพื่อหา
เร ่งร ัดการดำเน ินงาน และมาตรการใน              
การแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไม่ปกติระยะรุนแรง - การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน 
โดยล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป 

- ร้อยละแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ของโครงการได้ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ ไม่เกิน
ร้อยละ 20 

ปรับเป้าหมายการเบิกจ ่ายรายเดือนให้
สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลา
นั้นๆ 
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แผนปฏิบตัิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ได้รบัการจดัสรรงบประมาณ) 

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
1. ชื่อแผนงานโครงการ : โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการคุณภาพน้ำ เทศบาลนครพิษณุโลก  
จังหวัดพิษณุโลก พร้อมจา้งที่ปรึกษาควบคุมงาน 

5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO1) : สร้างเครือข่ายการบริหารจดัการน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศ 
ตัวชี้วดั SO : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 

2. วัตถุประสงค์ : 
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและเพิ่มประสิทธภิาพระบบบำบัดนำ้เสีย ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม 
เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ 

6. สนับสนุนยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธภิาพระบบบำบัดน้ำเสีย 
ตัวชี้วดัยุทธศาสตร ์: ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที ่1.1 ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดนำ้เสีย 
ตัวชี้วดักลยุทธ ์: ปริมาณนำ้เสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 

3. ตัวชีว้ัดและเปา้หมายของผลลัพธ์ (Outcome) : 
1. ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 9,125,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
2. น้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชมุชนที่กำหนด ร้อยละ 99.00 
3. จำนวนประชากรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 55,066 คน 

7. ตัวชีว้ัดและเปา้หมายของผลผลิต (Output) :  
1. ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ร้อยละ 100 (ของประจำปี) 
2. ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ร้อยละ 19 (ของทั้งหมด) 

4. งบประมาณ : 50.6356 ล้านบาท จากงบประมาณทั้งหมด 270.0000  ล้านบาท (ผูกพัน 3 ป ีพ.ศ. 2564-2566) 8. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : คุณภาพการบำบัด 

9. กิจกรรม 
10. ระยะเวลาดำเนินการ 

11. ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 
12. 

ผู้รับผิดชอบ 
13. งบประมาณ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ประเภท จำนวน 

1. จัดซื้อจัดจ้างค่าก่อสร้างฯ  

                        

ตัวชี้วดั : ลงนามสัญญาจ้าง
ได้ตามแผน 
เป้าหมาย : ภายในเดือน 
พ.ย. 2563 

ฝวศ. - - 

2. ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย  

                        

ตัวชี้วดั : ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบบำบัดนำ้เสียได้ตาม
แผน  
เป้าหมาย : ภายในเดือน 
ก.ย. 2566 

ฝวศ. งบลงทุน 
(ผูกพัน 3 ปี) 
2564-2566 

50.6356 
ล้านบาท 
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14. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
14.1 ดา้นการเงิน : งบประมาณรวมทั้งโครงการ 50.6356 ล้านบาท 
 
14.2 ดา้นมิใช่การเงิน :  

15. การวิเคราะห์ความเสีย่งของโครงการ 
15.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การดำเนินงานโครงการก่อสร้างและเพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารจัดการคุณภาพนำ้ 
เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพษิณุโลก ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
15.2 สาเหตุความเสี่ยง : ผู้รับจา้งดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน 
15.3 การบริหารความเสีย่ง : 

1. ให้ผู้รับจ้างจัดส่งแผนการดำเนินการและมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานอย่างใกล้ชิด และในการก่อสร้าง            
ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำจะจัดจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง 

2. สร้างความเข้าใจให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น การสร้างความรู้ ความเข้าใจ           
เรื่องสิ่งแวดล้อม การสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไป             
ตามแผนการดำเนินงาน 

3. จัดทำเส้นทางวิกฤต (Critical Path) ในกรณีที่การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้สามารถควบคุม
งานก่อสร้างหรือเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานได้ 

15.4 Risk Profile 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับผลกระทบ (Impact)                                    ระดับโอกาส (Likelihood) 

ระดับ 3 สงู สามารถเบิกจา่ยได้ 80 % 
 

ระดับ 3 สงู 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 80 % 

ระดับ 2 ปานกลาง สามารถเบิกจา่ยได้ 90 %  
 

ระดับ 2 ปานกลาง 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 90 % 

ระดับ 1 ต่ำ สามารถเบิกจา่ยได้ 100 % 
 

ระดับ 1 ต่ำ 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 100 % 

 
 

3 
3x1 = 3 3x2 = 6 

 
3x3 = 9 

2 
2x1 = 2 

 
2x2 = 4 2x3 = 6 

1  
1x1 = 1 

 
1x2 = 2 

 
1x3 = 3 

Impact / 
likelihood 

1 2 3 

ทรัพยากรบุคคล 
 สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ 
 ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝา่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource 

 
ใช้จำนวนคน 

ฝวศ. 
ฝพอ. 

ฝจส.1 
ฝจส.2 
ฝบจ. 
ฝบง. 
ฝอก.. 
สผอ. 
สตง. 

 
           -            . 
           3           . 
           -            . 
           -            . 
           -            . 
           -            . 
           2           . 
           2           . 
           1           . 
           1           . 

 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

ระบบสารสนเทศ 
 สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้ 
 ต้องจัดซ้ือ Hardware / Software ใหม่ 

 
 

ใช้จำนวนงบประมาณ 

 
 

           -            .     

 
 

ล้านบาท 

หมายเหต:ุ    
1.    คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ 
2.   คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ 
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16. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน 
16.1 ตัวชี้วัด : ร้อยละผลการเบกิจ่ายงบประมาณของโครงการ 
16.2 เปา้หมาย : 1. ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ร้อยละ 100 (ของประจำปี) 

2. ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ร้อยละ 19 (ของทั้งหมด) 
 

 
 

 
 

17. Early Warning System 
17.1 จุดระมัดระวงั (Trigger Point) : การดำเนินงานก่อสรา้งไม่เป็นไปตามแผน โดยล่าชา้กว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป 
17.2 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : ความสามารถในการเบกิจ่าย 
 

การส่งสัญญาณ ตัวแปรองค์ประกอบ มาตรการ 
ปกต ิ - การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปตามหรือเร็ว

กว่าแผน  

- 

ไม่ปกติระยะเบื้องต้น - การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน 
โดย ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป 

- ร้อยละแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ของโครงการได้ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ ไม่เกิน
ร้อยละ 10  

ให้ผู ้รับจ้างรานงานสาเหตุการดำเนินงาน
ล่าช้า โดยระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบ เพื่อหา
เร ่งร ัดการดำเน ินงาน และมาตรการใน              
การแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไม่ปกติระยะรุนแรง - การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน 
โดยล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป 

- ร้อยละแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ของโครงการได้ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ ไม่เกิน
ร้อยละ 20 

ปรับเป้าหมายการเบิกจ ่ายรายเดือนให้
สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลา
นั้นๆ 
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แผนปฏิบตัิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ได้รบัการจดัสรรงบประมาณ) 

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
1. ชื่อแผนงานโครงการ : โครงการจัดทำข้อมูลด้านน้ำเสียแบบครบวงจรบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ Big Data 5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO2) : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการจัดการ

น้ำเสีย 
ตัวชี้วดั SO : จำนวนเครื่องมือที่ได้รับการถ่ายทอดความรู ้

2. วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อติดตามและคาดการณ์คุณภาพนำ้แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน จากการก่อสร้างระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 
2. เพื่อจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ในการก่อสร้างระบบบำบัดนำ้เสียชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน 

6. สนับสนุนยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 
ตัวชี้วดัยุทธศาสตร ์: ร้อยละของบุลคากรที่เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ 
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที ่4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการความรู้ในองค์กร 
ตัวชี้วดักลยุทธ ์: ร้อยละของการสรุปรายงานแผนและติดตามสถานการณ์น้ำเสียผ่านระบบสารสนเทศภายในศูนย์ติดตาม 

3. ตัวชีว้ัดและเปา้หมายของผลลัพธ์ (Outcome) : 
1. แผนการคาดการณ์คุณภาพน้ำแม่นำ้เจ้าพระยาและแม่น้ำทา่จีน จากการกอ่สร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 1 เล่ม 
2. แผนการจัดลำดับความสำคัญพื้นที่ในการก่อสร้างระบบบำบัดนำ้เสียชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน 1 เล่ม 

7. ตัวชีว้ัดและเปา้หมายของผลผลิต (Output) :  
1. ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ร้อยละ 100 

4. งบประมาณ : 2.9800 ล้านบาท 8. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : คุณภาพการบำบัด 

9. กิจกรรม 
10. ระยะเวลาดำเนินการ 

11. ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 
12. 

ผู้รับผิดชอบ 
13. งบประมาณ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ประเภท จำนวน 

1. จัดทำแผนการดำเนินงานของโครงการ  

                        

ตัวช้ีวัด : จดัทำแผนการ
ดำเนนิงานได้ตามแผน 
เป้าหมาย : ภายในเดอืน ต.ค. 
2563 

ฝวศ. งบลงทุน 
(ปีเดยีว) 

0.5364 
ล้านบาท 

2. ศึกษาและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ และระบบฐานขอ้มูล
ของ อจน. ทีเ่กีย่วข้องกับการพัฒนาระบบ 
3. ออกแบบระบบและแนวทางการเชือ่มโยงระบบสารสนเทศ
และระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง                         

ตัวช้ีวัด : ออกแบบระบบ
สารสนเทศได้ตามแผน 
เป้าหมาย : ภายในเดอืน ม.ค. 
2564 

ฝวศ. งบลงทุน 
(ปีเดยีว) 

0.8046 
ล้านบาท 

4. พัฒนาและติดตั้งระบบ 
5. จัดฝึกอบรบ พร้อมเอกสารคู่มือ 

                        

ตัวช้ีวัด :  
1. ติดตั้งระบบได้ตามแผน 
2. ร้อยละผูท้ี่เข้ารับการอบรม
และผ่านการทดสอบ 
เป้าหมาย :  
1. ภายในเดือน ก.ย. 2564 
2. ผู้อบรมผ่านการทดสอบ        
ร้อยละ 100 

ฝวศ. งบลงทุน 
(ปีเดยีว) 

1.6390 
ล้านบาท 
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14. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
14.1 ดา้นการเงิน : งบประมาณรวมทั้งโครงการ 2.9800 ล้านบาท 
 
14.2 ดา้นมิใช่การเงิน :  

15. การวิเคราะห์ความเสีย่งของโครงการ 
15.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การดำเนินงานโครงการจัดทำข้อมูลด้านน้ำเสียแบบครบวงจรระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ Big Data ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
15.2 สาเหตุความเสี่ยง : ผู้รับจา้งดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน 
15.3 การบริหารความเสีย่ง : 

1. ให้ผู้รับจ้างจัดส่งแผนการดำเนินการและมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานอย่างใกล้ชิด และในการก่อสร้าง            
ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำจะจัดจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง 

2. สร้างความเข้าใจให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น การสร้างความรู้ ความเข้าใจ           
เรื่องสิ่งแวดล้อม การสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไป             
ตามแผนการดำเนินงาน 

3. จัดทำเส้นทางวิกฤต (Critical Path) ในกรณีที่การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้สามารถควบคุม
งานก่อสร้างหรือเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานได้ 

15.4 Risk Profile 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับผลกระทบ (Impact)                                    ระดับโอกาส (Likelihood) 

ระดับ 3 สงู สามารถเบิกจา่ยได้ 80 % 
 

ระดับ 3 สงู 
ไม่สามารถกำกบัที่ปรึกษาให้
ดำเนินงานตามเป้าหมายของ
แผนงาน ทุกไตรมาส 

ระดับ 2 ปานกลาง สามารถเบิกจา่ยได้ 90 %  
 

ระดับ 2 ปานกลาง 
สามารถกำกับที่ปรึกษาให้
ดำเนินงานตามเป้าหมายของ
แผนงาน 2 ไตรมาส 

ระดับ 1 ต่ำ สามารถเบิกจา่ยได้ 100 % 
 

ระดับ 1 ต่ำ 
สามารถกำกับที่ปรึกษาให้
ดำเนินงานตามเป้าหมายของ
แผนงาน 2 ไตรมาส 

 

3 
3x1 = 3 3x2 = 6 

 
3x3 = 9 
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2x2 = 4 2x3 = 6 

1  
1x1 = 1 

 
1x2 = 2 

 
1x3 = 3 

Impact / 
likelihood 

1 2 3 

ทรัพยากรบุคคล 
 สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ 
 ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝา่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource 

 
ใช้จำนวนคน 

ฝวศ. 
ฝพอ. 

ฝจส.1 
ฝจส.2 
ฝบจ. 
ฝบง. 
ฝอก.. 
สผอ. 
สตง. 

 
           -            . 
           2           . 
           -            . 
           -            . 
           -            . 
           -            . 
           1           . 
           1           . 
           1           . 
           1           . 

 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

ระบบสารสนเทศ 
 สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้ 
 ต้องจัดซ้ือ Hardware / Software ใหม่ 

 
 

ใช้จำนวนงบประมาณ 

 
 

           -            .     

 
 

ล้านบาท 

หมายเหต:ุ    
1.    คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ 
2.   คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ 
                    



- 42 - แผนปฏิบัติการองค์การจดัการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
                                                                            (ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ) 

 
16. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน 
16.1 ตัวชี้วัด : ร้อยละผลการเบกิจ่ายงบประมาณของโครงการ 
16.2 เปา้หมาย : ร้อยละ 100 
 

 
 

 
 

17. Early Warning System 
17.1 จุดระมัดระวงั (Trigger Point) : การดำเนินงานก่อสรา้งไม่เป็นไปตามแผน โดยล่าชา้กว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป 
17.2 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : ความสามารถในการเบกิจ่าย 
 

การส่งสัญญาณ ตัวแปรองค์ประกอบ มาตรการ 
ปกต ิ - การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปตามหรือเร็ว

กว่าแผน  

- 

ไม่ปกติระยะเบื้องต้น - การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน โดย 
ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป 

- ร้อยละแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ของโครงการได้ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ ไม่เกิน
ร้อยละ 10  

ให้ผู ้รับจ้างรานงานสาเหตุการดำเนินงาน
ล่าช้า โดยระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบ เพื่อหา
เร ่งร ัดการดำเน ินงาน และมาตรการใน              
การแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไม่ปกติระยะรุนแรง - การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน โดย
ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป 

- ร้อยละแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ของโครงการได้ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ ไม่เกิน
ร้อยละ 20 

ปรับเป้าหมายการเบิกจ ่ายรายเดือนให้
สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลา
นั้นๆ 
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แผนปฏิบตัิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ได้รบัการจดัสรรงบประมาณ) 

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
1. ชื่อแผนงานโครงการ : โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได ้ 5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO2) : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการ

จัดการน้ำเสีย 
ตัวชี้วดั SO : ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ 

2. วัตถุประสงค์ : 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานจัดเก็บเงินสมทบ และงานจัดเก็บค่าบริการบำบัดนำ้เสียมีมาตรฐานในการ
ดำเนินงาน มีความถกูต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

6. สนับสนุนยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 
ตัวชี้วดัยุทธศาสตร ์: ร้อยละของบุลคากรที่เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ 
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที ่4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการความรู้ในองค์กร 
ตัวชี้วดักลยุทธ ์: ร้อยละของการสรุปรายงานแผนและติดตามพัฒนาระบบจัดเก็บรายได ้

3. ตัวชีว้ัดและเปา้หมายของผลลัพธ์ (Outcome) : 
1. จำนวนระบบสารสนเทศงานจัดเก็บรายได้ ไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลในองค์กรได้อย่างมีประสิทธภิาพ 1 ระบบ 

7. ตัวชีว้ัดและเปา้หมายของผลผลิต (Output) :  
1. ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ร้อยละ 100 

4. งบประมาณ : 0.8765 ล้านบาท 8. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : งบประมาณและรายได้ 

9. กิจกรรม 
10. ระยะเวลาดำเนินการ 

11. ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 
12. 

ผู้รับผิดชอบ 
13. งบประมาณ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ประเภท จำนวน 

1. จัดทำแผนการดำเนินงานของโครงการ  

                        

ตัวช้ีวัด : จดัทำแผนการ
ดำเนนิงานได้ตามแผน 
เป้าหมาย : ภายในเดอืน ต.ค. 
2563 

ฝวศ. งบลงทุน 
(ปีเดยีว) 

0.1314 
ล้านบาท 

2. จัดทำแบบจำลองสถาปัตยกรรมซอฟแวร์ 
3. แบบจำลองโครงสรา้งของข้อมูล และแบบจำลองต้นแบบ
ของระบบงาน   

                        

ตัวช้ีวัด : จดัทำแบบจำลองได้
ตามแผน 
เป้าหมาย : ภายในเดอืน ธ.ค. 
2563 

ฝวศ. งบลงทุน 
(ปีเดยีว) 

0.2191 
ล้านบาท 

4. ติดตั้งชุดโปรแกรมระบบงาน พร้อมทดสอบระบบ   

                        

ตัวช้ีวัด : ติดตัง้ระบบ พร้อม
ทดสอบระบบได้ตามแผน 
เป้าหมาย : ภายในเดอืน เม.ย. 
2564 

ฝวศ. งบลงทุน 
(ปีเดยีว) 

0.2629 
ล้านบาท 

4. จัดทำรายงานฉบับสมบรูณ์ และเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรมพรอ้มดำเนนิการฝกึอบรม 
 

                        

ตัวช้ีวัด : รอ้ยละผูท้ี่เข้ารับการ
อบรมและผ่านการทดสอบ 
เป้าหมาย : ผู้อบรมผ่านการ
ทดสอบร้อยละ 100 

ฝวศ. งบลงทุน 
(ปีเดยีว) 

0.2629 
ล้านบาท 
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14. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
14.1 ดา้นการเงิน : งบประมาณรวมทั้งโครงการ 0.8765 ล้านบาท 
 
14.2 ดา้นมิใช่การเงิน :  

15. การวิเคราะห์ความเสีย่งของโครงการ 
15.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
15.2 สาเหตุความเสี่ยง : ผู้รับจา้งดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน 
15.3 การบริหารความเสีย่ง : 

1. ให้ผู้รับจ้างจัดส่งแผนการดำเนินการและมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานอย่างใกล้ชิด และในการก่อสร้าง            
ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำจะจัดจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง 

2. สร้างความเข้าใจให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น การสร้างความรู้ ความเข้าใจ           
เรื่องสิ่งแวดล้อม การสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไป             
ตามแผนการดำเนินงาน 

3. จัดทำเส้นทางวิกฤต (Critical Path) ในกรณีที่การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้สามารถควบคุม
งานก่อสร้างหรือเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานได้ 

15.4 Risk Profile 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับผลกระทบ (Impact)                                    ระดับโอกาส (Likelihood) 

ระดับ 3 สงู สามารถเบิกจา่ยได้ 80 % 
 

ระดับ 3 สงู 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 80 % 

ระดับ 2 ปานกลาง สามารถเบิกจา่ยได้ 90 %  
 

ระดับ 2 ปานกลาง 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 90 % 

ระดับ 1 ต่ำ สามารถเบิกจา่ยได้ 100 % 
 

ระดับ 1 ต่ำ 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 100 % 

 
 
 
 

3 
3x1 = 3 3x2 = 6 

 
3x3 = 9 

2 
2x1 = 2 

 
2x2 = 4 2x3 = 6 

1  
1x1 = 1 

 
1x2 = 2 

 
1x3 = 3 

Impact / 
likelihood 

1 2 3 

ทรัพยากรบุคคล 
 สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ 
 ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝา่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource 

 
ใช้จำนวนคน 

ฝวศ. 
ฝพอ. 

ฝจส.1 
ฝจส.2 
ฝบจ. 
ฝบง. 
ฝอก.. 
สผอ. 
สตง. 

 
           -            . 
           -            . 
           -            . 
           -            . 
           -            . 
           1           . 
           1           . 
           1           . 
           1           . 
           1           . 

 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

ระบบสารสนเทศ 
 สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้ 
 ต้องจัดซ้ือ Hardware / Software ใหม่ 

 
 

ใช้จำนวนงบประมาณ 

 
 

           -            .     

 
 

ล้านบาท 

หมายเหต:ุ    
1.    คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ 
2.   คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ 
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16. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน 
16.1 ตัวชี้วัด : ร้อยละผลการเบกิจ่ายงบประมาณของโครงการ 
16.2 เปา้หมาย : ร้อยละ 100 
 

 
 

 
 

17. Early Warning System 
17.1 จุดระมัดระวงั (Trigger Point) : การดำเนินงานก่อสรา้งไม่เป็นไปตามแผน โดยล่าชา้กว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป 
17.2 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : ความสามารถในการเบกิจ่าย 
 

การส่งสัญญาณ ตัวแปรองค์ประกอบ มาตรการ 
ปกต ิ - การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปตามหรือเร็ว

กว่าแผน  

- 

ไม่ปกติระยะเบื้องต้น - การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน 
โดย ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป 

- ร้อยละแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ของโครงการได้ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ ไม่เกิน
ร้อยละ 10  

ให้ผู ้รับจ้างรานงานสาเหตุการดำเนินงาน
ล่าช้า โดยระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบ เพื่อหา
เร ่งร ัดการดำเน ินงาน และมาตรการใน              
การแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไม่ปกติระยะรุนแรง - การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน 
โดยล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป 

- ร้อยละแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ของโครงการได้ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ ไม่เกิน
ร้อยละ 20 

ปรับเป้าหมายการเบิกจ ่ายรายเดือนให้
สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลา
นั้นๆ 
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แผนปฏิบตัิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ได้รบัการจดัสรรงบประมาณ) 

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
1. ชื่อแผนงานโครงการ : โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  
พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 

5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO1) : สร้างเครือข่ายการบริหารจดัการน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศ 
ตัวชี้วดั SO : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 

2. วัตถุประสงค์ : 
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและเพิ่มประสิทธภิาพระบบบำบัดนำ้เสีย ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม 
เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียไหลลงสู่กว๊านพะเยา 

6. สนับสนุนยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธภิาพระบบบำบัดน้ำเสีย 
ตัวชี้วดัยุทธศาสตร ์: ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที ่1.1 ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดนำ้เสีย 
ตัวชี้วดักลยุทธ ์: ปริมาณนำ้เสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 

3. ตัวชีว้ัดและเปา้หมายของผลลัพธ์ (Outcome) : 
1. ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 2,920,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
2. น้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชมุชนที่กำหนด ร้อยละ 99.00 
3. จำนวนประชากรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 17,952 คน 

7. ตัวชีว้ัดและเปา้หมายของผลผลิต (Output) :  
1. ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ร้อยละ 100 (ของประจำปี) 
2. ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ร้อยละ 47 (ของทั้งหมด) 

4. งบประมาณ : 46.7555 ล้านบาท จากงบประมาณทั้งหมด 126.3400 ล้านบาท (ผูกพัน 3 ป ีพ.ศ. 2563-2565) 
1. 33.6680 ล้านบาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  
2. 13.0875 ล้านบาท (กันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

8. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : คุณภาพการบำบัด 

9. กิจกรรม 
10. ระยะเวลาดำเนินการ 

11. ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 
12. 

ผู้รับผิดชอบ 
13. งบประมาณ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ประเภท จำนวน 

1. ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย  

                        

ตัวชี้วดั : ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบบำบัดนำ้เสียได้ตาม
แผน  
เป้าหมาย : ภายในเดือน 
ก.ย. 2565 

ฝวศ. งบลงทุน 
(ผูกพัน 3 ปี) 
2563-2565 
+ กันเหลื่อม
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

46.7555 
ล้านบาท 
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14. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
14.1 ดา้นการเงิน : 46.7555 ล้านบาท จากงบประมาณท้ังหมด 126.3400 ล้านบาท (ผกูพัน 3 ป ีพ.ศ. 2563-2565) 
1. 33.6680 ล้านบาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  
2. 13.0875 ล้านบาท (กันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
 
14.2 ดา้นมิใช่การเงิน :  

15. การวิเคราะห์ความเสีย่งของโครงการ 
15.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การดำเนินงานโครงการก่อสร้างและเพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารจัดการคุณภาพนำ้ 
เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
15.2 สาเหตุความเสี่ยง : ผู้รับจา้งดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน 
15.3 การบริหารความเสีย่ง : 

1. ให้ผู้รับจ้างจัดส่งแผนการดำเนินการและมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานอย่างใกล้ชิด และในการก่อสร้าง            
ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำจะจัดจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง 

2. สร้างความเข้าใจให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น การสร้างความรู้ ความเข้าใจ           
เรื่องสิ่งแวดล้อม การสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไป             
ตามแผนการดำเนินงาน 

3. จัดทำเส้นทางวิกฤต (Critical Path) ในกรณีที่การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้สามารถควบคุม
งานก่อสร้างหรือเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานได้ 

15.4 Risk Profile 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับผลกระทบ (Impact)                                    ระดับโอกาส (Likelihood) 

ระดับ 3 สงู สามารถเบิกจา่ยได้ 80 % 
 

ระดับ 3 สงู 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 80 % 

ระดับ 2 ปานกลาง สามารถเบิกจา่ยได้ 90 %  
 

ระดับ 2 ปานกลาง 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 90 % 

ระดับ 1 ต่ำ สามารถเบิกจา่ยได้ 100 % 
 

ระดับ 1 ต่ำ 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 100 % 

 
 

3 
3x1 = 3 3x2 = 6 

 
3x3 = 9 

2 
2x1 = 2 

 
2x2 = 4 2x3 = 6 

1  
1x1 = 1 

 
1x2 = 2 

 
1x3 = 3 

Impact / 
likelihood 

1 2 3 

ทรัพยากรบุคคล 
 สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ 
 ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝา่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource 

 
ใช้จำนวนคน 

ฝวศ. 
ฝพอ. 

ฝจส.1 
ฝจส.2 
ฝบจ. 
ฝบง. 
ฝอก.. 
สผอ. 
สตง. 

 
           -            . 
           3           . 
           -            . 
           -            . 
           -            . 
           -            . 
           2           . 
           2           . 
           1           . 
           1           . 

 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

ระบบสารสนเทศ 
 สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้ 
 ต้องจัดซ้ือ Hardware / Software ใหม่ 

 
 

ใช้จำนวนงบประมาณ 

 
 

           -            .     

 
 

ล้านบาท 

หมายเหต:ุ    
1.    คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ 
2.   คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ 
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16. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน 
16.1 ตัวชี้วัด : ร้อยละผลการเบกิจ่ายงบประมาณของโครงการ 
16.2 เปา้หมาย : 1. ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ร้อยละ 100 (ของประจำปี) 

2. ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ร้อยละ 47 (ของทั้งหมด) 
 

  
 

  
 

17. Early Warning System 
17.1 จุดระมัดระวงั (Trigger Point) : การดำเนินงานก่อสรา้งไม่เป็นไปตามแผน โดยล่าชา้กว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป 
17.2 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : ความสามารถในการเบกิจ่าย 
 

การส่งสัญญาณ ตัวแปรองค์ประกอบ มาตรการ 
ปกต ิ - การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปตามหรือเร็ว

กว่าแผน  

- 

ไม่ปกติระยะเบื้องต้น - การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน 
โดย ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป 

- ร้อยละแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ของโครงการได้ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ ไม่เกิน
ร้อยละ 10  

ให้ผู ้รับจ้างรานงานสาเหตุการดำเนินงาน
ล่าช้า โดยระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบ เพื่อหา
เร ่งร ัดการดำเน ินงาน และมาตรการใน              
การแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไม่ปกติระยะรุนแรง - การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน 
โดยล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป 

- ร้อยละแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ของโครงการได้ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ ไม่เกิน
ร้อยละ 20 

ปรับเป้าหมายการเบิกจ ่ายรายเดือนให้
สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลา
นั้นๆ 
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แผนปฏิบตัิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ได้รบัการจดัสรรงบประมาณ) 

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
1. ชื่อแผนงานโครงการ : โครงการก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดนำ้เสีย ระบบทอ่รวบรวม น้ำเสีย เกาะพีพี 
ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี ่จังหวดักระบี่ พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 

5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO1) : สร้างเครือข่ายการบริหารจดัการน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศ 
ตัวชี้วดั SO : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 

2. วัตถุประสงค์ : 
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและเพิ่มประสิทธภิาพระบบบำบัดนำ้เสีย ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม 
เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ 

6. สนับสนุนยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธภิาพระบบบำบัดน้ำเสีย 
ตัวชี้วดัยุทธศาสตร ์: ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที ่1.1 ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดนำ้เสีย 
ตัวชี้วดักลยุทธ ์: ปริมาณนำ้เสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 

3. ตัวชีว้ัดและเปา้หมายของผลลัพธ์ (Outcome) : 
1. ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 146,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
2. น้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชมุชนที่กำหนด ร้อยละ 99.00 
3. จำนวนประชากรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 11,087 คน 

7. ตัวชีว้ัดและเปา้หมายของผลผลิต (Output) :  
1. ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ร้อยละ 100 (ของประจำปี) 
2. ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ร้อยละ 25 (ของทั้งหมด) 

4. งบประมาณ : 149.1305 ล้านบาท จากงบประมาณทั้งหมด 599.7000 ล้านบาท (ผูกพัน 4 ป ีพ.ศ. 2563-2566) 
1. 29.1305 ล้านบาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  
2. 120.0000 ล้านบาท (กันเหลือ่มปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

8. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : คุณภาพการบำบัด 

9. กิจกรรม 
10. ระยะเวลาดำเนินการ 

11. ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 
12. 

ผู้รับผิดชอบ 
13. งบประมาณ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ประเภท จำนวน 

1. จัดซื้อจัดจ้างค่าก่อสร้างฯ  

                        

ตัวชี้วดั : ลงนามสัญญาจ้าง
ได้ตามแผน 
เป้าหมาย : ภายในเดือน 
พ.ย. 2563 

ฝวศ. - - 

2. ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย  

                        

ตัวชี้วดั : ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบบำบัดนำ้เสียได้ตาม
แผน  
เป้าหมาย : ภายในเดือน 
ก.ย. 2566 

ฝวศ. งบลงทุน 
(ผูกพัน 4 ปี) 
2563-2566 
+ กันเหลื่อม
ปีงบประมา

ณ พ.ศ. 
2563 

149.1305 
ล้านบาท 
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14. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
14.1 ดา้นการเงิน : 149.1305 ล้านบาท จากงบประมาณท้ังหมด 599.7000 ล้านบาท (ผกูพนั 4 ป ีพ.ศ. 2563-2566) 
1. 29.1305 ล้านบาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  
2. 120.0000 ล้านบาท (กันเหลือ่มปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
 
14.2 ดา้นมิใช่การเงิน :  

15. การวิเคราะห์ความเสีย่งของโครงการ 
15.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การดำเนินงานโครงการก่อสร้าง เพิ่มประสิทธภิาพระบบบำบัดนำ้เสีย ระบบท่อรวบรวม 
น้ำเสีย เกาะพีพ ีตำบลอา่วนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี ่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
15.2 สาเหตุความเสี่ยง : ผู้รับจา้งดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน 
15.3 การบริหารความเสีย่ง : 

1. ให้ผู้รับจ้างจัดส่งแผนการดำเนินการและมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานอย่างใกล้ชิด และในการก่อสร้าง            
ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำจะจัดจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง 

2. สร้างความเข้าใจให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น การสร้างความรู้ ความเข้าใจ           
เรื่องสิ่งแวดล้อม การสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไป             
ตามแผนการดำเนินงาน 

3. จัดทำเส้นทางวิกฤต (Critical Path) ในกรณีที่การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้สามารถควบคุม
งานก่อสร้างหรือเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานได้ 

15.4 Risk Profile 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับผลกระทบ (Impact)                                    ระดับโอกาส (Likelihood) 

ระดับ 3 สงู สามารถเบิกจา่ยได้ 80 % 
 

ระดับ 3 สงู 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 80 % 

ระดับ 2 ปานกลาง สามารถเบิกจา่ยได้ 90 %  
 

ระดับ 2 ปานกลาง 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 90 % 

ระดับ 1 ต่ำ สามารถเบิกจา่ยได้ 100 % 
 

ระดับ 1 ต่ำ 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 100 % 

 
 

3 
3x1 = 3 3x2 = 6 

 
3x3 = 9 

2 
2x1 = 2 

 
2x2 = 4 2x3 = 6 

1  
1x1 = 1 

 
1x2 = 2 

 
1x3 = 3 

Impact / 
likelihood 

1 2 3 

ทรัพยากรบุคคล 
 สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ 
 ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝา่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource 

 
ใช้จำนวนคน 

ฝวศ. 
ฝพอ. 

ฝจส.1 
ฝจส.2 
ฝบจ. 
ฝบง. 
ฝอก.. 
สผอ. 
สตง. 

 
           -            . 
           3           . 
           -            . 
           -            . 
           -            . 
           -            . 
           2           . 
           2           . 
           1           . 
           1           . 

 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

ระบบสารสนเทศ 
 สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้ 
 ต้องจัดซ้ือ Hardware / Software ใหม่ 

 
 

ใช้จำนวนงบประมาณ 

 
 

           -            .     

 
 

ล้านบาท 

หมายเหต:ุ    
1.    คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ 
2.   คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ 
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16. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน 
16.1 ตัวชี้วัด : ร้อยละผลการเบกิจ่ายงบประมาณของโครงการ 
16.2 เปา้หมาย : 1. ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ร้อยละ 100 (ของประจำปี) 

2. ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ร้อยละ 19 (ของทั้งหมด) 
 

  
 

  
 

17. Early Warning System 
17.1 จุดระมัดระวงั (Trigger Point) : การดำเนินงานก่อสรา้งไม่เป็นไปตามแผน โดยล่าชา้กว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป 
17.2 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : ความสามารถในการเบกิจ่าย 
 

การส่งสัญญาณ ตัวแปรองค์ประกอบ มาตรการ 
ปกต ิ - การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปตามหรือเร็ว

กว่าแผน  

- 

ไม่ปกติระยะเบื้องต้น - การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน 
โดย ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป 

- ร้อยละแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ของโครงการได้ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ ไม่เกิน
ร้อยละ 10  

ให้ผู ้รับจ้างรานงานสาเหตุการดำเนินงาน
ล่าช้า โดยระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบ เพื่อหา
เร ่งร ัดการดำเน ินงาน และมาตรการใน              
การแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไม่ปกติระยะรุนแรง - การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน 
โดยล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป 

- ร้อยละแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ของโครงการได้ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ ไม่เกิน
ร้อยละ 20 

ปรับเป้าหมายการเบิกจ ่ายรายเดือนให้
สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลา
นั้นๆ 
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โครงการ ประจำประจำปีงบมาณ 

พ.ศ. 2563 (4 โครงการ)  

(กันเหลื่อมปีงบประมาณ) 
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แผนปฏิบตัิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ได้รบัการจดัสรรงบประมาณ) 

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564) 
1. ชื่อแผนงานโครงการ : โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  
จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมจา้งที่ปรึกษาควบคุมงาน 

5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO1) : สร้างเครือข่ายการบริหารจดัการน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศ 
ตัวชี้วดั SO : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 

2. วัตถุประสงค์: 
1. เพื่อเป็นโครงการต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการนำ้เสียที่เหมาะสมกับชุมชนขนาดเล็กใน จังหวัดสมุทรปราการ 
2. เพื่อช่วยลดปริมาณความสกปรกที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ  
3. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ 

6. สนับสนุนยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธภิาพระบบบำบัดน้ำเสีย 
ตัวชี้วดัยุทธศาสตร ์: ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที ่1.1 ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดนำ้เสีย 
ตัวชี้วดักลยุทธ ์: ปริมาณนำ้เสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 

3. ตัวชีว้ัดและเปา้หมายของผลลัพธ์ (Outcome) :  
1. ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 365,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
2. น้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชมุชนที่กำหนด ร้อยละ 99.00 
3. จำนวนประชากรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 77,976 คน 

7. ตัวชีว้ัดและเปา้หมายของผลผลิต (Output) :  
1. ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ร้อยละ 100 

4. งบประมาณ : 30.1614 ล้านบาท (กันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) จากงบประมาณทั้งหมด 53.1300 ล้านบาท 8. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : คุณภาพการบำบัด 

9. กิจกรรม 
10. ระยะเวลาดำเนินการ 11. ตัวชี้วัดและ 

ค่าเป้าหมาย 
(กิจกรรม) 

12. 
ผู้รับผิดชอบ 

13. งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ประเภท จำนวน 
1. ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย  

                        

ตัวชี้วดั : ก่อสร้างระบบ
บำบัดน้ำเสียได้ตามแผน 
เป้าหมาย : ภายในเดือน 
ก.พ. 2564 

ฝวศ. งบลงทุน 
ล้านบาท 

(กันเหลื่อม
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563) 

30.1614  

2. ทดสอบระบบ  

                        

ตัวชี้วดั : ทดสอบระบบได้
ตามแผน 
เป้าหมาย : ภายในเดือน 
ก.พ. 2564 

ฝวศ. - - 
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14. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
14.1 ดา้นการเงิน : 30.1614 ล้านบาท (กนัเหล่ือมปงีบประมาณ พ.ศ. 2563) จากงบประมาณรวม 53.1300 ล้านบาท 
 
14.2 ดา้นมิใช่การเงิน :  

15. การวิเคราะห์ความเสีย่งของโครงการ 
15.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การดำเนินงานโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพนำ้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
15.2 สาเหตุความเสี่ยง : ผู้รับจา้งดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน 
15.3 การบริหารความเสีย่ง : 

1. ให้ผู้รับจ้างจัดส่งแผนการดำเนินการและมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานอย่างใกล้ชิด และในการก่อสร้าง            
ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำจะจัดจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง 

2. สร้างความเข้าใจให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น การสร้างความรู้ ความเข้าใจ           
เรื่องสิ่งแวดล้อม การสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไป             
ตามแผนการดำเนินงาน 

3. จัดทำเส้นทางวิกฤต (Critical Path) ในกรณีที่การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้สามารถควบคุม
งานก่อสร้างหรือเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานได้ 

15.4 Risk Profile 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับผลกระทบ (Impact)                                    ระดับโอกาส (Likelihood) 

ระดับ 3 สูง 
สามารถเบิกจ่ายได้ 80 %  

ระดับ 3 สงู 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 80 % 

ระดับ 2 ปานกลาง 
สามารถเบิกจ่ายได้ 90 %   

ระดับ 2 ปานกลาง 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 90 % 

ระดับ 1 ต่ำ 
สามารถเบิกจ่ายได้ 100 %  

ระดับ 1 ต่ำ 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 100 % 

 
 
 
 

3 
3x1 = 3 3x2 = 6 

 
3x3 = 9 

2 
2x1 = 2 

 
2x2 = 4 2x3 = 6 

1  
1x1 = 1 

 
1x2 = 2 

 
1x3 = 3 

Impact / 
likelihood 

1 2 3 

ทรัพยากรบุคคล 
 สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ 
 ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝา่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource 

 
ใช้จำนวนคน 

ฝวศ. 
ฝพอ. 

ฝจส.1 
ฝจส.2 
ฝบจ. 
ฝบง. 
ฝอก.. 
สผอ. 
สตง. 

 
           -            . 
           3           . 
           -            . 
           -            . 
           -            . 
           -            . 
           2           . 
           2           . 
           1           . 
           1           . 

 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

ระบบสารสนเทศ 
 สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้ 
 ต้องจัดซ้ือ Hardware / Software ใหม่ 

 
 

ใช้จำนวนงบประมาณ 

 
 

           -            .     

 
 

ล้านบาท 

หมายเหต:ุ    
1.    คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ 
2.   คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ 
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16. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน 
16.1 ตัวชี้วัด : ร้อยละผลการเบกิจ่ายงบประมาณของโครงการ 
16.2 เปา้หมาย : ร้อยละ 100 
 

 
 

 
 

17. Early Warning System 
17.1 จุดระมัดระวงั (Trigger Point) : การดำเนินงานก่อสรา้งไม่เป็นไปตามแผน โดยล่าชา้กว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป 
17.2 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : ความสามารถในการเบกิจ่าย 
 

การส่งสัญญาณ ตัวแปรองค์ประกอบ มาตรการ 
ปกต ิ - การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปตามหรือเร็ว

กว่าแผน  

- 

ไม่ปกติระยะเบื้องต้น - การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน 
โดย ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป 

- ร้อยละแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ของโครงการได้ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ ไม่เกิน
ร้อยละ 10  

ให้ผู ้รับจ้างรานงานสาเหตุการดำเนินงาน
ล่าช้า โดยระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบ เพื่อหา
เร ่งร ัดการดำเน ินงาน และมาตรการใน              
การแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไม่ปกติระยะรุนแรง - การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน 
โดยล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป 

- ร้อยละแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ของโครงการได้ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ ไม่เกิน
ร้อยละ 20 

ปรับเป้าหมายการเบิกจ ่ายรายเดือนให้
สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลา
นั้นๆ 
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แผนปฏิบตัิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ได้รบัการจดัสรรงบประมาณ) 

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564) 
1. ชื่อแผนงานโครงการ : โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม
พร้อมจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน 

5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO1) : สร้างเครือข่ายการบริหารจดัการน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศ 
ตัวชี้วดั SO : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 

2. วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อเป็นโครงการต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการนำ้เสียที่เหมาะสมกับชุมชนขนาดเล็กในจังหวัดนครปฐม 
2. เพื่อช่วยลดปริมาณความสกปรกที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ  
3. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณลุ่มน้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม 

6. สนับสนุนยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธภิาพระบบบำบัดน้ำเสีย 
ตัวชี้วดัยุทธศาสตร ์: ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที ่1.1 ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดนำ้เสีย 
ตัวชี้วดักลยุทธ ์: ปริมาณนำ้เสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 

3. ตัวชีว้ัดและเปา้หมายของผลลัพธ์ (Outcome) : 
1. ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 365,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี  
2. น้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชมุชนที่กำหนด ร้อยละ 99.00 
3. จำนวนประชากรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 23,409 คน 

7. ตัวชีว้ัดและเปา้หมายของผลผลิต (Output) :  
1. ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ร้อยละ 100 

4. งบประมาณ : 42.1134 ล้านบาท (กันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) จากงบประมาณทั้งหมด 53.1300 ล้านบาท 8. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : คุณภาพการบำบัด 

9. กิจกรรม 
10. ระยะเวลาดำเนินการ 

11. ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 
12. 

ผู้รับผิดชอบ 
13. งบประมาณ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ประเภท จำนวน 

1. ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย  

                        

ตัวชี้วดั : ก่อสร้างระบบ
บำบัดน้ำเสียได้ตามแผน 
เป้าหมาย : ภายในเดือน 
ก.ค. 2564 

ฝวศ. งบลงทุน 
(กันเหลื่อม

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563) 

42.1134 
ล้านบาท   

2. ทดสอบระบบ  

                        

ตัวชี้วดั : ทดสอบระบบได้
ตามแผน 
เป้าหมาย : ภายในเดือน 
ก.ค. 2564 

ฝวศ. - - 
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14. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
14.1 ดา้นการเงิน : 42.1134 ล้านบาท (กนัเหล่ือมปงีบประมาณ พ.ศ. 2563) จากงบประมาณรวม 53.1300 ล้านบาท 
 
14.2 ดา้นมิใช่การเงิน :  

15. การวิเคราะห์ความเสีย่งของโครงการ 
15.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การดำเนินงานโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพนำ้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
15.2 สาเหตุความเสี่ยง : ผู้รับจา้งดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน 
15.3 การบริหารความเสีย่ง : 

1. ให้ผู้รับจ้างจัดส่งแผนการดำเนินการและมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานอย่างใกล้ชิด และในการก่อสร้าง            
ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำจะจัดจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง 

2. สร้างความเข้าใจให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น การสร้างความรู้ ความเข้าใจ           
เรื่องสิ่งแวดล้อม การสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไป             
ตามแผนการดำเนินงาน 

3. จัดทำเส้นทางวิกฤต (Critical Path) ในกรณีที่การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้สามารถควบคุม
งานก่อสร้างหรือเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานได้ 

15.4 Risk Profile 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับผลกระทบ (Impact)                                    ระดับโอกาส (Likelihood) 

ระดับ 3 สงู สามารถเบิกจา่ยได้ 80 % 
 

ระดับ 3 สงู 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 80 % 

ระดับ 2 ปานกลาง สามารถเบิกจา่ยได้ 90 %  
 

ระดับ 2 ปานกลาง 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 90 % 

ระดับ 1 ต่ำ สามารถเบิกจา่ยได้ 100 % 
 

ระดับ 1 ต่ำ 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 100 % 
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1x1 = 1 

 
1x2 = 2 
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Impact / 
likelihood 

1 2 3 

ทรัพยากรบุคคล 
 สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ 
 ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝา่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource 

 
ใช้จำนวนคน 

ฝวศ. 
ฝพอ. 

ฝจส.1 
ฝจส.2 
ฝบจ. 
ฝบง. 
ฝอก.. 
สผอ. 
สตง. 
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           2           . 
           2           . 
           1           . 
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คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
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คน 
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ระบบสารสนเทศ 
 สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้ 
 ต้องจัดซ้ือ Hardware / Software ใหม่ 

 
 

ใช้จำนวนงบประมาณ 

 
 

           -            .     

 
 

ล้านบาท 

หมายเหต:ุ    
1.    คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ 
2.   คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ 
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16. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน 
16.1 ตัวชี้วัด : ร้อยละผลการเบกิจ่ายงบประมาณของโครงการ 
16.2 เปา้หมาย : ร้อยละ 100 
 

 
 

 
 

17. Early Warning System 
17.1 จุดระมัดระวงั (Trigger Point) : การดำเนินงานก่อสรา้งไม่เป็นไปตามแผน โดยล่าชา้กว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป 
17.2 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : ความสามารถในการเบกิจ่าย 
 

การส่งสัญญาณ ตัวแปรองค์ประกอบ มาตรการ 
ปกต ิ - การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปตามหรือเร็ว

กว่าแผน  

- 

ไม่ปกติระยะเบื้องต้น - การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน 
โดย ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป 

- ร้อยละแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ของโครงการได้ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ ไม่เกิน
ร้อยละ 10  

ให้ผู ้รับจ้างรานงานสาเหตุการดำเนินงาน
ล่าช้า โดยระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบ เพื่อหา
เร ่งร ัดการดำเน ินงาน และมาตรการใน              
การแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไม่ปกติระยะรุนแรง - การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน 
โดยล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป 

- ร้อยละแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ของโครงการได้ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ ไม่เกิน
ร้อยละ 20 

ปรับเป้าหมายการเบิกจ ่ายรายเดือนให้
สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลา
นั้นๆ 
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แผนปฏิบตัิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ได้รบัการจดัสรรงบประมาณ) 

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564) 
1. ชื่อแผนงานโครงการ : โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร 
(แห่งที่ 2) พร้อมจา้งที่ปรึกษาควบคุมงาน 

5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO1) : สร้างเครือข่ายการบริหารจดัการน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศ 
ตัวชี้วดั SO : ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 

2. วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อเป็นโครงการต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการนำ้เสียที่เหมาะสมกับชุมชนขนาดเล็กในจังหวัดสมุทรสาคร 
2. เพื่อช่วยลดปริมาณความสกปรกที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ  
3. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในในบริเวณลุ่มน้ำท่าจีน จังหวดัสมุทรสาคร 

6. สนับสนุนยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธภิาพระบบบำบัดน้ำเสีย 
ตัวชี้วดัยุทธศาสตร ์: ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที ่1.1 ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดนำ้เสีย 
ตัวชี้วดักลยุทธ ์: ปริมาณนำ้เสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 

3. ตัวชีว้ัดและเปา้หมายของผลลัพธ์ (Outcome) : 
1. ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 365,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
2. น้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชมุชนที่กำหนด ร้อยละ 99.00 
3. ประชากรในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 30,751 คน 

7. ตัวชีว้ัดและเปา้หมายของผลผลิต (Output) :  
1. ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ร้อยละ 100 

4. งบประมาณ : 30.1614 ล้านบาท (กันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) จากงบประมาณทั้งหมด 53.1300 ล้านบาท 8. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : คุณภาพการบำบัด 

9. กิจกรรม 
10. ระยะเวลาดำเนินการ 

11. ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 
12. 

ผู้รับผิดชอบ 
13. งบประมาณ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ประเภท จำนวน 

1. ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย  

                        

ตัวชี้วดั : ก่อสร้างระบบ
บำบัดน้ำเสียได้ตามแผน 
เป้าหมาย : ภายในเดือน 
ก.พ. 2564 

ฝวศ. งบลงทุน 
(กันเหลื่อม

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563) 

30.1614 
ล้านบาท   

2. ทดสอบระบบ  

                        

ตัวชี้วดั : ทดสอบระบบได้
ตามแผน 
เป้าหมาย : ภายในเดือน 
ก.พ. 2564 

ฝวศ. - - 
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14. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
14.1 ดา้นการเงิน : 30.1614 ล้านบาท (กันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) จากงบประมาณรวม 53.1300 ล้านบาท 
 
14.2 ดา้นมิใช่การเงิน :  

15. การวิเคราะห์ความเสีย่งของโครงการ 
15.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การดำเนินงานโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพนำ้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
15.2 สาเหตุความเสี่ยง : ผู้รับจา้งดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน 
15.3 การบริหารความเสีย่ง : 

1. ให้ผู้รับจ้างจัดส่งแผนการดำเนินการและมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานอย่างใกล้ชิด และในการก่อสร้าง           
ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำจะจัดจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง 

2. สร้างความเข้าใจให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น การสร้างความรู้ ความเข้าใจ            
เรื่องสิ่งแวดล้อม การสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไป             
ตามแผนการดำเนินงาน 

3. จัดทำเส้นทางวิกฤต (Critical Path) ในกรณีที่การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้สามารถควบคุม
งานก่อสร้างหรือเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานได้ 

15.4 Risk Profile 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับผลกระทบ (Impact)                                    ระดับโอกาส (Likelihood) 

ระดับ 3 สงู สามารถเบิกจา่ยได้ 80 % 
 

ระดับ 3 สงู 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 80 % 

ระดับ 2 ปานกลาง สามารถเบิกจา่ยได้ 90 %  
 

ระดับ 2 ปานกลาง 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 90 % 

ระดับ 1 ต่ำ สามารถเบิกจา่ยได้ 100 % 
 

ระดับ 1 ต่ำ 
ความสำเร็จของแผนการดำเนินงาน
การติดตามงานก่อสร้าง 100 % 

 
 
 
 

3 
3x1 = 3 3x2 = 6 

 
3x3 = 9 

2 
2x1 = 2 

 
2x2 = 4 2x3 = 6 

1  
1x1 = 1 

 
1x2 = 2 

 
1x3 = 3 

Impact / 
likelihood 

1 2 3 

ทรัพยากรบุคคล 
 สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ 
 ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝา่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource 

 
ใช้จำนวนคน 

ฝวศ. 
ฝพอ. 

ฝจส.1 
ฝจส.2 
ฝบจ. 
ฝบง. 
ฝอก.. 
สผอ. 
สตง. 

 
           -            . 
           3           . 
           -            . 
           -            . 
           -            . 
           -            . 
           2           . 
           2           . 
           1           . 
           1           . 

 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

ระบบสารสนเทศ 
 สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้ 
 ต้องจัดซ้ือ Hardware / Software ใหม่ 

 
 

ใช้จำนวนงบประมาณ 

 
 

           -            .     

 
 

ล้านบาท 

หมายเหต:ุ    
1.    คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ 
2.   คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ 
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16. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน 
16.1 ตัวชี้วัด : ร้อยละผลการเบกิจ่ายงบประมาณของโครงการ 
16.2 เปา้หมาย : ร้อยละ 100 
 

 
 

 
 
 
 

17. Early Warning System 
17.1 จุดระมัดระวงั (Trigger Point) : การดำเนินงานก่อสรา้งไม่เป็นไปตามแผน โดยล่าชา้กว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป 
17.2 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : ความสามารถในการเบกิจ่าย 
 

การส่งสัญญาณ ตัวแปรองค์ประกอบ มาตรการ 
ปกต ิ - การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปตามหรือเร็ว

กว่าแผน  

- 

ไม่ปกติระยะเบื้องต้น - การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน 
โดย ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป 

- ร้อยละแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ของโครงการได้ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ ไม่เกิน
ร้อยละ 10  

ให้ผู ้รับจ้างรานงานสาเหตุการดำเนินงาน
ล่าช้า โดยระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบ เพื่อหา
เร ่งร ัดการดำเน ินงาน และมาตรการใน              
การแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไม่ปกติระยะรุนแรง - การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน 
โดยล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป 

- ร้อยละแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ของโครงการได้ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ ไม่เกิน
ร้อยละ 20 

ปรับเป้าหมายการเบิกจ ่ายรายเดือนให้
สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลา
นั้นๆ 
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แผนปฏิบตัิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ที่ได้รบัการจดัสรรงบประมาณ) 

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563) 
1. ชื่อแผนงานโครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์ติดตาม และรายงานสถานการณ์น้ำเสีย 
ประเทศไทย 

5. สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO2) : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการจัดการ
น้ำเสีย 
ตัวชี้วดั SO : จำนวนเครื่องมือที่ได้รับการถ่ายทอดความรู ้

2. วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อติดตามและคาดการณ์คุณภาพนำ้แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน จากการก่อสร้างระบบบำบัดนำ้เสียชุมชน 
2. เพื่อจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ในการก่อสร้างระบบบำบัดนำ้เสียชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน 

6. สนับสนุนยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 
ตัวชี้วดัยุทธศาสตร ์: ร้อยละของบุลคากรที่เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ 
สนับสนุนกลยุทธ์ : กลยุทธ์ที ่4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการความรู้ในองค์กร 
ตัวชี้วดักลยุทธ ์: ร้อยละของการสรุปรายงานแผนและติดตามสถานการณ์น้ำเสียผ่านระบบสารสนเทศภายในศูนย์ติดตาม 

3. ตัวชีว้ัดและเปา้หมายของผลลัพธ์ (Outcome) : 
1. เป็นแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 1 แห่ง 
2. อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

7. ตัวชีว้ัดและเปา้หมายของผลผลิต (Output) :  
1. ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ร้อยละ 100 

4. งบประมาณ : 3.9895 ล้านบาท (กนัเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) จากงบประมาณทั้งหมด 7.9000 ล้านบาท 8. ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าองค์กร : คุณภาพการบำบัด 

9. กิจกรรม 
10. ระยะเวลาดำเนินการ 

11. ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 
12. 

ผู้รับผิดชอบ 
13. งบประมาณ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ประเภท จำนวน 

4. พัฒนาและติดตั้งระบบ 
5. จัดฝึกอบรบ พร้อมเอกสารคู่มือ 

                        

ตัวช้ีวัด :  
1. ติดตั้งระบบได้ตามแผน 
เป้าหมาย :  
1. ภายในเดือน ต.ค. 2563 

ฝวศ. งบลงทุน 
(กนัเหลือ่ม

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563) 

3.9895  
ล้านบาท 
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14. ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
14.1 ดา้นการเงิน : 3.9895 ล้านบาท (กันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) จากงบประมาณทั้งหมด 7.9000 ล้านบาท 
 
14.2 ดา้นมิใช่การเงิน :  

15. การวิเคราะห์ความเสีย่งของโครงการ 
15.1 ความเสี่ยงของโครงการ : การดำเนินงานโครงการจัดทำข้อมูลด้านน้ำเสียแบบครบวงจรระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ Big Data ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
15.2 สาเหตุความเสี่ยง : ผู้รับจา้งดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน 
15.3 การบริหารความเสีย่ง : 

1. ให้ผู้รับจ้างจัดส่งแผนการดำเนินการและมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานอย่างใกล้ชิด และในการก่อสร้าง            
ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำจะจัดจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง 

2. สร้างความเข้าใจให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น การสร้างความรู้ ความเข้าใจ           
เรื่องสิ่งแวดล้อม การสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไป             
ตามแผนการดำเนินงาน 

3. จัดทำเส้นทางวิกฤต (Critical Path) ในกรณีที่การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้สามารถควบคุม
งานก่อสร้างหรือเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานได้ 

15.4 Risk Profile 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับผลกระทบ (Impact)                                    ระดับโอกาส (Likelihood) 

ระดับ 3 สงู สามารถเบิกจา่ยได้ 80 % 
 

ระดับ 3 สงู 
ไม่สามารถกำกบัที่ปรึกษาให้
ดำเนินงานตามเป้าหมายของ
แผนงาน ทุกไตรมาส 

ระดับ 2 ปานกลาง สามารถเบิกจา่ยได้ 90 %  
 

ระดับ 2 ปานกลาง 
สามารถกำกับที่ปรึกษาให้
ดำเนินงานตามเป้าหมายของ
แผนงาน 2 ไตรมาส 

ระดับ 1 ต่ำ สามารถเบิกจา่ยได้ 100 % 
 

ระดับ 1 ต่ำ 
สามารถกำกับที่ปรึกษาให้
ดำเนินงานตามเป้าหมายของ
แผนงาน 2 ไตรมาส 

 

3 
3x1 = 3 3x2 = 6 

 
3x3 = 9 

2 
2x1 = 2 

 
2x2 = 4 2x3 = 6 

1  
1x1 = 1 

 
1x2 = 2 

 
1x3 = 3 

Impact / 
likelihood 

1 2 3 

ทรัพยากรบุคคล 
 สามารถดำเนินงานเพียงฝ่ายเดียวได้ 
 ต้องดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝา่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา / Outsource 

 
ใช้จำนวนคน 

ฝวศ. 
ฝพอ. 

ฝจส.1 
ฝจส.2 
ฝบจ. 
ฝบง. 
ฝอก.. 
สผอ. 
สตง. 

 
           -            . 
           2           . 
           -            . 
           -            . 
           -            . 
           -            . 
           1           . 
           1           . 
           1           . 
           1           . 

 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

ระบบสารสนเทศ 
 สามารถใช้ Hardware / Software ที่มีอยู่เดิมได้ 
 ต้องจัดซ้ือ Hardware / Software ใหม่ 

 
 

ใช้จำนวนงบประมาณ 

 
 

           -            .     

 
 

ล้านบาท 

หมายเหต:ุ    
1.    คือ การประเมินเสี่ยงของโครงการฯ 
2.   คือ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ 
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16. การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน 
16.1 ตัวชี้วัด : ร้อยละผลการเบกิจ่ายงบประมาณของโครงการ 
16.2 เปา้หมาย : ร้อยละ 100 
 

 
 

 

17. Early Warning System 
17.1 จุดระมัดระวงั (Trigger Point) : การดำเนินงานก่อสรา้งไม่เป็นไปตามแผน โดยล่าชา้กว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป 
17.2 ตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) : ความสามารถในการเบกิจ่าย 
 

การส่งสัญญาณ ตัวแปรองค์ประกอบ มาตรการ 
ปกต ิ - การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปตามหรือเร็ว

กว่าแผน  

- 

ไม่ปกติระยะเบื้องต้น - การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน โดย 
ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 10 ขึ้นไป 

- ร้อยละแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ของโครงการได้ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ ไม่เกิน
ร้อยละ 10  

ให้ผู ้รับจ้างรานงานสาเหตุการดำเนินงาน
ล่าช้า โดยระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบ เพื่อหา
เร ่งร ัดการดำเน ินงาน และมาตรการใน              
การแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไม่ปกติระยะรุนแรง - การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน โดย
ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 20 ขึ้นไป 

- ร้อยละแผนการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ของโครงการได้ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ ไม่เกิน
ร้อยละ 20 

ปรับเป้าหมายการเบิกจ ่ายรายเดือนให้
สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลา
นั้นๆ 

 

 

3.99 

7.90 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

ต.ค. 

แผ
นก

าร
เบ

ิกจ
่าย

 (ล
้าน

บา
ท)

รายเดือน สะสม

พ.ศ. 2564 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
 

 

 

 

 

 



- ก -

แผนงาน - งบรายจ่าย - รายการ งบประมาณ

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 550,811,600        

แผนงานพ้ืนฐานด้านการจัดการน้้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 3,000,000           

1. งบลงทุน 3,000,000           

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,000,000           

  1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 3,000,000           

  1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3,000,000           

       1. โครงการจัดท้าข้อมูลด้านน ้าเสียแบบครบวงจรบนระบบสารสรเทศทางภูมิศาสตร์ Big data แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1 โครงการ 3,000,000            

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 15,700,000          

โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้า 15,700,000          

1. งบลงทุน 15,700,000          

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 15,700,000          

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,700,000           

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,700,000           

1. โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1 โครงการ 1,700,000            

1.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 14,000,000          

1.1.2.1 ค่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษา 1,400,000            

1. ค่าจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีราคาต่อหน่วยต้่ากว่า 10 ล้านบาท (รวม 1 รายการ) 1,400,000            

1.1 ค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ                 
เทศบาลเมืองปากพนัง บริเวณหลังเรือนจ้า จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง

1,400,000            

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอ่ืนๆ 12,600,000           

1. โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ เทศบาลเมืองปากพนัง บริเวณหลัง
เรือนจ้า จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง

12,600,000           

สรุปงบลงทุนประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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สรุปงบลงทุนประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 532,111,600        

โครงการปรับปรุง ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการคุณภาพน้้า 532,111,600        

1. งบลงทุน 532,111,600        

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 532,111,600        

1.1.1 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 532,111,600        

1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษา 61,280,000          

1. ค่าจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีราคาต่อหน่วยต้่ากว่า 10 ล้านบาท (รวม 3 รายการ) 9,600,000            

1.1 ค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้า องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าโพ จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง 3,200,000            

1.2 ค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้า องค์การบริหารส่วนต้าบลก้าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง 3,200,000            

1.3 ค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้า องค์การบริหารส่วนต้าบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง 3,200,000            

2. ค่าจ้างท่ีท่ีปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง 5,056,000            

3. ค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสีย ระบบท่อรวบรวมน ้าเสีย เกาะพีพี ต้าบลอ่าวนาง                     อ้าเภอ
เมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 1 แห่ง

24,000,000           

4. ค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน ้า เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง 5,000,000            

5. ค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน ้า ในเขตพื นท่ีจัดการน ้าเสีย (เทศบาลนครสงขลา)           ระยะท่ี
 1 1 แห่ง

13,824,000           

6. ค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง เพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมน ้าเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 1 แห่ง 3,800,000            

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอ่ืนๆ 470,831,600        

1. โครงการก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสีย เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง 33,191,200           

2. โครงการก่อสร้าง เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสีย ระบบท่อรวบรวม  น ้าเสีย เกาะพีพี ต้าบลอ่าวนาง อ้าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี        1 แห่ง

6,800,400            

3. โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้า องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าโพ จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง 78,800,000           

4. โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้า องค์การบริหารส่วนต้าบลก้าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง 56,800,000           

5. โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้า องค์การบริหารส่วนต้าบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง 56,800,000           

6. โครงการก่อสร้างและควบคุมงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน ้า เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง 50,000,000           

7. โครงการก่อสร้าง เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน ้า ในเขตพื นท่ีจัดการน ้าเสีย (เทศบาลนครสงขลา) ระยะท่ี 1 1 แห่ง 138,240,000         

8. โครงการก่อสร้าง เพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมน ้าเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 1 แห่ง 50,200,000           







งบประมาณรายจ่าย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทนีาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิและประโยชน์ทคีาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้่ายงบประมาณ

รฐัวิสาหกจิ
องคก์ารจดัการนําเสยี

งบประมาณ  ปี 2563  ปี 2564

433,911,700 670,433,500                

64,800,000 67,000,000                  

บรหิารจดัการนาํเสยีชุมชน ใหไ้ดม้าตรฐานและยงัยนื ภายในปี 2569

1. จดัใหม้รีะบบบาํบดันาํเสยีรวมสาํหรบัการบาํบดันาํเสยีภายในเขตพนืทจีดัการนาํเสยี

ผลสมัฤทธิ
หน่วยนับ

คา่เป้าหมาย
และประโยชน์ทีคาดว่าจะไดร้บั ปี 2563 ปี 2564

(1) ผลสมัฤทธิ : ปริมาณนาํเสยีไดร้บัการบาํบดั
ไดต้ามมาตรฐานนาํทงิจากระบบบาํบดันาํเสยีชุมชน

- ตวัชีวดั : ปริมาณนาํเสยีไดร้บัการบาํบดั
ไดต้ามมาตรฐานนาํทงิจากระบบบาํบดันาํเสยีชุมชน

ลูกบาศกเ์มตร 64,000,000 84,000,000

(2) ผลสมัฤทธิ : นาํเสยีหลงัการบาํบดัไดคุ้ณภาพ
ตามมาตรฐานนาํทงิจากระบบบาํบดันาํเสยีชุมชนทกีาํหนด

2. การใหบ้รกิารรบับรหิารหรอืจดัการระบบบาํบดันาํเสยีทงัในและนอกเขตพนืทจีดัการนาํเสยี
3. บรกิารหรอืกจิการต่อเนืองทเีกยีวกบัการจดัการนาํเสยีอย่างมปีระสทิธิภาพในเชิงเศรษฐกจิ

- ตวัชีวดั : รอ้ยละของนาํเสยีหลงัการบาํบดั
ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานนาํทงิจากระบบบาํบดันาํเสยี
ชุมชนทกีาํหนด

รอ้ยละ 80 80



65.6554                66.4021                  

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 - 2564 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 58.3687                  63.3763                71.9198                  

รวมทงัสนิ 370.8592                433.9117               670.4335                

1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร 68.7845                  

แผนงานพนืฐานดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติ
ทเีป็นมติรต่อสงิแวดลอ้ม

58.3687                 63.3763                56.2198                 

แผนงานยุทธศาสตรเ์พอืสนบัสนุนดา้นการสรา้งการเตบิโต
บนคุณภาพชวีติทเีป็นมติรต่อสงิแวดลอ้ม

-                          -                         15.7000                 

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 243.7060                304.8800               532.1116                

แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรนาํ 243.7060                304.8800               532.1116                
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5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัชีวดั หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567

รวมทงัสนิ ลา้นบาท 498.7117        737.4335        1,369.4390     867.3630        344.5350        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 433.9117        670.4335        1,300.4390     796.3630        271.5350        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 64.8000         67.0000         69.0000         71.0000         73.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 64.8000         67.0000         69.0000         71.0000         73.0000         

1. การบรหิารจดัการระบบบาํบดันําเสยีรวมของชมุชน
และการจดัการนําเสยีของหน่วยงานของรฐั
และสถานประกอบการมีประสทิธิภาพดีขึน

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : ปรมิาณนาํเสยีไดร้บัการบาํบดั ลูกบาศก์ 64,000,000 84,000,000 86,000,000 88,000,000 89,000,000

ไดต้ามมาตรฐานนาํทงิจากระบบบาํบดันาํเสยีชมุชน เมตร
- ตวัชวีดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนาํเสยี รอ้ยละ 80 80 80 80 80

หลงัการบาํบดัไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานนาํทงิ
จากระบบบาํบดันาํเสยีชมุชนทกีาํหนด

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 63.3763      56.2198      180.8644     180.8644     174.7804     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 64.8000         67.0000         69.0000         71.0000         73.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 64.8000         67.0000         69.0000         71.0000         73.0000         

2. การจดัใหมี้ และเพมิประสทิธิภาพ
ของระบบบาํบดันําเสยี เพอืแกไ้ขปญัหานําเสยี
ในพนืทเีป้าหมาย

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : จาํนวนพนืทเีป้าหมาย แห่ง 5 22 23 24 25

ทดีาํเนินการก่อสรา้ง / ปรบัปรุงซ่อมแซม
ระบบบาํบดันาํเสยี

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 304.8800     532.1116     1,034.2004  522.1280     -              

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. เพอืพฒันาศกัยภาพบคุลากรของหน่วยงาน
ใหมี้ประสทิธิภาพดีขึน

- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละของความสามารถ รอ้ยละ 98 98 98 98 98

ในการเบกิจ่ายค่าตอบแทนพนกังาน
 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 65.6554      66.4021      85.3742      93.3706      96.7546      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

4. พฒันาและเพมิประสทิธิภาพ 

ในการบรหิารจดัการนําเพอืใหเ้กดิคุณภาพชีวิตทดีี
- ตวัชวีดัเชงิปรมิาณ : การดาํเนินการของโครงการ รอ้ยละ   - 100 100 100 100

บรรลเุป้าหมาย
 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -              15.7000      -              -              -              

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัชีวดั
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม

รวมทงัสนิ -              -                 550.8116        85.0779         34.5440         670.4335        

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั -              -                 -                 66.4021         -                 66.4021         

2. แผนงานพนืฐานดา้นการสรา้งการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตทเีป็นมิตรต่อสงิแวดลอ้ม

-              -                 3.0000          18.6758         34.5440         56.2198         

ผลผลติท ี1 : การจดัการนาํเสยี            -                 -             3.0000          18.6758          34.5440          56.2198

3. แผนงานยทุธศาสตรเ์พอืสนับสนุน
ดา้นการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ทเีป็นมิตรต่อสงิแวดลอ้ม

-              -                 15.7000         -                 -                 15.7000         

โครงการท ี1 : โครงการพฒันา
และเพมิประสทิธภิาพการบรหิารจดัการนาํ

           -                 -            15.7000                -                  -            15.7000

4. แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา -              -                 532.1116        -                 -                 532.1116        

โครงการท ี1 : โครงการปรบัปรุง ฟืนฟู
และบรหิารจดัการคุณภาพนาํ

           -                 -          554.1116                -                  -          532.1116

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท
7.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567

65.6554          66.4021          85.3742          93.3706          96.7546          

65.6554          66.4021          85.3742          93.3706          96.7546          

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

65.6554          66.4021          85.3742          93.3706          96.7546          

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทไีดต้งังบประมาณในปี 2564 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

7.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                           66,402,100

เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบดาํเนินงาน
      - งบเงนิอดุหนุน

เงนินอกงบประมาณ
      - งบรายจ่ายอนื

หน่วย : ลา้นบาท 

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

รวมทงัสนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
รายการบคุลากรภาครฐั 66,402,100 บาท
1. งบเงนิอดุหนุน 66,402,100   บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 66,402,100   บาท
1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 58,055,600   บาท
2) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 8,346,500    บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
-             3.0000     18.6758       34.5440       56.2198       

-                3.0000       18.6758         34.5440          56.2198          

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567

แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลูกบาศกเ์มตร 64,000,000 84,000,000 86,000,000 88,000,000 90,000,000

 ( 24,489,719 )

รอ้ยละ 80

 ( - )

80 80 80 80

ลา้นบาท 128.1763      123.2198     249.8644        251.8644         247.7804         

ลา้นบาท 63.3763       56.2198      180.8644        180.8644         174.7804         

ลา้นบาท -                -              -                  -                   -                  

ลา้นบาท 8.0000         3.0000       -                  -                   -                  

ลา้นบาท 17.7163       18.6758      30.8644         30.8644          24.7804          

ลา้นบาท 37.6600       34.5440      150.0000        150.0000         150.0000        

ลา้นบาท 64.8000       67.0000      69.0000          71.0000          73.0000          

ลา้นบาท 64.8000       67.0000      69.0000         71.0000          73.0000          

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2564 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

7.2  แผนงานพนืฐานดา้นการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทเีป็นมิตรต่อสงิแวดลอ้ม                          56,219,800

7.2.1  ผลผลติท ี1 :  การจดัการนําเสยี                          56,219,800

 - การใหบ้รกิารรบับรหิารจดัการหรอืจดัการระบบบาํบดันาํเสยีทงัในและนอกเขตพนืทจีดัการนาํเสยี
   รวมทงับรกิารหรอืกจิการต่อเนืองทเีกยีวกบัการจดัการนาํเสยีอย่างมปีระสทิธภิาพในเชงิเศรษฐกจิ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทงัสนิ
1. การบรหิารจดัการนาํเสยี

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : ปรมิาณนาํเสยีไดร้บัการบาํบดั
ไดต้ามมาตรฐานนาํทงิจากระบบบาํบดันาํเสยีชมุชน
เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของนาํเสยีหลงัการบาํบดั
ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานนาํทงิ
จากระบบบาํบดันาํเสยีชมุชนทกีาํหนด
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ
      - เงนิรายได ้ 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : การจดัการนําเสีย 56,219,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ         67,000,000 บาท
1. งบลงทนุ 3,000,000              บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 3,000,000              บาท
1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 3,000,000              บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,000,000              บาท
(1) โครงการจดัทาํขอ้มลูดา้นนาํเสยีแบบครบวงจร
บนระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร ์Big Data แขวงจอมพล 
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  1 โครงการ 3,000,000              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 18,675,800            บาท
2.1 เงนิอดุหนุนทวัไป 18,675,800            บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 18,675,800             บาท
(1) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 17,877,800             บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร พรอ้มพนกังานขบัรถยนต ์2 คนั 798,000                บาท
วงเงนิทงัสนิ 3,990,000              บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ 798,000                บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 798,000                บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 798,000                บาท
ปี 2567 - 2568 ผูกพนังบประมาณ 1,596,000              บาท

3. งบรายจา่ยอืน 34,544,000            บาท
เงนินอกงบประมาณ             67,000,000 บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการบรหิารจดัการระบบบาํบดันาํเสยี 1 แหง่ 28,044,000             บาท
เงนินอกงบประมาณ 67,000,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการบรหิารจดัการระบบบาํบดันาํเสยี
ในพนืทโีครงการอนัเนืองมาจากพระราชดาํร ิ1 แหง่ 4,700,000              บาท
3) ค่าใชจ่้ายโครงการศูนยก์ารเรยีนรูอ้งคก์ารจดัการนาํเสยี 1,800,000              บาท
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บาท
บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานทีดาํเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     1  ปี (ปี 2564 ถึง  ปี 2564)

7.3.1.4   วงเงินทงัสินของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจ่าย จาํแนกตามกิจกรรม -งบรายจ่าย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจ่ายอนื รวม
-             15.7000     -             -             15.7000     

-                15.7000        -                -                15.7000        

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงิน

เรมิตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ  - 100  -  -  - 

ลา้นบาท -                15.7000        -                -                -                

ลา้นบาท -                15.7000        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                15.7000        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2564 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

  ยุทธศาสตรช์าติ

7.3  แผนงานยุทธศาสตรเ์พือสนับสนุนดา้นการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม                     15,700,000

7.3.1  โครงการที 1 :  โครงการพฒันาและเพิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการนํา                     15,700,000

- เพมิประสทิธิภาพการดาํเนินงานขององคก์รเพอืสนบัสนุนการบริหารจดัการนาํใหบ้รรลุตามแผน

1. พนืทอีงคก์ารจดัการนาํเสยีส่วนกลาง และสาํนกังานสาขา 
2. พนืทตีามพระราชกฤษฏกีาฯ 
3. พนืทตีาม MOU/MOA

- เพมิขดีความสามารถในการบริหารจดัการนาํเสยี เพอืการเตบิโตทางเศรษฐกิจและพฒันาคุณภาพชีวติ

- นาํเทคโนโลยแีละนวตักรรมเขา้มามส่ีวนช่วยในการพฒันาระบบเพอืใหก้ารบริหารจดัการนาํเสยี
  ทเีป็นมติรต่อสงิแวดลอ้ม

  เกิดประสทิธิภาพมากขนึและเกิดการบูรณาการการร่วมกนัระหว่างหน่วยงานทเีกียวขอ้ง

งบประมาณ

                  15,700,000

                  15,700,000

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม งบรายจ่าย

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**

เชิงปริมาณ : การดาํเนินการของโครงการ
บรรลุเป้าหมาย
รวมทงัสิน
เงินงบประมาณ

รวมทงัสิน
1. การพฒันาและเพมิประสทิธิภาพการบริหารจดัการนาํ

ตวัชีวดั/

แหล่งเงิน
หน่วยนับ

      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอุดหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงินนอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาและเพมิประสิทธิภาพการบริหารจดัการนํา 15,700,000 บาท
1. งบลงทนุ 15,700,000          บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 15,700,000          บาท
1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 1,700,000           บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,700,000           บาท
(1) โครงการพฒันาระบบการจดัเก็บรายได ้ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 1,700,000           บาท

1.1.2 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 14,000,000          บาท
1.1.2.1 ค่าจา้งบรษิทัทปีรกึษา 1,400,000           บาท

(1) ค่าจา้งบรษิทัทปีรกึษาทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท 1,400,000           บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอนืๆ 12,600,000          บาท
(1) โครงการปรบัปรุงและเพมิประสทิธิภาพระบบบาํบดันาํเสยี
ในพนืทโีครงการอนัเนืองมาจากพระราชดาํร ิเทศบาลเมอืงปากพนงั 
(บรเิวณหลงัเรอืนจาํ) ตาํบลปากพนงัฝงัตะวนัออก
อาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แหง่ 12,600,000          บาท
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บาท
บาท

7.4.1.1   วตัถปุระสงค ์

7.4.1.2   สถานทดีาํเนินการ

7.4.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     4  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2566)

7.4.1.4   วงเงนิทงัสนิของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม
-              532.1116    -              -              532.1116    

-                532.1116      -                -                532.1116      

7.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหลง่เงนิ

เริมตน้ - ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ 5

 ( - )

8 23 24 -

ลา้นบาท 759.7620       532.1116       1,034.2004     522.1280       -                 

ลา้นบาท 759.7620       532.1116       1,034.2004     522.1280       -                 

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 759.7620      532.1116      1,034.2004    522.1280      -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทไีดต้งังบประมาณในปี 2564 ทจีะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

7.4  แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา                    532,111,600

7.4.1  โครงการท ี1 :  โครงการปรบัปรุง ฟืนฟูและบรหิารจดัการคุณภาพนํา                    532,111,600

- เพอืจดัใหม้รีะบบบาํบดันาํเสยีรวมสาํหรบัการบาํบดันาํเสยีภายในเขตพนืทจีดัการนาํเสยี

รวมทงัสนิ

 พนืทตีามพระราชกฤษฎกีา

               2,848,202,000

               2,848,202,000

หน่วย:ลา้นบาท

1. จดัหา ปรบัปรุง และบรหิารจดัการระบบบาํบดันาํเสยี

กจิกรรม งบรายจา่ย

ตวัชีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนพนืทเีป้าหมายทดีาํเนินการก่อสรา้ง/
ปรบัปรุงซ่อมแซมระบบบาํบดันาํเสยี
รวมทงัสนิ
เงนิงบประมาณ
      - งบดาํเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอนื
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการปรบัปรุง ฟืนฟูและบริหารจดัการคุณภาพนํา 532,111,600 บาท
1. งบลงทนุ 532,111,600           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 532,111,600           บาท
1.1.1 คา่ทดิีนและสิงก่อสรา้ง 532,111,600           บาท

1.1.1.1 ค่าจา้งบรษิทัทปีรกึษา 61,280,000             บาท
(1) ค่าจา้งบรษิทัทปีรกึษาทมีรีาคาต่อหน่วยตาํกวา่ 10 ลา้นบาท 9,600,000              บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ค่าจา้งทปีรกึษาควบคุมงานก่อสรา้งและเพมิประสทิธิภาพ 

ระบบรวบรวมนาํเสยี เทศบาลเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา 1 รายการ 5,056,000              บาท
วงเงนิทงัสนิ 12,640,000             บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 2,528,000              บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ 5,056,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 5,056,000              บาท

(3) ค่าจา้งทปีรกึษาควบคุมงานก่อสรา้ง เพมิประสทิธิภาพระบบบาํบดันาํเสยี 
ระบบทอ่รวบรวมนาํเสยี เกาะพพี ีตาํบลอ่าวนาง อาํเภอเมอืงกระบ ี

จงัหวดักระบ ี1 รายการ 24,000,000             บาท
วงเงนิทงัสนิ 60,000,000             บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 12,000,000             บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ 24,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 24,000,000             บาท

(4) ค่าจา้งทปีรกึษาควบคุมงานก่อสรา้งและเพมิประสทิธิภาพการบรหิารจดัการ
คุณภาพนาํ เทศบาลเมอืงราชบรุ ี ตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเมอืงราชบรุ ีจงัหวดั
ราชบรุ ี1 รายการ 5,000,000              บาท
วงเงนิทงัสนิ 25,000,000             บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ 5,000,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 10,000,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 10,000,000             บาท

(5) ค่าจา้งทปีรกึษาควบคุมงานก่อสรา้งและเพมิประสทิธิภาพ
การบรหิารจดัการคุณภาพนาํในเขตพนืทจีดัการนาํเสยี เทศบาลนครสงขลา 
ตาํบลบอ่ยาง อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ระยะท ี1 1 รายการ 13,824,000             บาท
วงเงนิทงัสนิ 69,120,000             บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ 13,824,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 27,648,000             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 27,648,000             บาท
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(6) ค่าจา้งทปีรกึษาควบคุมงานก่อสรา้งและเพมิประสทิธิภาพ
ระบบรวบรวมนาํเสยี เทศบาลนครพษิณุโลก ตาํบลในเมอืง 
อาํเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 รายการ 3,800,000              บาท
วงเงนิทงัสนิ 19,000,000             บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ 3,800,000              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 7,600,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 7,600,000              บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอนืๆ 470,831,600           บาท
(1) โครงการก่อสรา้งและเพมิประสทิธิภาพระบบรวบรวมนาํเสยี 
เทศบาลเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา 1 แหง่ 33,191,200             บาท
วงเงนิทงัสนิ 113,760,000           บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 22,752,000             บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ 33,191,200             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 57,816,800             บาท

(2) โครงการก่อสรา้ง เพมิประสทิธิภาพระบบบาํบดันาํเสยี 
ระบบทอ่รวบรวมนาํเสยี เกาะพพี ีตาํบลอ่าวนาง อาํเภอเมอืงกระบ ี

จงัหวดักระบ ี1 แหง่ 6,800,400              บาท
วงเงนิทงัสนิ 540,000,000           บาท
ปี 2563 ตงังบประมาณ 108,000,000           บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ 6,800,400              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 425,199,600           บาท

(3) โครงการก่อสรา้งศูนยบ์รหิารจดัการคุณภาพนาํ 
องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลลาํโพ ตาํบลลาํโพ อาํเภอบางบวัทอง 
จงัหวดันนทบรุ ี1 แหง่ 78,800,000             บาท
(4) โครงการก่อสรา้งศูนยบ์รหิารจดัการคุณภาพนาํ 
องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลกาํแพงแสน ตาํบลกาํแพงแสน
 อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 1 แหง่ 56,800,000             บาท
(5) โครงการก่อสรา้งศูนยบ์รหิารจดัการคุณภาพนาํ 
เทศบาลเมอืงแพรกษา ตาํบลแพรกษา 
อาํเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 1 แหง่ 56,800,000             บาท
(6) โครงการก่อสรา้งและเพมิประสทิธิภาพการบรหิารจดัการคุณภาพนาํ 
เทศบาลเมอืงราชบรุ ีตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเมอืงราชบรุ ี
จงัหวดัราชบรุ ี1 แหง่ 50,000,000             บาท
วงเงนิทงัสนิ 250,000,000           บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ 50,000,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 100,000,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 100,000,000           บาท
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(7) โครงการก่อสรา้งและเพมิประสทิธิภาพการบรหิารจดัการคุณภาพนาํ
ในเขตพนืทจีดัการนาํเสยี เทศบาลนครสงขลา ตาํบลบอ่ยาง 
อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา ระยะท ี1 1 แหง่ 138,240,000           บาท
วงเงนิทงัสนิ 691,200,000           บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ 138,240,000           บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 276,480,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 276,480,000           บาท

(8) โครงการก่อสรา้งและเพมิประสทิธิภาพระบบรวบรวมนาํเสยี 
เทศบาลนครพษิณุโลก ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงพษิณุโลก 
จงัหวดัพษิณุโลก 1 แหง่ 50,200,000             บาท
วงเงนิทงัสนิ 251,000,000           บาท
ปี 2564 ตงังบประมาณ 50,200,000             บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 100,400,000           บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 100,400,000           บาท
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567
1 เงนินอกงบประมาณสะสมคงเหลอืยกมา 63.9277         77.6364         72.1446         63.5825         56.5825         49.5825         
2. รายไดป้ระเภทเงนินอกงบประมาณ 66.1487         59.3082         58.4379         62.0000         64.0000         66.0000         

2.1 เงนิรายได ้ 66.1487         59.3082         58.4379         62.0000         64.0000         66.0000         

2.2 เงนิทรีฐับาลอดุหนุนหรอืจดัสรรให ้ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.3 ทนุหมนุเวยีน -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.5 เงนิอดุหนุนและบรจิาค -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.6 เงนิกูใ้นประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.7 เงนิกูต่้างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.8 อนืๆ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

3. รวมเงนินอกงบประมาณทงัสนิ (1.+2.) 130.0764        136.9446        130.5825        125.5825        120.5825        115.5825        
4. นําไปสมทบกบังบประมาณ 52.4400         64.8000         67.0000         69.0000         71.0000         73.0000         

4.1 งบบคุลากร
4.2 งบดาํเนินงาน
4.3 งบลงทนุ -               -               -               -               -               -               

4.4 งบเงนิอดุหนุน -               -               -               -               -               -               

4.5 งบรายจ่ายอนื 52.4400         64.8000         67.0000         69.0000         71.0000         73.0000         

5. คงเหลอืหลงัหกัเงนินําไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.) 77.6364         72.1446         63.5825         56.5825         49.5825         42.5825         
6. แผนการใชจ้า่ยอนื -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.1 ภารกจิพนืฐาน -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.1.1 รายจ่ายประจาํ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.1.2 รายจ่ายลงทนุ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.2 ภารกจิเพอืการพฒันา -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.2.1 รายจ่ายประจาํ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.2.2 รายจ่ายลงทนุ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

7. คงเหลอื (5.-6.) 77.6364         72.1446         63.5825         56.5825         49.5825         42.5825         

แผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ
องคก์ารจดัการนําเสยี หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)

สถานะการเงนิ ปี 2562
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งบประมาณ กรอบวงเงิน

ท่ีได้รับจัดสรร ท่ีได้รับจัดสรร เพ่ิม/ลด ร้อยละ

ปี 2563 ปี 2564

(1) (2) (3) = (2) - (1) (4)

312,880,000       550,811,600       237,931,600     76.05    

-                    15,700,000         15,700,000       100.00   

โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้า -                    15,700,000         15,700,000       100.00   

1. งบลงทุน -                    15,700,000         15,700,000       100.00    

1.1 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -                     1,700,000            1,700,000          100.00    

1. โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1 โครงการ -                     1,700,000            1,700,000          100.00    

1.2 ค่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษา -                     1,400,000            1,400,000          100.00    

1. ค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน้้าเสียในพ้ืนท่ีโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด้าริ เทศบาลเมืองปากพนัง บริเวณหลังเรือนจ้า จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง

-                     1,400,000            1,400,000          100.00    

1.3 ค่าก่อสร้างอ่ืน -                     12,600,000           12,600,000        100.00    

1. โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน้้าเสียในพ้ืนท่ีโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด้าริ เทศบาลเมืองปากพนัง บริเวณหลังเรือนจ้า จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง

-                     12,600,000           12,600,000        100.00    

304,880,000       532,111,600       227,231,600     74.53    

โครงการท่ี 1 ปรับปรุง ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการคุณภาพน ้า 304,880,000       532,111,600       227,231,600     74.53    

1. งบลงทุน 304,880,000       532,111,600       227,231,600     74.53    

1.1 ค่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษา 24,128,000         61,280,000         37,152,000       153.98   

1. ค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้้า จ้านวน 3 แห่ง 9,600,000            -                     (9,600,000)         (100.00)   

(ทม.ปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ, ทต.อ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม,
ทต.บางปลา จังหวัดสมุทรสาคร (แห่งท่ี 2)

2. ค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้้า จ้านวน 3 แห่ง -                     9,600,000            9,600,000          100.00    

(อบต.ล้าโพ จังหวัดนนทบุรี, อบต.ก้าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, อบต.แพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ)

3. ค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบรวบรวมน้้าเสีย ทม.พะเยา 

จังหวัดพะเยา 1 แห่ง

2,528,000            5,056,000            2,528,000          100.00    

4. ค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน้้าเสีย ระบบท่อรวบรวมน้้าเสีย

เกาะพีพี ต้าบลอ่าวนาง อ้าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 1 แห่ง

12,000,000           24,000,000           12,000,000        100.00    

5. ค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้้า เทศบาลเมือง

ราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง

-                     5,000,000            5,000,000          100.00    

6. ค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้้า ในเขตพ้ืนท่ี

จัดการน้้าเสีย (เทศบาลนครสงขลา) ระยะท่ี 1 1 แห่ง

-                     13,824,000           13,824,000        100.00    

7. ค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง เพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้้าเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก

 จ.พิษณุโลก จ้านวน 1 แห่ง

-                     3,800,000            3,800,000          100.00    

1.2 ค่าก่อสร้างอ่ืน 280,752,000       470,831,600       190,079,600     67.70    

1. โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้้า ทม.ปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง 50,000,000           -                     (50,000,000)       (100.00)   

2. โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้้า ทต.อ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง 50,000,000           -                     (50,000,000)       (100.00)   

ตารางเปรียบเทียบงบลงทุนท่ีได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน - โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ

รวมงบประมาณ 4 แผนงาน 

1. แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม

2. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า



-ข-

งบประมาณ กรอบวงเงิน

ท่ีได้รับจัดสรร ท่ีได้รับจัดสรร เพ่ิม/ลด ร้อยละ

ปี 2563 ปี 2564

(1) (2) (3) = (2) - (1) (4)

312,880,000       550,811,600       237,931,600     76.05    

แผนงาน - โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ

รวมงบประมาณ 4 แผนงาน 

3. โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้้า ทต.บางปลา จังหวัดสมุทรสาคร (แห่งท่ี 2) 1 แห่ง 50,000,000           -                     (50,000,000)       (100.00)   

4. โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้้า อบต.ล้าโพ จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง -                     78,800,000           78,800,000        100.00    

5. โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้้า อบต.ก้าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง -                     56,800,000           56,800,000        100.00    

6. โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้้า อบต.แพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง -                     56,800,000           56,800,000        100.00    

7. โครงการก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้้าเสีย เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 

แห่ง

22,752,000           33,191,200           10,439,200        45.88     

8. โครงการก่อสร้าง เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน้้าเสีย ระบบท่อรวบรวมน้้าเสีย เกาะพีพี ต้าบล

อ่าวนาง อ้าเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี 1 แห่ง

108,000,000         6,800,400            (101,199,600)     (93.70)     

9. โครงการก่อสร้างและควบคุมงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้้า เทศบาลเมือง

ราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง

-                     50,000,000           50,000,000        100.00    

10. โครงการก่อสร้าง เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้้า ในเขตพ้ืนท่ีจัดการน้้าเสีย 
(เทศบาลนครสงขลา) ระยะท่ี 1 1 แห่ง

-                     138,240,000         138,240,000      100.00    

11. โครงการก่อสร้าง เพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้้าเสีย เทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 
จ้านวน 1 แห่ง

-                     50,200,000           50,200,000        100.00    

8,000,000           3,000,000           (5,000,000)       (62.50)   

ผลผลิตการจัดการน ้าเสีย 8,000,000           3,000,000           (5,000,000)       (62.50)   

1. งบลงทุน 8,000,000           3,000,000           (5,000,000)       (62.50)   

1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8,000,000           3,000,000           (5,000,000)       (62.50)   

1. โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร 1 โครงการ 8,000,000            -                     (8,000,000)         (100.00)   

2. โครงการจัดท้าข้อมูลด้านน้้าเสียแบบครบวงจรบนระบบสารสรเทศทางภูมิศาสตร์ Big data แขวง
จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1 โครงการ

-                     3,000,000            3,000,000          100.00    

3. แผนงานพื นฐานด้านการจัดการน ้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
อย่างย่ังยืน
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 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

       790,324,800             773,694,234  แผนการเบิกจ่าย

 แผนการเบิกจ่าย

       550,811,600             534,181,034  แผนการเบิกจ่าย

 แผนการเบิกจ่าย

         69,047,600              62,798,425  แผนการเบิกจ่าย           505,600           379,200           379,200           379,200           379,200         5,824,800         4,085,820         6,865,785           379,200         6,865,785         7,313,235         29,441,400 

 ผลการเบิกจ่าย

1  แผนงาน  ฝวศ.

 ผลงาน

         38,247,200              33,667,975  แผนการเบิกจ่าย            505,600            379,200            379,200            379,200            379,200          5,824,800          4,085,820          6,865,785            379,200          6,865,785          6,865,785              758,400 

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

1.1 ค่าก่อสร้าง  แผนงาน

 ผลงาน

         33,191,200              28,611,975  แผนการเบิกจ่าย -                     -                     -                     -                     -                     5,445,600         3,706,620         6,486,585         -                     6,486,585         6,486,585         -                      

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

1.2 ค่าจ้างท่ีปรึกษา  แผนงาน

 ผลงาน

          5,056,000                5,056,000  แผนการเบิกจ่าย 505,600           379,200           379,200           379,200           379,200           379,200           379,200           379,200           379,200           379,200           379,200           758,400             

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

2  แผนงาน  ฝวศ.

 ผลงาน

         30,800,400              29,130,450  แผนการเบิกจ่าย                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -            447,450          28,683,000 

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

2.1 ค่าก่อสร้าง  แผนงาน

 ผลงาน                     5                     8                     8                    10                    10                    10                    15                    15                    10                       9 

          6,800,400                5,400,000  แผนการเบิกจ่าย -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     5,400,000          

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

2.2 ค่าจ้างท่ีปรึกษา  แผนงาน

 ผลงาน                    10                    10                    10                    10                    10                    10                    10                    10                    10                     10 

         24,000,000              23,730,450  แผนการเบิกจ่าย -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     447,450           23,283,000         

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการใช้จ่ายเงินรายเดือน จ าแนกตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ)

 กิจกรรม/โครงการ

 งบประมาณท่ี
ได้รับการจัดสรร

 รวมแผนเบิกจ่าย
งบประมาณปี 2564
 ( ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

 แผน/ผล

 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564

 ผู้รับผิดชอบ  หมายเหตุ
 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 รวมงบประมาณ 2564
                                                   1,264,000.00                                                  43,505,572.35                                                 120,927,685.45                                                  368,483,776.20 

 รวมงบประมาณ 2564 + กันเหล่ือมปี 2563
                                                 43,982,450.00                                                  98,894,122.35                                                 226,946,035.45                                                  403,871,626.20 

 งบลงทุน 2564 (ผูกพัน)

 โครงการก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง

 โครงการก่อสร้าง เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสีย ระบบท่อ
รวบรวม  น ้าเสีย เกาะพีพี ต้าบลอ่าวนาง อ้าเภอเมืองกระบ่ี 
จังหวัดกระบ่ี 1 แห่ง



-ข-

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

 กิจกรรม/โครงการ

 งบประมาณท่ี
ได้รับการจัดสรร

 รวมแผนเบิกจ่าย
งบประมาณปี 2564
 ( ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

 แผน/ผล

 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564

 ผู้รับผิดชอบ  หมายเหตุ
 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

       481,764,000             471,382,609  แผนการเบิกจ่าย                     -                     -                     -       30,001,305           667,882         6,253,185       53,148,215       15,024,592       41,424,074       50,307,343       52,587,887       221,968,127 

 ผลการเบิกจ่าย

1  แผนงาน  ฝวศ.

 ผลงาน

          3,000,000                2,980,000  แผนการเบิกจ่าย -                     -                     -                     -                     536,400           -                     -                     804,600           -                     -                     -                     1,639,000          

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

2  แผนงาน  ฝบจ.

 ผลงาน

          1,700,000                  876,549  แผนการเบิกจ่าย -                     -                     -                     -                     131,482           -                     219,137           262,965           -                     262,965           -                     -                      

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

3  แผนงาน  ฝจส.

 ผลงาน

         14,000,000              13,930,000  แผนการเบิกจ่าย                      -                      -                      -          2,089,500                      -            574,875          1,044,750          1,514,625          1,514,625          1,984,500          1,984,500           3,222,625 

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

3.1 ค่าก่อสร้าง  แผนงาน

 ผลงาน                     5                     8                     8                    10                    10                    10                    15                    14                    10                     10 

         12,600,000              12,530,000  แผนการเบิกจ่าย -                     -                     -                     1,879,500         -                     469,875           939,750           1,409,625         1,409,625         1,879,500         1,879,500         2,662,625          

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

3.2 ค่าจ้างท่ีปรึกษา  แผนงาน

 ผลงาน                    10                    10                    10                    10                    10                    10                    10                    10                    10                     10 

          1,400,000                1,400,000  แผนการเบิกจ่าย -                     -                     -                     210,000           -                     105,000           105,000           105,000           105,000           105,000           105,000           560,000             

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

4  แผนงาน  ฝวศ.

 ผลงาน

         82,000,000              81,942,900  แผนการเบิกจ่าย                      -                      -                      -          9,928,935                      -          3,310,718          5,153,468          5,153,468          6,381,968          6,381,968          6,381,968          39,250,410 

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

4.1 ค่าก่อสร้าง  แผนงาน

 ผลงาน                     5                     8                     8                    10                    10                    10                    15                    14                    10                     10 

         78,800,000              78,750,000  แผนการเบิกจ่าย -                     -                     -                     9,450,000         -                     3,071,250         4,914,000         4,914,000         6,142,500         6,142,500         6,142,500         37,973,250         

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

4.2 ค่าจ้างท่ีปรึกษา  แผนงาน

 ผลงาน                    10                    10                    10                    10                    10                    10                    10                    10                    10                     10 

          3,200,000                3,192,900  แผนการเบิกจ่าย -                     -                     -                     478,935           -                     239,468           239,468           239,468           239,468           239,468           239,468           1,277,160          

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

5  แผนงาน  ฝวศ.

 ผลงาน

         60,000,000              59,942,900  แผนการเบิกจ่าย                      -                      -                      -          8,991,435                      -          2,367,593          3,644,468          3,644,468          4,495,718          4,495,718          4,495,718          27,807,785 

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

5.1 ค่าก่อสร้าง  แผนงาน

 ผลงาน                     5                     8                     8                    10                    10                    10                    15                    14                    10                     10 

         56,800,000              56,750,000  แผนการเบิกจ่าย -                     -                     -                     8,512,500         -                     2,128,125         3,405,000         3,405,000         4,256,250         4,256,250         4,256,250         26,530,625         

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

5.2 ค่าจ้างท่ีปรึกษา  แผนงาน

 ผลงาน                    10                    10                    10                    10                    10                    10                    10                    10                    10                     10 

          3,200,000                3,192,900  แผนการเบิกจ่าย -                     -                     -                     478,935           -                     239,468           239,468           239,468           239,468           239,468           239,468           1,277,160          

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

 งบลงทุน 2564

 โครงการจัดท้าข้อมูลด้านน ้าเสียแบบครบวงจรบนระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ Big Data แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 1 โครงการ

 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 1 โครงการ

 โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสียใน
พื นท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ เทศบาลเมืองปากพนัง
 บริเวณหลังเรือนจ้า จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง

 โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้า องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลล้าโพ จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง

 โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้า องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลก้าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง



-ข-

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

 กิจกรรม/โครงการ

 งบประมาณท่ี
ได้รับการจัดสรร

 รวมแผนเบิกจ่าย
งบประมาณปี 2564
 ( ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

 แผน/ผล

 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564

 ผู้รับผิดชอบ  หมายเหตุ
 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

6  แผนงาน  ฝวศ.

 ผลงาน

         60,000,000              59,942,900  แผนการเบิกจ่าย                      -                      -                      -          8,991,435                      -                      -          2,367,593          3,644,468          3,644,468          4,495,718          4,495,718          32,303,503 

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

6.1 ค่าก่อสร้าง  แผนงาน

 ผลงาน                     5                     8                     8                    10                    10                    10                    15                    14                    10                     10 

         56,800,000              56,750,000  แผนการเบิกจ่าย -                     -                     -                     8,512,500         -                     -                     2,128,125         3,405,000         3,405,000         4,256,250         4,256,250         30,786,875         

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

6.2 ค่าจ้างท่ีปรึกษา  แผนงาน

 ผลงาน                    10                    10                    10                    10                    10                    10                    10                    10                    10                     10 

          3,200,000                3,192,900  แผนการเบิกจ่าย -                     -                     -                     478,935           -                     -                     239,468           239,468           239,468           239,468           239,468           1,516,628          

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

7  แผนงาน  ฝวศ.

 ผลงาน

         55,000,000              53,698,750  แผนการเบิกจ่าย                      -                      -                      -                      -                      -                      -        13,750,000                      -          7,074,375          6,450,000          7,074,375          19,350,000 

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

7.1 ค่าก่อสร้าง  แผนงาน

 ผลงาน

         50,000,000              48,700,000  แผนการเบิกจ่าย -                     -                     -                     -                     -                     -                     10,000,000       -                     6,450,000         6,450,000         6,450,000         19,350,000         

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

7.2 ค่าจ้างท่ีปรึกษา  แผนงาน

 ผลงาน                    10                    10                    10                    10                    10                    10                    10                    10                    10                     10 

          5,000,000                4,998,750  แผนการเบิกจ่าย -                     -                     -                     -                     -                     -                     3,750,000         -                     624,375           -                     624,375           -                      

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

8  แผนงาน  ฝวศ.

 ผลงาน

       152,064,000             147,432,960  แผนการเบิกจ่าย                      -                      -                      -                      -                      -                      -        16,588,800                      -        11,287,296        19,685,376        21,129,984          78,741,504 

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

8.1 ค่าก่อสร้าง  แผนงาน

 ผลงาน

       138,240,000             134,866,944  แผนการเบิกจ่าย -                     -                     -                     -                     -                     -                     6,912,000         -                     9,842,688         19,685,376       19,685,376       78,741,504         

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

8.2 ค่าจ้างท่ีปรึกษา  แผนงาน

 ผลงาน

         13,824,000              12,566,016  แผนการเบิกจ่าย -                     -                     -                     -                     -                     -                     9,676,800         -                     1,444,608         -                     1,444,608         -                      

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

9  แผนงาน  ฝวศ.

 ผลงาน

         54,000,000              50,635,650  แผนการเบิกจ่าย                      -                      -                      -                      -                      -                      -        10,380,000                      -          7,025,625          6,551,100          7,025,625          19,653,300 

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

9.1 ค่าก่อสร้าง  แผนงาน

 ผลงาน

         50,200,000              46,836,600  แผนการเบิกจ่าย -                     -                     -                     -                     -                     -                     7,530,000         -                     6,551,100         6,551,100         6,551,100         19,653,300         

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

9.2 ค่าจ้างท่ีปรึกษา  แผนงาน

 ผลงาน

          3,800,000                3,799,050  แผนการเบิกจ่าย -                     -                     -                     -                     -                     -                     2,850,000         -                     474,525           -                     474,525           -                      

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

 โครงการก่อสร้างและควบคุมงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการคุณภาพน ้า เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง

 โครงการก่อสร้าง เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน ้า
 ในเขตพื นท่ีจัดการน ้าเสีย (เทศบาลนครสงขลา) ระยะท่ี 1 1 แห่ง

 โครงการก่อสร้าง เพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมน ้าเสีย 
เทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 1 แห่ง

 โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้า องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง



-ข-

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

 กิจกรรม/โครงการ

 งบประมาณท่ี
ได้รับการจัดสรร

 รวมแผนเบิกจ่าย
งบประมาณปี 2564
 ( ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

 แผน/ผล

 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564

 ผู้รับผิดชอบ  หมายเหตุ
 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

       239,513,200             239,513,200  แผนการเบิกจ่าย       16,451,320       11,952,000       14,315,130       19,654,620       31,369,200         4,364,730       92,207,400         2,970,000       10,840,950       20,631,150       13,676,700          1,080,000 

 ผลการเบิกจ่าย

1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส้าหรับศูนย์ติดตามและ  แผนงาน  ฝจส.

รายงานสถานการณ์น ้าเสียประเทศไทย  ผลงาน

          3,989,500                3,989,500  แผนการเบิกจ่าย 3,989,500.00     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

2  แผนงาน  ฝวศ.

 ผลงาน

         30,161,400              30,161,400  แผนการเบิกจ่าย          4,250,400          4,250,400          2,252,400          5,848,800        13,559,400                      -                      -                      -                      -                      -                      -                       - 

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

2.1 ค่าก่อสร้าง  แผนงาน

 ผลงาน

         28,571,400              28,571,400  แผนการเบิกจ่าย 3,996,000         3,996,000         1,998,000         5,594,400         12,987,000       -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                      

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

2.2 ค่าจ้างท่ีปรึกษา  แผนงาน

 ผลงาน

          1,590,000                1,590,000  แผนการเบิกจ่าย 254,400           254,400           254,400           254,400           572,400           -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                      

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

3  แผนงาน  ฝวศ.

 ผลงาน

         42,113,400              42,113,400  แผนการเบิกจ่าย            254,400          3,451,200          4,250,400          4,250,400          4,250,400          4,250,400          2,252,400          2,970,000          3,196,800        12,987,000                      -                       - 

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

3.1 ค่าก่อสร้าง  แผนงาน

 ผลงาน

         39,760,200              39,760,200  แผนการเบิกจ่าย -                     3,196,800         3,996,000         3,996,000         3,996,000         3,996,000         1,998,000         2,397,600         3,196,800         12,987,000       -                     -                      

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

3.2 ค่าจ้างท่ีปรึกษา  แผนงาน

 ผลงาน

          2,353,200                2,353,200  แผนการเบิกจ่าย 254,400           254,400           254,400           254,400           254,400           254,400           254,400           572,400           -                     -                     -                     -                      

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

4  แผนงาน  ฝวศ.

 ผลงาน

         30,161,400              30,161,400  แผนการเบิกจ่าย          4,250,400          4,250,400          2,252,400          5,848,800        13,559,400                      -                      -                      -                      -                      -                      -                       - 

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

4.1 ค่าก่อสร้าง  แผนงาน

 ผลงาน

         28,571,400              28,571,400  แผนการเบิกจ่าย 3,996,000         3,996,000         1,998,000         5,594,400         12,987,000       -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                      

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

4.2 ค่าจ้างท่ีปรึกษา  แผนงาน

 ผลงาน

          1,590,000                1,590,000  แผนการเบิกจ่าย 254,400           254,400           254,400           254,400           572,400           -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                      

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

 เงินกันเหล่ือมปี 2563

 โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้า
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ

 โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้า
เทศบาลต้าบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม

 โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้า
เทศบาลต้าบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร (แห่งท่ี 2)



-ข-

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

 กิจกรรม/โครงการ

 งบประมาณท่ี
ได้รับการจัดสรร

 รวมแผนเบิกจ่าย
งบประมาณปี 2564
 ( ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

 แผน/ผล

 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564

 ผู้รับผิดชอบ  หมายเหตุ
 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

5  แผนงาน  ฝวศ.

 ผลงาน

         13,087,500              13,087,500  แผนการเบิกจ่าย          3,706,620                      -          5,559,930          3,706,620                      -            114,330                      -                      -                      -                      -                      -                       - 

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

5.1 ค่าก่อสร้าง  แผนงาน

 ผลงาน

         13,087,500              13,087,500  แผนการเบิกจ่าย 3,706,620         -                     5,559,930         3,706,620         -                     114,330           -                     -                     -                     -                     -                     -                      

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

5.2 ค่าจ้างท่ีปรึกษา  แผนงาน

 ผลงาน

                      -                            -  แผนการเบิกจ่าย -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                      

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

6  แผนงาน  ฝวศ.

 ผลงาน

       120,000,000             120,000,000  แผนการเบิกจ่าย                      -                      -                      -                      -                      -                      -        89,955,000                      -          7,644,150          7,644,150        13,676,700           1,080,000 

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

6.1 ค่าก่อสร้าง  แผนงาน

 ผลงาน                     5                     8                     8                    10                    10                    10                    15                    15                    10                       9 

       108,000,000             108,000,000  แผนการเบิกจ่าย -                     -                     -                     -                     -                     -                     81,000,000       -                     6,480,000         6,480,000         12,960,000       1,080,000          

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

6.2 ค่าจ้างท่ีปรึกษา  แผนงาน

 ผลงาน                    10                    10                    10                    10                    10                    10                    10                    10                    10                     10 

         12,000,000              12,000,000  แผนการเบิกจ่าย -                     -                     -                     -                     -                     -                     8,955,000         -                     1,164,150         1,164,150         716,700           -                      

                      -                            -  ผลการเบิกจ่าย

 โครงการก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง

 โครงการก่อสร้าง เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสีย ระบบท่อ
รวบรวม  น ้าเสีย เกาะพีพี ต้าบลอ่าวนาง อ้าเภอเมืองกระบ่ี 
จังหวัดกระบ่ี 1 แห่ง



  

 

เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ : 0-2273-8530-39 โทรสาร : 0-2273-8577 
Email : wastewater@wma.or.th 

Website : www.wma.or.th 

องค์การจัดการน้ำเสีย 
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