
  

 
 

 จัดท ำโดย 

องค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 

 

แผนพัฒนำองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย พ.ศ. 2563 - 2565 

(ทบทวนครั งที่ 1) 

 



 
 
 

ภาคผนวก ก 
 
 
 
 



ชื่อกระบวนการท างาน : กระบวนการวางแผนกลยทุธ ์ ชื่อผู้รับผิดชอบ : กองนโยบายและแผน ตัวชี้วัดของกระบวนการ : มีแผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสยี 
 

ผู้ส่งมอบ/กระบวนการก่อนหน้านี้ ปัจจัยน าเข้า ขั้นตอน ผลผลิต/ผลลัพธ์ ลูกค้า/ผู้น าไปใช้กระบวนการถัดไป กรอบเวลา/ตัวชี้วัด 
Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 

      
 
 
 
 
 

14 วัน 
 
 
 
 

7 วัน 
 
 
 
 

14 วัน 
 
 
 
 

7 วัน 
 

แผนงาน SIPOC 

1.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
(Environmental Scanning) 

เร่ิมต้น 

2.การวิเคราะห์ต้าแหน่งทางยทุธศาสตร ์

(Strategic Positioning) 

4.การก้าหนดวัตถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร ์
(Strategic Objective) 

3.การก้าหนดยุทธศาสตร์/กลยทุธ์ 
(Strategic Formulation) 

เสร็จสิ น 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

(Environmental Scanning) 

การวิเคราะห์ต้าแหน่ง 
ทางยุทธศาสตร์ 

(Strategic Positioning) 

การก้าหนดยุทธศาสตร์/     
กลยุทธ์ 

(Strategic Formulation) 

ข้อมูลจัดล้าดับความส้าคัญของ 
SWOT ขององค์กร 

 

SWOT และกลยุทธ์ท่ีใช้ 
ในการปรับต้าแหน่ง

ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
 

ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
  

ต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
ขององค์กร  

SWOT ความท้าทายฯ ความ
ได้เปรียบฯ และความสามารถ

พิเศษขององค์กร 

ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายใน 
และข้อมูลสภาพแวดล้อม

ภายนอกจากหน่วยงานภายใน
และภายนอก 

 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ขององค์กร 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
ขององค์กร 

กนผ. และ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กนผ. และ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กนผ. และ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ทุกหน่วยงาน 

แผนพัฒนา 
องค์การจัดการน ้าเสีย 

 



ชื่อกระบวนการท างาน : การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม 
(กระบวนการย่อย 1) (แผ่นที่ 1) 

ชื่อผู้รับผิดชอบ : กองนโยบายและแผน  ตัวชี้วัดของกระบวนการ : มี SWOT ความทา้ทายฯ ความได้เปรียบฯ และความสามารถพิเศษขององค์กร 
 

 

ผู้ส่งมอบ/กระบวนการก่อนหน้านี้ ปัจจัยน าเข้า ขั้นตอน ผลผลิต/ผลลัพธ์ ลูกค้า/ผู้น าไปใช้กระบวนการถัดไป กรอบเวลา/ตัวชี้วัด 
Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 

 
 

7 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 วัน 
 

แผนงาน SIPOC 

1) รวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมภายใน 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ เป้าประสงค์ ยทุธศาสตร์ SWOT      
บทสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร การบริหารความเสี่ยง และผลการด้าเนนิงานที่ผา่นมา    

เร่ิมต้น 

กนผ. และ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2) รวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก 
ประกอบด้วย นโยบายและแผนที่เก่ียวข้อง กฎหมายต่างๆที่เก่ียวข้อง ความเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

1. การวิเคราะห์รวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยนา้เข้าในการวางแผนยุทธศาสตร์ 
  

(Environmental Scanning) 
 

2. การวิเคราะห์ SWOT 
(Environmental Scanning) 

 
1) น้าข้อมูลสภาพแวดล้อมมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ SWOT ขององค์กร 

2) อธิบายข้อมูลประกอบ (Fact Based) ในแต่ละ S-W-O-T ขององค์กร 

A 

กนผ. และ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

SWOT ขององค์กร 

ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายใน 
และข้อมูลสภาพแวดล้อม
ภายนอกและข้อมูล Fact 

Based ของแต่ละ S-W-O-T 
จากหน่วยงานภายในและ

ภายนอก 

ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายใน 
และข้อมูลสภาพแวดล้อม

ภายนอก  

ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายใน 
และข้อมูลสภาพแวดล้อม
ภายนอกจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 

 

การวิเคราะห์รวบรวมและ
วิเคราะห์ปัจจัยนา้เข้าใน

การวางแผนกลยุทธ ์
 



ชื่อกระบวนการท างาน : การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม 
(กระบวนการย่อย 1) (แผ่นที่ 2) 

ชื่อผู้รับผิดชอบ : กองนโยบายและแผน ตัวชี้วัดของกระบวนการ : มี SWOT ความทา้ทายฯ ความได้เปรียบฯ และความสามารถพิเศษขององค์กร 

 

ผู้ส่งมอบ/กระบวนการก่อนหน้านี้ ปัจจัยน าเข้า ขั้นตอน ผลผลิต/ผลลัพธ์ ลูกค้า/ผู้น าไปใช้กระบวนการถัดไป กรอบเวลา/ตัวชี้วัด 
Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 

      
 
 
 

 

2 วัน 
 
 
 
 
 

 

1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 
 

แผนงาน SIPOC 

4. การวิเคราะห์ความท้าทายเชงิยุทธศาสตร์ 
(Environmental Scanning) 

 
1) จัดล้าดบัความส้าคัญของ SWOT โดยการให้น ้าหนักตามหลัก SFAS  
(Strategic Factor Analysis Summary) โดยให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วน
ร่วมในการประเมินให้ความสา้คัญของ SWOT ในแต่ละดา้น 

2) สรุปผลการจัดล้าดับความส้าคัญของ SWOT ซึ่งประเด็นที่มคีวามส้าคัญสูงสุด 
3 อับดับแรกในแต่ละด้าน คือความท้าทายเชงิยุทธศาสตร์ขององค์กร  

A 

5. การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร ์
(Environmental Scanning) 

 

2) สรุปผลความได้เปรียบเชิงยทุธศาสตร์ โดยน้าผลประเมินให้ความส้าคัญมาใส่
ในโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ เพื่อค้านวณค่า SO:WT ซึ่งสัดส่วนนี จะแสดงถึงความ
ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร 

3. การวิเคราะห์ความสามารถพเิศษขององค์กร 
(Environmental Scanning) 

 
1) รวบรวมข้อมูลและปัจจัยส้าคัญขององค์กร ประกอบด้วย SWOT ภารกิจ 
ทรัพยากรองค์กร ผลการด้าเนินงานทีผ่่านมา และผลสา้รวจความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เป็นตน้ มาวิเคราะห์เพื่อสรุปความสามารถพิเศษขององค์กร 

เสร็จสิ น 

กนผ. และ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ความสามารถพิเศษ 
ขององค์กร 

ความท้าทาย 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ขององค์กร 

กนผ. และ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กนผ. และ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ความได้เปรียบ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ขององค์กร 

ข้อมูลและปัจจัยส้าคัญ
ขององค์กร เช่น SWOT 

และภารกิจองค์กร เป็นต้น 

ข้อมูลการวิเคราะห์ 
SWOT ขององค์กร 

1) จัดล้าดบัความส้าคัญของ SWOT โดยการให้น ้าหนักตามหลัก SFAS  
(Strategic Factor Analysis Summary) โดยให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วน
ร่วมในการประเมินให้ความสา้คัญของ SWOT ในแต่ละดา้น 

ข้อมูลการวิเคราะห์ 
SWOT ขององค์กร 

การวิเคราะห์ SWOT 
 

การวิเคราะห์ SWOT 
 

การวิเคราะห์ SWOT 
 



ชื่อกระบวนการท างาน : การวเิคราะห์ต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
(กระบวนการย่อย 2)  

ชื่อผู้รับผิดชอบ : กองนโยบายและแผน 
 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ : มีตา้แหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 

 

ผู้ส่งมอบ/กระบวนการก่อนหน้านี้ ปัจจัยน าเข้า ขั้นตอน ผลผลิต/ผลลัพธ์ ลูกค้า/ผู้น าไปใช้กระบวนการถัดไป กรอบเวลา/ตัวชี้วัด 
Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 วัน 
 

 

แผนงาน SIPOC 

เร่ิมต้น 

1. น้าข้อมูล SWOT ที่จัดลา้ดบัความส้าคัญแล้ว มาใส่ในโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ 
เพื่อหาต้าแหน่งทางยทุธศาสตร์ขององค์กรในระยะสั น (1 ปี) 
 

ข้อมูลจัดล้าดับ
ความส้าคัญของ SWOT  

ตามหลัก SFAS 
การวิเคราะห์ SWOT 

 

2. ปรับต้าแหน่งเชิงยุทธศาสตรโ์ดยใช้โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ โดยใช้เครื่องมือ 
Blue Ocean Strategy Scheme (BOSS) ซึ่งได้แก่ การลด/ละ/เสริม/สร้าง 
เพื่อหาต้าแหน่งทางยทุธศาสตร์ขององค์กรในระยะกลาง (3 ปี) และระยะยาว 
(10 ปี) 
 

3. สรุปผลต้าแหนง่ทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 
 

เสร็จสิ น 

ต้าแหน่งทางยุทธศาสตร ์
ขององค์กร และกลยุทธ์       
ที่ใช้ในการปรับต้าแหน่ง

ยุทธศาสตร ์
 

กนผ. และ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 



ชื่อกระบวนการท างาน : การกา้หนดยุทธศาสตร์/    
กลยุทธ์ (กระบวนการย่อย 3) 

ชื่อผู้รับผิดชอบ : กองนโนบายและแผน 
 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ : มียทุธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร 

 

ผู้ส่งมอบ/กระบวนการก่อนหน้านี้ ปัจจัยน าเข้า ขั้นตอน ผลผลิต/ผลลัพธ์ ลูกค้า/ผู้น าไปใช้กระบวนการถัดไป กรอบเวลา/ตัวชี้วัด 
Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 วัน 
 

 

 

แผนงาน SIPOC 

เร่ิมต้น 

1. น้าข้อมูล SWOT และกลยทุธ์ที่ใช้ในการปรบัต้าแหน่งยุทธศาสตร์ด้วย
เครื่องมือ Blue Ocean Strategy Scheme (BOSS) มาก้าหนดยุทธศาสตร์   
เชิงรุก เชิงแก้ไข เชิงป้องกัน และเชิงรับ ขององค์กร ด้วยเครื่องมือ TOWS 
Matrix 
 

SWOT และกลยุทธ์       
ที่ใช้ในการปรับต้าแหน่ง
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

 

การวิเคราะห์ต้าแหน่ง 
ทางยุทธศาสตร ์

(Strategic Positioning) 

2. น้ายุทธศาสตร์ ไปก้าหนดวัตถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ กลยุทธ์ รวมถึง
เป้าหมาย และตัวชี วัดขององค์กร ด้วยเครื่องมือ Balanced Scorecard (BSC)  

3. สรุปผลยุทธศาสตร์และกลยทุธ์ขององค์กร 
 

เสร็จสิ น 

 

ยุทธศาสตร์ กลยทุธ ์
เป้าหมาย และตัวชี วัด 

ขององค์กร 
ทุกหน่วยงาน 



ชื่อกระบวนการท างาน : การกา้หนดวัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร์ (กระบวนการยอ่ย 4) 

ชื่อผู้รับผิดชอบ : กองนโนบายและแผน 
 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ : มีวตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ขององค์กร 

 

ผู้ส่งมอบ/กระบวนการก่อนหน้านี้ ปัจจัยน าเข้า ขั้นตอน ผลผลิต/ผลลัพธ์ ลูกค้า/ผู้น าไปใช้กระบวนการถัดไป กรอบเวลา/ตัวชี้วัด 
Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 วัน 
 

 

 

แผนงาน SIPOC 

1. น้าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ไปก้าหนดวัตถปุระสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ รวมถึงเป้าหมาย และตวัชี วัดขององค์กร ด้วยเคร่ืองมือ Balanced 
Scorecard (BSC)  

วิสัยทัศน์ พนัธกิจ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

การก้าหนด 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์

(Strategic Formulation) 

เร่ิมต้น 

2. สรุปผลวัตถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ขององค์กร 
 

เสร็จสิ น 

 

วัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

ขององค์กร 

กนผ. และ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 



 
 
 

ภาคผนวก ข 
 
 
 
 



ชื่อกระบวนการท างาน : กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์         
เพื่อน าไปปฏิบัต ิ

ชื่อผู้รับผิดชอบ : กองนโยบายและแผน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตัวชี้วัดของกระบวนการ : มีแผนปฏบิัติการองค์การจัดการน  าเสีย 

 

ผู้ส่งมอบ/กระบวนการก่อนหน้านี้ ปัจจัยน าเข้า ขั้นตอน ผลผลิต/ผลลัพธ์ ลูกค้า/ผู้น าไปใช้กระบวนการถัดไป กรอบเวลา/ตัวชี้วัด 
Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 

       
 
 
 
 
 

40 วัน 
 
 
 
 

20 วัน 
 
 
 
 

ติดตามรายไตรมาส 
 

แผนงาน SIPOC 

1.การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan Development) 

เร่ิมต้น 

2.กระบวนการถ่ายทอดแผนปฏบิัติการ 

(Action Plan Deployment) 

3.กระบวนการติดตามผลส าเร็จตาม   
แผนปฏบิัติการ และปรับเปลี่ยนแผนงาน 

(Monitoring & Review) 

เสร็จสิ น 

การจัดท าแผนปฏิบัติการ 

(Action Plan Development) 

การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ  
(Monitoring & Review) 

แผนปฏิบัติการ 
องค์การจัดการน  าเสียท่ีได้รับ

ความเห็นชอบ 

แผนปฏิบัติการ 
องค์การจัดการน  าเสียท่ีได้รับ

ความเห็นชอบ 
 

การรับรู้และความเข้าใจ 
ในแผนปฏิบัติการ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แผนปฏิบัติการ 
องค์การจัดการน  าเสีย 

สรุปงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี และ 

ข้อมูลรายละเอียดโครงการ  
 

การปรับเปลี่ยนแผนงาน 
ได้อย่างทันท่วงที 

 

กนผ. และ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

กนผ. และ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กนผ. และ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 



ชื่อกระบวนการท างาน : การจดัท าแผนปฏิบตัิการ 
(กระบวนการย่อย 1) (แผ่นที่ 1)  

ชื่อผู้รับผิดชอบ : กองนโยบายและแผน (หลัก) กองงบประมาณ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ : มีแผนปฏบิัติการองค์การจัดการน  าเสีย 
 

 

ผู้ส่งมอบ/กระบวนการก่อนหน้านี้ ปัจจัยน าเข้า ขั้นตอน ผลผลิต/ผลลัพธ์ ลูกค้า/ผู้น าไปใช้กระบวนการถัดไป กรอบเวลา/ตัวชี้วัด 
Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
20 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 วัน 
 

แผนงาน SIPOC 

สรุปงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี และ 

ข้อมูลรายละเอียดโครงการ  
 

เร่ิมต้น 

1. จัดท าหนังสือให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าแผนงาน/โครงการ (กนผ.) 
 

3. ศึกษา/วิเคราะห์/รวบรวมแผนงาน/โครงการ (กนผ.) 
 

เสร็จสิ น 

แผนปฏบิัติการ 
องค์การจัดการน  าเสีย 

(สอดคล้องกับงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร) 

กนผ. และ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4. จัดท าแผนปฏิบัติการฯ (ตามกรอบค าของบประมาณประจ าปี) (กนผ.) 
 

7. จัดท าแผนปฏิบัติการฯ (สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) (กนผ.) 
 

5. จัดท าและเสนอกรอบค าของบประมาณประจ าปี ต่อ สศช. (กงป.) 
  ห 

6. ปรับปรุงแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร  
(กนผ. และหน่วยงานที่ผู้รบัผิดชอบโครงการ) 
 

2. จัดท าแผนงาน/โครงการ รวมถึง การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏบิัติการ 
และกระบวนการจัดสรรทรัพยากร (หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ) 
 

แผนปฏบิัติการ 
องค์การจัดการน  าเสีย 

(ตามกรอบค าขอ
งบประมาณประจ าปี) 

 

กนผ. และ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 



ชื่อกระบวนการท างาน : การจดัท าแผนปฏิบตัิการ (กระบวนการย่อย 1)
หัวข้อ: การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ และกระบวนการ
จัดสรรทรัพยากร (กระบวนการย่อย 1) (แผ่นที่ 2)  

ชื่อผู้รับผิดชอบ : กองนโยบายและแผน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตัวชี้วัดของกระบวนการ : มีความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ และการจัดสรรทรัพยากรของแผนปฏิบัติการ 
 

 

ผู้ส่งมอบ/กระบวนการก่อนหน้านี้ ปัจจัยน าเข้า ขั้นตอน ผลผลิต/ผลลัพธ์ ลูกค้า/ผู้น าไปใช้กระบวนการถัดไป กรอบเวลา/ตัวชี้วัด 
Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5 วัน 
 
 

 

5 วัน 
 

แผนงาน SIPOC 

ข้อมูลรายละเอียดโครงการ  
 

เร่ิมต้น 

1. น าข้อมูลรายละเอียดโครงการมาวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ ซึ่ง
ประกอบด้วย ความเสี่ยงของโครงการ สาเหตุความเสี่ยงของโครงการ การ
บริหารความเสี่ยง Risk Profile จุดระมัดระวัง (Trigger Point) ตัวชี วัดน า 
(Leading Indicator) (หน่วยงานผู้รับผดิชอบโครงการ) 

2. น าข้อมูลรายละเอียดโครงการมาวิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากรของแผนงาน/
โครงการ ทั งในดา้นงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และระบบสารสนเทศ 
(หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ) 
 

เสร็จสิ น 

ความเสี่ยง 
ของแผนปฏิบัติการ 

 3. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรวบรวมแผนงาน/โครงการ (กนผ.) 
 

การจัดสรรทรัพยากร 
ของแผนปฏิบัติการ 

กนผ. และ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กนผ. และ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 



ชื่อกระบวนการท างาน : กระบวนการถ่ายทอดแผนปฏบิัติการ 
(กระบวนการย่อย 2) (แผ่นที่ 1) 

ชื่อผู้รับผิดชอบ : กองนโยบายและแผน 
 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ : มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 

 

ผู้ส่งมอบ/กระบวนการก่อนหน้านี้ ปัจจัยน าเข้า ขั้นตอน ผลผลิต/ผลลัพธ์ ลูกค้า/ผู้น าไปใช้กระบวนการถัดไป กรอบเวลา/ตัวชี้วัด 
Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 วัน 
 

 

แผนงาน SIPOC 

เร่ิมต้น 

2. ถ่ายทอดแผนปฏิบตัิการฯที่ได้รับความเห็นชอบต่อผู้มสี่วนไดส้่วนเสียทั ง
ภายในและภายนอก ผา่นทางชอ่งทางต่างๆ ประกอบดว้ย Mail.go.th และ
เว็บไซต์ www.wma.or.th   
 

เสร็จสิ น 

กนผ. และ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

การจัดท าแผนปฏิบัติการ 

(Action Plan Development) 

แผนปฏิบัติการ 
องค์การจัดการน  าเสียท่ีได้รับ

ความเห็นชอบ 

1. ขอความเห็นชอบการถ่ายทอดแผนปฏบิัติการฯ  
 

การรับรู้และความเข้าใจ 
ในแผนปฏิบัติการ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

http://www.wma.or.th/


ชื่อกระบวนการท างาน : กระบวนการถ่ายทอดแผนปฏบิัติการ (กระบวนการย่อย 
2) หัวข้อ: กระบวนการก าหนดตัวชี วัดระดบัแผนงานและโครงการ และการ
ถ่ายทอดตัวชี วัดระดับแผนงานและโครงการ (กระบวนการย่อย 2) (แผ่นที่ 2) 

ชื่อผู้รับผิดชอบ : กองนโนบายและแผน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ : มีตวัชี วัดระดบัโครงการ และมีการถ่ายทอดตัวชี วัดระดับโครงการ 

 

ผู้ส่งมอบ/กระบวนการก่อนหน้านี้ ปัจจัยน าเข้า ขั้นตอน ผลผลิต/ผลลัพธ์ ลูกค้า/ผู้น าไปใช้กระบวนการถัดไป กรอบเวลา/ตัวชี้วัด 
Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 วัน 

 
 

 
 

5 วัน 
 

 

 

แผนงาน SIPOC 

ข้อมูลรายละเอียดโครงการ  
 

เร่ิมต้น 

1. น าข้อมูลรายละเอียดโครงการมาก าหนดตัวชี วัดของโครงการ รวมถึง
ระยะเวลาในการด าเนนิการ (หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ) 
  

2. น าข้อมูลรายละเอียดโครงการมาจัดท าแผนการด าเนินงาน/การใช้จ่ายเงนิ  
รายเดือนในกิจกรรมย่อย (Gantt Chart) เพื่อเป็นการแปลงแผนปฏิบัติการสู่การ
ปฏิบัติ (หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ) 
 

เสร็จสิ น 

3. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรวบรวมแผนงาน/โครงการ (กนผ.) 
 

ตัวชี วัดของแต่ละโครงการ 
ในแผนปฏบิัติการ 

 

กนผ. และ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กนผ. และ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

แผนปฏบิัติการ 
น าไปใชป้ฏิบัตไิด้จริง 

การจัดท าแผนปฏิบัติการ 

(Action Plan Development) 



ชื่อกระบวนการท างาน : กระบวนการติดตามผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติการ 
และปรับเปลี่ยนแผนงาน (กระบวนการย่อย 3) หัวข้อ: กระบวนการติดตาม
ผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติการ กระบวนการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน และ
กระบวนการปรบัเปลี่ยนแผนงาน (กระบวนการย่อย 3) (แผน่ที ่1)  

ชื่อผู้รับผิดชอบ : กองนโนบายและแผน 
 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ : มีการติดตามผลฯรายไตรมาส การคาดการณ์ผลฯรายไตรมาส และการปรับเปลี่ยนแผนงาน
ได้อย่างทนัท่วงท ี

 

ผู้ส่งมอบ/กระบวนการก่อนหน้านี้ ปัจจัยน าเข้า ขั้นตอน ผลผลิต/ผลลัพธ์ ลูกค้า/ผู้น าไปใช้กระบวนการถัดไป กรอบเวลา/ตัวชี้วัด 
Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รายไตรมาส 

 
 
 

รายไตรมาส 

 

แผนงาน SIPOC 

แผนปฏิบัติการ 
องค์การจัดการน  าเสียท่ีได้รับ

ความเห็นชอบ 

 

เร่ิมต้น 

1. ด าเนินการติดตามผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯรายไตรมาส  
  

3. สรุปผลการด าเนินการ และการคาดการณ์ผลการด าเนนิงาน/ผลการใช้
จ่ายเงิน ตามแผนปฏิบัติการฯรายไตรมาส เสนอต่อผูบ้ริหาร 
 

การติดตามผลฯ  
รายไตรมาส 

การคาดการณ์ผลฯ  
รายไตรมาส 

 

กนผ. และ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กนผ. และ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ด าเนินการคาดการณผ์ลการด าเนินงาน/ผลการใช้จ่ายเงนิตามแผน   
ปฏิบัติการฯรายไตรมาส  
 

การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ  
(Monitoring & Review) 

A 



ชื่อกระบวนการท างาน : กระบวนการติดตามผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติการ 
และปรับเปลี่ยนแผนงาน (กระบวนการย่อย 3) หัวข้อ: กระบวนการติดตาม
ผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติการ กระบวนการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน และ
กระบวนการปรบัเปลี่ยนแผนงาน (กระบวนการย่อย 3) (แผน่ที ่2) 

ชื่อผู้รับผิดชอบ : กองนโนบายและแผน 
 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ : มีการติดตามผลฯรายไตรมาส การคาดการณ์ผลฯรายไตรมาส และการปรับเปลี่ยนแผนงาน
ได้อย่างทนัท่วงท ี
 

 

ผู้ส่งมอบ/กระบวนการก่อนหน้านี้ ปัจจัยน าเข้า ขั้นตอน ผลผลิต/ผลลัพธ์ ลูกค้า/ผู้น าไปใช้กระบวนการถัดไป กรอบเวลา/ตัวชี้วัด 
Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ช่วงเวลาที่เหมาะสมตาม 
Trigger Point 

 
 
 
 

ช่วงเวลาที่เหมาะสมตาม 
Trigger Point 

 

 

แผนงาน SIPOC 

เสร็จสิ น 

4. ด าเนินการปรับเปลี่ยนแผนงานอย่างทันทว่งทีในช่วงเวลาทีเหมาะสม จากการ
ติดตามผลฯ และคาดการณ์ผลฯ รายไตรมาส และ Trigger Point ของแต่ละ
แผนงาน/โครงการ อย่างสม่ าเสมอ 
 

5. ขอความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนแผนปฏบิัติการฯ  
 

กนผ. และ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กนผ. และ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

A 

6. ขอความเห็นชอบการถ่ายทอดแผนฯผา่นทางช่องทางต่างๆ ประกอบด้วย 
Mail.go.th และเว็บไซต์ www.wma.or.th 
 

แผนปฏบิัติการ 
องค์การจัดการน  าเสีย 

(ที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
ตามสถานการณ์) 

การรับรู้และความเข้าใจ 
ในแผนปฏิบัติการ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

http://www.wma.or.th/


 
 
 

ภาคผนวก ค 
 
 
 
 



ผลการวิเคราะห์ SWOT 
      1. น ้าหนักคะแนนของประเด็นจุดแข็ง 
   ประเดน็จุดแขง็ที่มีน ำ้หนักคะแนนสูงสดุ โดยเรียงตำมลำ้ดับคะแนน ดังนี   
ล้าดับที ่ น ้าหนัก

ผลกระทบ 
ประเด็นจุดแข็ง 

1 7.27% 
S1 เป็นหน่วยงำนของรัฐสังกัดกระทรวงมหำดไทยที่มีภำรกิจด้ำนกำรจัดกำรน ้ำเสีย 
และด้ำเนินกำรแก้ไขปัญหำน ้ำเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่ำงทั่วถึง  

2 6.00% 
S5 มีนวัตกรรมในกำรออกแบบระบบบ้ำบัดน ้ำเสียที่ใช้พื นที่ให้มีประโยชน์สูงสุดและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

3 5.45% 
S2 บุคลำกรขององค์กำรจัดกำรน ้ำเสียมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
และประสบกำรณ์เกี่ยวกับระบบบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชนมำกกว่ำ 20 ปี ซึ่งมีส้ำนักงำน
จัดกำรน ้ำเสียสำขำที่มีควำมพร้อมและสำมำรถขยำยกิจกำรกำรให้บริกำรได้ทั่วถึง  

4 1.64% 
S3 มีแผนกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเสียของประเทศ ทั งในระยะยำว ระยะกลำง และระยะ
สั น โดยบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ  

5 1.45% 
S4 มีเครือข่ำยและพันธมิตรทั งในประเทศและต่ำงประเทศที่จะช่วยสนับสนุนองค์
ควำมรู้ เทคโนโลยี และประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเสีย  

6 0.36% 
S6 สำมำรถน้ำน ้ำเสียที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดมำใช้ประโยชน์ และสำมำรถเป็นแหล่งน ้ำ
ส้ำรองของประเทศ  

7 0.18% 
S7 มีกำรด้ำเนินกำรจัดท้ำข้อมูลกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย โดย
สำมำรถวัดกำรปล่อยก๊ำซได้แบบ Real-time  

  
2. น ้ำหนักคะแนนของประเด็นจุดออ่น 

   ประเดน็จุดอ่อนที่มนี ้ำหนักคะแนนสงูสุด โดยเรียงตำมล้ำดับคะแนน ดังนี   
ล้าดับที ่ น ้าหนัก

ผลกระทบ 
ประเด็นจุดอ่อน 

 

1 11.45% 
W1 กำรจัดสรรอตัรำก้ำลังของบุคลำกรยังไม่เพียงพอ และไม่สอดคลอ้งกบัภำรกิจที่
เพิ่มมำกขึ น  

2 6.36% 
W4 บุคลำกรขององคก์ำรจดักำรน ้ำเสีย ยังต้องมกีำรพัฒนำอย่ำงต่อเนือ่งในด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรภำยในองคก์ร  

3 4.73% W3 กำรประชำสมัพันธ์ให้หน่วยงำนภำยนอกรบัทรำบผลงำนยังไม่เพียงพอ 



ล้าดับที ่ น ้าหนัก
ผลกระทบ 

ประเด็นจุดอ่อน 
 

4 1.82% 
W2 ยังขำดทมีวิจัย และพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรจดักำรน ้ำเสียทีม่ี
ศักยภำพโดยเฉพำะ  

 
 3. น ้ำหนักคะแนนของประเด็นโอกำส 
   ประเดน็โอกำสท่ีมนี ้ำหนักคะแนนสูงสดุ โดยเรียงตำมลำ้ดับคะแนน ดังนี  
ล้าดับที ่ น ้าหนัก

ผลกระทบ 
ประเด็นโอกาส 

1 13.82% O3 มีพื นที่ที่สำมำรถพัฒนำและบริหำรจดักำรน ้ำเสียไดอ้ีกจ้ำนวนมำก 

2 11.64% 
O1 นโยบำยรัฐบำลมุง่เนน้กำรพัฒนำและรักษำสิ่งแวดลอ้มของประเทศไทยผ่ำน
โครงกำรสำ้คัญ และกำรรว่มทุน 

3 3.27% O4 ยังไมม่ีองคก์ร/หน่วยงำนที่ให้บริกำรบ้ำบดัน ้ำเสียที่เห็นได้ชดัเจนในประเทศไทย 

4 2.91% 
O2 นโยบำยรัฐบำลส่งเสริมให้มีกำรน้ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำปรบัใช้ในองค์กรมำก
ขึ น 

 
  4. น ้ำหนักคะแนนของประเด็นอุปสรรค 
   ประเดน็อุปสรรคทีม่ีน ้ำหนกัคะแนนสงูสุด โดยเรียงตำมล้ำดับคะแนน ดังนี  

ล้าดับที ่
น ้าหนัก

ผลกระทบ 
ประเด็นอุปสรรค 

1 11.82% 
T1 ประชำชนและชุมชนยังไม่มีควำมตระหนกัถงึควำมสำ้คัญ และประโยชน์จำกกำร
จัดกำรน ้ำเสียเท่ำกบัปัญหำสิ่งแวดล้อมอื่น  

2 5.09% 
T3 ยังไมม่ีกำรบังคับใช้กฎหมำยและบทลงโทษในด้ำนกำรบ้ำบัดน ้ำเสียอย่ำงจริงจงั 
และทัว่ถึงทุกพื นที่  

3 2.18% 
T4 ทรัพยำกรน ้ำมคีุณภำพเสื่อมโทรมลงทัว่ประเทศและแนวโน้มน ้ำเสียมมีำกขึ นอย่ำง
ต่อเนื่อง  

4 2.00% 
T2 ประชำชนและชุมชนยังไม่มีควำมพร้อมในกำรรบัผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรบ้ำบดั    
น ้ำเสีย  

5 0.55% T5 กำรจดัสรรงบประมำณ ไม่สะท้อนควำมต้องกำรขององค์กำรจัดกำรน ้ำเสีย 
  



 
 
 

ภาคผนวก ง 
 
 
 
 



การก าหนดต าแหน่งทางยทุธศาสตร์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ในการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ขององค์การจัดการน  าเสีย           
มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และเป้าหมายในระยะยาวขององค์กร โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
ระยะสั น (1 ปี) ระยะกลาง (3 ปี) และระยะยาว (10 ปี) โดยต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ในแต่ละระยะ        
จะแสดงถึงต าแหน่งเป้าหมายที่องค์การจัดการน  าเสียต้องการไปให้ถึงผ่านการด าเนินงานตามพันธกิจ 
และการปฏิบัติงานภายใต้แผนพัฒนาองค์การจัดการน  าเสีย พ.ศ. 2563-2565 (ทบทวนครั งที่ 1) โดย
องค์การจัดการน  าเสียได้น าประเด็น SWOT ข้างต้นไปด าเนินการวิเคราะห์และประเมิน โดยเป็นการ
ทบทวนแผนด้วยนวัตกรรม โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และช่วยสังเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือให้ได้น  าหนักคะแนนในแต่ละประเด็น จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว สามารถน ามาก าหนดต าแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์ (SP – Strategic Position) ขององค์การจัดการน  าเสีย มีรายละเอียดดังนี  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ระยะสั้น 1 ปี ระยะกลาง 3 ปี ระยะยาว 10 ปี 

ด าเนนิการตามพนัธกิจ ได้แก ่
1. จัดให้มีระบบบ าบัดน  าเสีย
รวมส าหรับการจัดการน  าเสีย
ภายในเขตพื นที่จดัการน  าเสีย 
2. ให้บริการรับบริหารหรอื
จัดการระบบบ าบัดน  าเสียทั งใน
และนอกเขตพื นทีจ่ัดการน  าเสีย 
3. บริการรับบริหารหรือกิจการ
ต่อเนื่องที่เกี่ยวขอ้งกับการ
จัดการน  าเสียอย่างมี
ประสิทธภิาพในเชิงเศรษฐกจิ 

บริหารจดัการน  าเสยี
ชุมชนให้ได้มาตรฐาน
และยั่งยืน ภายในปี 

2569 
 
 
 
 

 

เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการวางแผนและ
บริหารจดัการน  าเสยี 

ของประเทศ 
 
 
 
 
 



1. ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ระยะสั้น (1 ปี) 
 1) ประเด็นโอกาสมีน  าหนักคะแนนรวมสูงสุด เป็นล าดับแรก จ านวน 174 คะแนน 
 2) ประเด็นจุดอ่อน มีน  าหนักคะแนนรวมรองลงมาเป็นล าดับที่ 2 จ านวน 134 คะแนน 
 3) ประเด็นจุดแข็ง มีน  าหนักคะแนนรวมรองลงมาเป็นล าดับที่ 3 จ านวน 123 คะแนน 
 4) ประเด็นภัยคุกคาม มีน  าหนักคะแนนรวมรองลงมาเป็นล าดับที่ 4 จ านวน 119 คะแนน 
 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ระยะสั น (1 ปี) ขององค์การจัดการน  าเสีย ตกอยู่ในต าแหน่ง            
“ใช้พันธมิตร” โดยมีสัดส่วน SO:WT = 1.34 : 1.00 ดังแสดงได้ในรูปภาพ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต ำแหน่งยทุธศำสตร์ ในปัจจบุัน

1 (13.82%)มีพื้นท่ีท่ีสามารถพัฒนาและบริหารจัดการน้้าเสียได้อกีจ้านวนมาก76       
2 (11.64%)นโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาและรักษาส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยผ่านโครงการส้าคัญและการร่วมทุน64       

ลั 3 (3.27%)ยังไม่มีองค์กร/หน่วยงานท่ีใหบ้ริการบ้าบดัน้้าเสียท่ีเหน็ได้ชัดเจนในประเทศไทย18        

 11 รวม 174      
รวม % 31.64   

1 (11.45%)การจัดสรรอตัราก้าลังของบคุลากรยังไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องกบัภารกจิท่ีเพิ่มมากขึน้63       ชือ่: 1 (7.27%)เปน็หน่วยงานของรัฐสังกดักระทรวงมหาดไทยท่ีมีภารกจิด้านการจัดการน้้าเสีย และด้าเนินการแกไ้ขปญัหาน้้าเสียใหก้บัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ได้อย่างทัว่ถึง 40       

2 (6.36%)บคุลากรของ อจน. ยังต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่งในด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร35       2 (6.00%)มีนวัตกรรมการออกแบบระบบบ้าบดัน้้าเสียทีใ่ช้พื้นทีใ่หม้ีประโยชน์สูงสุดและเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม33       
3 (4.73%)การประชาสัมพันธ์ใหห้น่วยงานภายนอกรับทราบผลงานไม่เพียงพอ26       3 (5.45%)บคุลากรของ อจน. มีความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์เกีย่วกบัระบบบ้าบดัน้้าเสียของชุมชนมากกว่า 20 ป ีซ่ึงมีส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขาทีม่ีความพร้อมและสามารถขยายกจิการการใหบ้ริการได้ทัว่ถึง 30       

รวม 134 จ ำนวนผู้ประเมิน= 10   รวม 123
รวม % 24.36  รวม % 22.36   

 1 (11.82%)ประชาชนและชุมชนยังไม่มีความตระหนักถึงความส้าคัญ และประโยชน์จากการจัดการน้้าเสียเทา่กบัปญัหาส่ิงแวดล้อมอืน่ 
65       
2 (5.09%)ยังไม่มีการบงัคับใช้กฎหมายและบทลงโทษในด้านการบ้าบดัน้้าเสียอย่างจริงจังและท่ัวถึงทุกพื้นที่28        

 3 (2.18%)ทรัพยากรน้้ามีคุณภาพเส่ือมโทรมลงท่ัวประเทศและแนวโน้มน้้าเสียมีมากขึน้อย่างต่อเนือ่ง12        
รวม 119
รวม % 21.64   

######

ท้ังหมด

แผนยุทธศาสตร์องค์การจัดการน้้าเสีย

SO : WT
1.34         : 1.00

           

        

   

               

          

           

                



2. ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ระยะกลาง (3 ปี) 
  1) ประเด็นโอกาสมีน  าหนักคะแนนรวมสูงสุด เป็นล าดับแรก จ านวน 240 คะแนน 
 2)  ประเด็นจุดแข็ง มีน  าหนักคะแนนรวมรองลงมาเป็นล าดับที่ 2 จ านวน 172 คะแนน 
 3) ประเด็นจุดอ่อน มีน  าหนักคะแนนรวมรองลงมาเป็นล าดับที่ 3 จ านวน 110 คะแนน 
 4) ประเด็นภัยคุกคาม มีน  าหนักคะแนนรวมรองลงมาเป็นล าดับที่ 4 จ านวน 69 คะแนน 
 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ระยะกลาง (3 ปี) ขององค์การจัดการน  าเสีย ตกอยู่ในต าแหน่ง         
“เร่งขยายงาน” โดยมีสัดส่วน SO:WT = 5.47 : 1.00 ดังแสดงได้ในรูปภาพ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต ำแหน่งยทุธศำสตร์ ทีท่ำ้ทำยสู่อนำคต

1 ช้อน-->มีพื้นท่ีท่ีสามารถพัฒนาและบริหารจัดการน้้าเสียได้อกีจ้านวนมาก4.73%

2 ช้อน-->นโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาและรักษาส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยผ่านโครงการส้าคัญและการร่วมทุน5.09%

 3 ยังไม่มีองค์กร/หน่วยงานท่ีใหบ้ริการบ้าบดัน้้าเสียท่ีเหน็ได้ชัดเจนในประเทศไทย1.31% ลั
 รวม  

รวม

1 การจัดสรรอตัราก้าลังของบคุลากรยังไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องกบัภารกจิท่ีเพิ่มมากขึน้11.45% แผนยุทธศาสตร์องค์การจัดการน้้าเสีย 1 ใช-้->เปน็หน่วยงานของรัฐสังกดักระทรวงมหาดไทยทีม่ีภารกจิด้านการจัดการน้้าเสีย และด้าเนินการแกไ้ขปญัหาน้้าเสียใหก้บัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ได้อย่างทัว่ถึง 2.91%

2 แกไ้ข-->บคุลากรของ อจน. ยังต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่งในด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร3.82% 2 ใช-้->มีนวัตกรรมการออกแบบระบบบ้าบดัน้้าเสียท่ีใช้พื้นทีใ่หม้ีประโยชน์สูงสุดและเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม3.60%

3 แกไ้ข-->การประชาสัมพันธ์ใหห้น่วยงานภายนอกรับทราบผลงานไม่เพียงพอ2.84% 3 บคุลากรของ อจน. มีความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์เกีย่วกบัระบบบ้าบดัน้้าเสียของชุมชนมากกว่า 20 ป ีซ่ึงมีส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขาทีม่ีความพร้อมและสามารถขยายกจิการการใหบ้ริการได้ทัว่ถึง 5.45%

รวม จ ำนวนผู้ประเมิน= 10   รวม
รวม รวม

 1 พลิก-->ประชาชนและชุมชนยังไม่มีความตระหนักถึงความส้าคัญ และประโยชน์จากการจัดการน้้าเสียเท่ากบัปญัหาส่ิงแวดล้อมอืน่ 
4.73%

2 ยังไม่มีการบงัคับใช้กฎหมายและบทลงโทษในด้านการบ้าบดัน้้าเสียอย่างจริงจังและท่ัวถึงทุกพื้นท่ี5.09%  

 3 พลิก-->ทรัพยากรน้้ามีคุณภาพเส่ือมโทรมลงท่ัวประเทศและแนวโน้มน้้าเสียมีมากขึน้อย่างต่อเนือ่ง1.31%  
รวม

รวม

SO

43.56

ชือ่:

240             

110
19.93

5.47         : 1.00
: WT

172

69

31.20

12.47

พฤหสับดี 27 สิงหาคม 2020 15:57:32

           

        

   

    

         

          

           

                



3. ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ระยะยาว (10 ปี) 
 1) ประเด็นโอกาสมีน  าหนักคะแนนรวมสูงสุด เป็นล าดับแรก จ านวน 240 คะแนน 
            2) ประเด็นจุดแข็ง มีน  าหนักคะแนนรวมรองลงมาเป็นล าดับที่ 2 จ านวน 172 คะแนน 
            3) ประเด็นภัยคุกคาม มีน  าหนักคะแนนรวมรองลงมาเป็นล าดับที่ 3 จ านวน 46 คะแนน 
 4) ประเด็นจุดอ่อน มีน  าหนักคะแนนรวมรองลงมาเป็นล าดับที่ 4 จ านวน 39 คะแนน 
 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ระยะยาว (10 ปี) ขององค์การจัดการน  าเสีย ตกอยู่ในต าแหน่ง         
“เร่งขยายงาน” โดยมีสัดส่วน SO:WT = 23.06 : 1.00 ดังแสดงได้ในรูปภาพ   
 
  ต ำแหน่งยทุธศำสตร์ ทีท่ำ้ทำยสู่อนำคต

1 ช้อน-->มีพื้นท่ีท่ีสามารถพัฒนาและบริหารจัดการน้้าเสียได้อกีจ้านวนมาก4.73%

2 ช้อน-->นโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาและรักษาส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยผ่านโครงการส้าคัญและการร่วมทนุ1.02%

 3 ยังไม่มีองค์กร/หน่วยงานท่ีใหบ้ริการบ้าบดัน้้าเสียท่ีเหน็ได้ชัดเจนในประเทศไทย1.31% ลั
 รวม  

รวม

1 แกไ้ข-->การจัดสรรอตัราก้าลังของบคุลากรยังไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องกบัภารกจิทีเ่พิ่มมากขึน้0.00% แผนยุทธศาสตร์องค์การจัดการน้้าเสีย 1 ใช-้->เปน็หน่วยงานของรัฐสังกดักระทรวงมหาดไทยท่ีมีภารกจิด้านการจัดการน้้าเสีย และด้าเนินการแกไ้ขปญัหาน้้าเสียใหก้บัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ได้อย่างทัว่ถึง 2.91%

2 แกไ้ข-->บคุลากรของ อจน. ยังต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่งในด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร3.82% 2 ใช-้->มีนวัตกรรมการออกแบบระบบบ้าบดัน้้าเสียท่ีใช้พื้นทีใ่หม้ีประโยชน์สูงสุดและเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม3.60%

3 แกไ้ข-->การประชาสัมพันธ์ใหห้น่วยงานภายนอกรับทราบผลงานไม่เพียงพอ2.84% 3 บคุลากรของ อจน. มีความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์เกีย่วกบัระบบบ้าบดัน้้าเสียของชุมชนมากกว่า 20 ป ีซ่ึงมีส้านักงานจัดการน้้าเสียสาขาทีม่ีความพร้อมและสามารถขยายกจิการการใหบ้ริการได้ทัว่ถึง 5.45%

รวม จ ำนวนผู้ประเมิน= 10   รวม
รวม รวม

 1 พลิก-->ประชาชนและชุมชนยังไม่มีความตระหนักถึงความส้าคัญ และประโยชน์จากการจัดการน้้าเสียเท่ากบัปญัหาส่ิงแวดล้อมอืน่ 
4.73%

2 พลิก-->ยังไม่มีการบงัคับใช้กฎหมายและบทลงโทษในด้านการบ้าบดัน้้าเสียอย่างจริงจังและท่ัวถึงทุกพื้นที่1.02%  

 3 พลิก-->ทรัพยากรน้้ามีคุณภาพเส่ือมโทรมลงท่ัวประเทศและแนวโน้มน้้าเสียมีมากขึน้อย่างต่อเนือ่ง1.31%  
รวม

รวม

พฤหสับดี 27 สิงหาคม 2020 15:48:04

172

46

31.20

8.40

SO

43.56

ชือ่:

240             

39
7.02

23.06        : 1.00
: WT
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ลักษณะธุรกิจขององค์การจัดการน ้าเสีย 

 องค์การจัดการน ้าเสียแบ่งลักษณะการด้าเนินงานหลัก 2 รูปแบบ ได้แก่  
1. การให้บริการเชิงพาณิชย์ เช่น การให้บริการงานวิชาการ ปรึกษา วางแผน บริการงานส้ารวจและ

ออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บริการรับบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
2. การให้บริการเชิงสังคม เช่น จัดตั งศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น ้าเสียประเทศไทย โดยมี

การแสดงผลการรายงานคุณภาพน ้าแบบอัตโนมัติและควบคุมการท้างานของเครื่องจักร การพัฒนาศูนย์เรียนรู้
ด้านการจัดการน ้าเสีย การน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วน้ากลับมาใช้ประโยชน์ ออกแบบ ก่อสร้าง และ
บริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียในโครงการพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี 

องค์การจัดการน ้าเสียมีกิจกรรมการด้าเนินงานซึ่งถือเป็นธุรกิจหลัก ได้แก่ การก่อสร้างระบบบ้าบัด 
น ้าเสียชุมชน การปรับปรุงฟ้ืนฟูระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน การน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ การด้าเนินงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ งานบริการวิชาการ งานวิจัยนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการน ้าเสีย การฝึกอบรมและส่งเสริม
ความรู้ให้กับชุมชน บุคลากรภาครัฐ ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยสามารถระบุลงในแบบจ้าลองธุรกิจ หรือ 
Business Model Canvas ดังนี  

1. Key Partners (คู่ค้าด้าเนินธุรกิจที่ส้าคัญ) ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้จัดจ้าหน่ายและพัฒนา
เทคโนโลยีด้านการจัดการน ้าเสีย 

2. Key Activities (กิจกรรมหลัก) ได้แก่ การก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย การปรับปรุงฟ้ืนฟูระบบ
บ้าบัดน ้าเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

3. Key Resources (ทรัพยากรหลัก) ทรัพยากรที่ส้าคัญกับธุรกิจ ได้แก่ บุคลากรและเครื่องจักร          
ในระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

4. Value Propositions (คุณค่าของสินค้า/บริการ) ได้แก่ น้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ และบริการวิชาการด้านการบริหารจัดการน ้าเสีย 

5. Customer Relationships (ความสัมพันธ์กับลูกค้า) ได้แก่ การจัดฝึกอบรมเพ่ิมทักษาะและให้
ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน ้าเสีย การจัดตั งศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน ้าเสีย 
 6. Channels (ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า) ช่องทางในการซื อขายและการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า 
ได้แก่ ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เช่น Facebook Instagram Website และการสื่อสารผ่าน
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) 
 7. Customer Segments (กลุ่มลูกค้า) ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ นิคม
อุตสาหกรรมและโรงงานในเขตพื นที่บริการ 
 8. Cost Structures (โครงสร้างค่าใช้จ่าย) ต้นทุนเพ่ือการขับเคลื่อนธุรกิจและต้นทุนเพ่ือเพ่ิม
คุณค่าให้ธุรกิจ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย และค่าใช้จ่ายในการวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมด้านการจัดการน ้าเสีย 
 9. Revenue Streams (ช่องทางการเข้ามาของรายได้) ได้แก่ รายได้จากการจัดเก็บค่าบริการ
บ้าบัดน ้าเสีย รายได้สมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายได้จากการขายน ้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วน้า
กลับมาใช้ประโยชน์ ค่าเช่าพื นที่รวมถึงค่าอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ต่าง ๆ  



แบบจ้าลองธุรกิจ หรือ Business Model Canvas (BMC) ขององค์การจัดการน ้าเสีย 

Key Partners 

1. หน่วยงานภาครัฐ 
2. ผู้จัดจ้าหน่ายและพัฒนา
เทคโนโลยีด้านการจัดการ         
น ้าเสีย 

 

Key Activities 

1. ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
2. ปรับปรุงฟื้นฟูระบบบ้าบัด
น ้าเสียเดิม 
3. บริหารจัดการระบบบ้าบัด
น ้าเสีย 
 

Value Propositions 

1. น้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

2. บริการวิชาการด้านการบริหาร
จัดการน ้าเสีย 
 

Customer 
Relationships 

1. อบรมให้ความรู้เรื่องการ
บริหารจัดการน ้าเสีย 
2. ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการ 
น ้าเสีย 

Customer Segment 

1. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/ หน่วยงานภาครัฐ 

2. นิคมอุตสาหกรรม/
โรงงานในเขตพื นที่บริการ 

Key Resources  

1. บุคลากร 

2. เครื่องจักร 

Channel 
1. Social Media 
2. Call Center 

Cost Structure 

1. บุคลากร 
2. กระบวนการบ้าบัดน ้าเสีย เช่น ค่าสาธาณูปโภค ค่าสารเคมี เป็นต้น 
3. งานวิจัยนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการน ้าเสีย 

Revenue Streams 

1. รายได้จากการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย 
2. เงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
  

 

 



 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 
 
 
 



การวิเคราะห์พยากรณ์แนวโน้ม (Scenario Analysis) 

การวิเคราะห์สถาณการณ์ตามบริบทขององค์การน ้าเสีย โดยการมองภาพใหญ่ในสิ่งที่มีผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ความเข้าใจสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจจะช่วยเพ่ิมโอกาส และลดอุปสรรคของ
การด้าเนินงานขององค์กร โดยมีการระดมสมองร่วมกันภายในองค์กร 
 ประกอบด้วยกระบวนการที่ส้าคัญ 2 ส่วน ได้แก่ 
  1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Scanning) 
  2) การคัดเลือกปัจจัยขับเคลื่อนที่ส้าคัญ (Driver Selection) เพ่ือสร้างสถานการณ์และ
ก้าหนดยุทธศาสตร์ของความเชื่อมโยงจากปัจจัยขับเคลื่อนที่ส้าคัญท่ีได้คัดเลือกไว้ (Scenario Planning) 
 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Scanning : ES) โดยการศึกษาข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ มีกระบวนการดังนี  
 1.1 การค้นหาประเด็นส้าคัญท่ีมีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์เป้าหมายที่ก้าหนด 

Data Point Summary 
1. ปัญหาด้านความ 
ไม่ต่อเนื่องของนโยบาย 
ด้านการบริหารจัดการ           
น ้าเสียชุมชน 

การด้าเนินงานบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนจะส้าเร็จและมี
ประสิทธิภาพได้ จ้าเป็นต้องมีนโยบายและการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
นโยบายอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ 

2. ปัญหาภาวะภัยพิบัติ/ 
โรคระบาด 

ความล่าช้าของงานก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน ไม่เป็นไปตามแผนงาน 
ที่ก้าหนดไว้ 

3. การเข้าถึงพื นที่ 
การให้บริการ 

ระบบท่อรวบรวมน ้าเสียในชุมชนบางแห่งยังไมไ่ม่ได้รับการจัดการอย่างทั่วถึง 
ระบบท่อรวมรวบน ้าเสียไม่ครอบคลุมพื นที่ ส่งผลให้ปริมาณน ้าเสียเข้าสู่ระบบ
น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ 

4. ปัญหาด้านงบประมาณ การของบประมาณยังขาดความคล่องตัว การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย องค์กรมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการพัฒนาองค์กร  

5. ขาดแคลนบุคลากร โครงสร้างองค์กรและการจัดสรรอัตราก้าลังยังไม่เพียงพอและไม่สอดคล้อง 
กับภารกิจที่เพ่ิมขึ น 

6. เขตพื นที่จัดการน ้าเสีย พื นที่บางแห่งไม่ได้ถูกก้าหนดเป็นเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย ท้าให้ไม่สามารถ
ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นที่นั น ๆ ได้ 

7. วัฒนธรรม ค่านิยม 
และ สังคม  

ประชาชนยังไม่มีความตระหนักถึงปัญหาน ้าเสียเท่าท่ีควร 

8. สภาพแวดล้อมทาง
เทคโนโลยี 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังต้องมีการพัฒนาให้ทันตามกาลเวลาที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

 1.2 การท้า Casual Layered Analysis: CLA โดยการพิจารณาคัดเลือกเฉพาะประเด็นที่น่าสนใจ
และเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งที่จะวิเคราะห์จากตารางในข้อ 1.1 ซึ่งการวิเคราะห์  CLA เปรียบเสมือนการ
วิเคราะห์ใน 4 ระดับของภูเขาน ้าแข็ง โดยการตั งสมมติฐานจากปัญหาที่มองเห็น แล้วเจาะลึกน ้าแข็งลงไปใน
ส่วนต่าง ๆ ได้แก่ 



  ส่วนที่ 1 The Litany คือ ส่วนที่มองเห็นได้ (ส่วนที่อยู่เหนือน ้า) หรือเหตุการณ์ที่มองเห็นได้ 
แต่ขาดความปะติดปะต่อกัน เช่น หัวข้อข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ 

  ส่วนที่ 2 Causes คือ ส่วนที่เห็นลาง ๆ จากพื นน ้า หรือเหตุของปรากฎการณ์นั น ๆ เช่น 
ต้นเหตุทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม หรือการเมือง 

  ส่วนที่ 3 Worldview คือ ส่วนที่อยู่ลึกลงไป หรือส่วนทีเป็นอุดมคติ หรือแนวคิดของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

  ส่วนที่ 4 Myth and Metaphor คือ ส่วนที่อยู่ลึกที่สุด เปรียบเสมือนส่วนที่อยู่ก้นบึ งของ
จิตส้านึก 

 
2) การคัดเลือกปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญ (Driver Selection) เพื่อสร้างสถานการณ์และก าหนด

ยุทธศาสตร์ของความเชื่อมโยงจากปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญที่ได้คัดเลือกไว้ (Scenario Planning) 

 2.1 การคัดเลือกปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญ จากการพิจารณาจากข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
(Environment Scanning) แล้วพิจารณาคัดเลือกประเด็นที่ส้าคัญท่ีสุด 2 อันดับแรก ได้แก่  

1. ปัจจัยด้านนโยบายการบริหารจัดการน ้าเสียชุมชน 
2. ปัจจัยด้านงบประมาณ 

 จากนั นก้าหนดสถานการณ์และก้าหนดยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงจากปัจจัยขับเคลื่อนส้าคัญที่ได้
คัดเลือกไว้ และพิจารณาสร้างสถานการณ์ที่ได้จากความเชื่อมโยงของปัจจัยขับเคลื่อนนั น  



 
เมื่อพิจารณาจากปัจจัยดังกล่าว จะได้รูปแบบการสร้างสถานการณ์ 4 รูปแบบ ดังนี  

  สถานการณ์ที่ 1 ความต่อเนื่องของนโยบายสูง การสนับสนุนงบประมาณสูง 
  สถานการณ์ที่ 2 ความต่อเนื่องของนโยบายต่้า การสนับสนุนงบประมาณสูง 

สถานการณ์ที่ 3 ความต่อเนื่องของนโยบายต่้า การสนับสนุนงบประมาณต่้า 
สถานการณ์ที่ 4 ความต่อเนื่องของนโยบายสูง การสนับสนุนงบประมาณต่้า 

 จากรูปแบบสถานการณ์ 

 2.2 การก าหนดยุทธศาสตร์ของความเชื่อมโยงจากปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญที่ได้คัดเลือกไว้ 
(Scenario Planning) 

 2.2.1 ก้าหนดยุทธศาสตร์และค่าคะแนนแต่ละยุทธศาสตร์เพ่ือให้สามารถไปถึงสถานการณ์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ดังนี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ก่อสร้าง เพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ความร่วมมือระหว่างชุมชน และหน่วยงานภายในประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  วิจัยและพัฒนาต่อยอดการด้าเนินงานด้านการจัดการน ้าเสีย 

การก าหนดค่าคะแนนแต่ละยุทธศาสตร์ที่เอื้อต่อรูปแบบการสร้างสถานการณ์ตามทีค่าดการณ์ไว้ 
(ก้าหนดค่าคะแนนตั งแต่ 1 – 10 โดยค่าคะแนน 1 = น้อยที่สุด และค่าคะแนน 10 = มากที่สุด ตามล้าดับ) 

ยุทธศาสตร์/สถานการณ์ สถานการณ์ที่ 1 สถานการณ์ที่ 2 สถานการณ์ที ่3 สถานการณ์ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 10 8 4 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 10 10 6 10 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 8 10 8 10 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 6 4 10 8 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 4 6 10 6 

ปัจจัยขับเคลื่อนท่ีส่งผลกระทบสูง 

ปัจจัยขับเคลื่อนที่ส่งผลกระทบสูง 

ปัจจัยขับเคลื่อนที่ส่งผลกระทบต่้า 

ปัจจัยขับเคลื่อนที่ส่งผลกระทบต่้า 



ตารางคาดการณ์งบการเงิน ปี พ.ศ. 2563 - 2565 
หน่วย : ล้านบาท 

 รายการ 
Worst Case Base Case Best Case 

สถานการณ์ที่ 
3 

สถานการณ์ที่ 
2 

สถานการณ์ที่ 
4 

สถานการณ์ที่ 
1 

รายได้       
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๗๑๘.๑๒  ๑,๔๓๖.๒๕  ๒,๑๕๔.๓๗  
รายได้จากการด้าเนินงาน ๑๕๒.๔๒  ๓๐๔.๘๔  ๔๕๗.๒๖  
รายได้ดอกเบี ย ๒.๑๒  ๔.๒๓  ๕.๕๐  
ก้าไรจากการจ้าหน่ายสินทรัพย์ ๐.๐๒  ๐.๐๓  ๐.๐๕  
รายได้อ่ืน ๆ ๔.๙๐  ๙.๘๐  ๑๔.๗๐  

รวมรายได้ ๘๗๗.๕๗  ๑,๗๕๕.๑๕  ๒,๖๓๑.๘๘  

ค่าใช้จ่าย       
ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน ๑๖๑.๕๒  ๓๒๓.๐๔  ๓๕๕.๓๔  
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการ

ด้าเนินงาน 
๑๐.๕๗  ๒๑.๑๔  ๒๓.๒๖  

ค่าใช้จ่ายโครงการบ้าบัดน ้าเสีย ๔๐๕.๗๓  ๘๑๑.๔๖  ๘๙๒.๖๐  

รวมค่าใช้จ่าย ๕๗๗.๘๒  ๑,๑๕๕.๖๔  ๑,๒๗๑.๒๑  

ก าไรส าหรับป ี ๒๙๙.๗๕  ๕๙๙.๕๑  ๑,๓๖๐.๖๗  
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - - - 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี ๒๙๙.๗๕  ๕๙๙.๕๑  ๑,๓๖๐.๖๗  
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ยทุธศาสตร์ : 1
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ประสิทธผิล หน่วย 2563 2564 2565

1 การบริหารจดัการน ้าเสียมี
ประสิทธภิาพและประสิทธผิล

1 ปริมาณน ้าที่ได้รับการบ้าบัด ลบ.ม.ต่อ
วนั

  3,400   48,500   112,500

2 2 ร้อยละของน ้าเสียหลังการบ้าบัดได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ชุมชนที่ก้าหนด

ร้อยละ 80       80        80          

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

คุณภาพบรกิาร หน่วย 2563 2564 2565

16 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารจดัการน ้าเสีย

16 ร้อยละของความพึงพอใจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ร้อยละ 80               85           90

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

ประสิทธภิาพ หน่วย 2563 2564 2565

31 มีการรายงานผลการด้าเนินงานที่มี
ประสิทธภิาพ

31 ร้อยละของส้านักงานจดัการน ้าเสียสาขาที่
สามารถรายงานผลได้ตามก้าหนดเวลา

คะแนน -  -           80

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

การพัฒนาองค์การ หน่วย 2563 2564 2565

46 มีระบบสารสนเทศที่สามารถพัฒนา
ความรู้ให้กับบุคลากร

46 มีช่องทางการถ่ายทอดความรู้ในองค์กร ช่องทาง มี  มี  มี

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

ก่อสร้างและเพิม่ประสิทธภิาพระบบบ้าบัดน ้าเสีย

ปร
ะส
ิทธ
ภิา
พใ
นก

าร
ปฏ

ิบัต
ิงา
น

กา
รพั
ฒน

าอ
งค์
กา
ร

เป้าหมาย

1) ปัจจยัที่น้าไปสู่ส่ิงที่
สังคมชุมชนพึงมีพึงได้
2) การตอบสนอง
ภารกิจตามกฎหมาย 
และนโยบายของรัฐ
3) การตอบสนองกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปร
ะส
ิทธ
ผิล
ตา
มพั

นธ
กิจ

คุณ
ภา
พก

าร
บร
กิา
ร1) ปัจจัยทีน่ าไปสู่

ความคุ้มค่าทีค่าดหวัง
2) การตอบสนอง
ผู้รบับรกิาร
3) ผู้รบับรกิาร
ต้องการสิ่งใด

1)ปัจจัยทีน่ าไปสู่
ความมีระบบ 
ระเบียบ มาตรฐาน 
ภายในองค์การทีพึ่งมี
2) ความมีระบบงาน
ทีท่รงประสิทธภิาพ
3) มีขัน้ตอนน้อย

1) ปัจจัยของ
นวัตกรรม ความรู้ 
ทักษะ เทคโนโลยี ที่
บุคลากรและ
องค์การพึงมี
2) สมรรถนะของ
บุคลากร
3) สมรรถนะของ
ระบบเทคโนโลยีของ
องค์การ

Home Menu
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3) บริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการจดัการน ้าเสียอยา่งมีประสิทธภิาพในเศรษฐกิจ

0

0

I
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ประสิทธผิล หน่วย 2563 2564 2565

1 มีเทคโนโลยแีละนวตักรรมการจดัการน ้าเสียที่
ตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1 ร้อยละปริมาณน ้าที่ผ่านการบ้าบัดกลับมาใช้
ประโยชน์

ร้อยละ - -           50

2 2 จ้านวนครัวเรือนที่มีการติดตั งถังดักไขมัน
เพิม่ขึ นต่อปี

ครัวเรือน 350         -          450

3 3 จ้านวนการติดตั งพลังงานทดแทน แห่ง 2            2            2            

4 4

คุณภาพบรกิาร หน่วย 2563 2564 2565

16 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนา
นวตักรรมและเทคโนโลยขีององค์กร

16 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อการพัฒนานวตักรรมขององค์กร

ร้อยละ -           60           65

17 17

18 16

19 17

ประสิทธภิาพ หน่วย 2563 2564 2565

31 มีการรายงานผลการด้าเนินงานที่มีประสิทธภิาพ 31 ร้อยละของส้านักงานจดัการน ้าเสียสาขาที่
สามารถรายงานผลได้ตามก้าหนดเวลา

ร้อยละ - -           80

32 32

33 33

34 34

การพัฒนาองค์การ หน่วย 2563 2564 2565

46 มีระบบสารสนเทศด้านการติดตามการ
ด้าเนินงานที่ดี

46 ร้อยละของการสรุปรายงานผลและติดตาม
สถานการณ์น ้าเสียผ่านระบบสารสนเทศ
ภายในศูนยติ์ดตามฯ

ร้อยละ - -           80

47 47

48 48

49 49

พัฒนาการจดัการน ้าเสียด้วยการประยกุต์ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยี

ปร
ะส
ิทธ
ภิา
พใ
นก

าร
ปฏ

ิบัต
ิงา
น

กา
รพั
ฒน

าอ
งค์
กา
ร

เป้าหมาย

1) ปัจจยัที่น้าไปสู่ส่ิงที่สังคมชุมชนพึงมี
พึงได้
2) การตอบสนองภารกิจตามกฎหมาย 
และนโยบายของรัฐ
3) การตอบสนองกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปร

ะส
ิทธ
ผิล
ตา
มพั

นธ
กิจ

คุณ
ภา
พก

าร
บร
กิา
ร1) ปัจจัยทีน่ าไปสู่ความคุ้มค่าที่

คาดหวัง
2) การตอบสนองผู้รบับรกิาร
3) ผู้รบับรกิารต้องการสิ่งใด

1)ปัจจัยทีน่ าไปสู่ความมีระบบ 
ระเบียบ มาตรฐาน ภายในองค์การที่
พึงมี
2) ความมีระบบงานทีท่รง
ประสิทธภิาพ
3) มีขัน้ตอนน้อย

1) ปัจจัยของนวัตกรรม ความรู้ ทักษะ
 เทคโนโลยี ทีบุ่คลากรและองค์การ
พึงมี
2) สมรรถนะของบุคลากร
3) สมรรถนะของระบบเทคโนโลยีของ
องค์การ

Home Menu



วสัิยทัศน์:
บริหารจดัการน ้าเสียชุมชนให้ได้มาตรฐานและยัง่ยนื ภายในปี 2569

พันธกิจ : 1) จดัให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมส้าหรับการจดัการน ้าเสียภายในเขตพื นที่จดัการน ้าเสีย

2) การให้บริการรับบริหารหรือจดัการระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งในและนอกเขตพื นที่จดัการน ้าเสีย

3) บริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการจดัการน ้าเสียอยา่งมีประสิทธภิาพในเศรษฐกิจ

0

0

ยทุธศาสตร์ : 3

หน่วยงาน: องค์การจดัการน ้าเสีย เร่ิม ปี พ.ศ. 2563

ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ ล าดับ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ล าดับ ตัวชีว้ัด

ประสิทธผิล หน่วย 2563 2564 2565

1 องค์กรมีการด้าเนินงานที่ตอบสนองความ
คาดหวงั ของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ชุมชน

1 ร้อยละการด้าเนินการตามแผน CSR ร้อยละ          100          100          100

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

คุณภาพบรกิาร หน่วย 2563 2564 2565

16 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีองค์ความรู้ 16 ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ารับการ
อบรมผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ

ร้อยละ 100                  100          100

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

ประสิทธภิาพ หน่วย 2563 2564 2565

31 ระบบการบริหารจดัการภายในองค์กรมี
ประสิทธภิาพ

31 คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม) คะแนน 3.5                    3.6           3.7

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

การพัฒนาองค์การ หน่วย 2563 2564 2565

46 บุคลากรมีสมรรถนะในการท้างานที่ดี 46 คะแนนประเมินผลองค์กร (รวม) คะแนน 3.5                    3.6           3.7

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

พัฒนาองค์กรสู่ความยัง่ยนื

กา
รพั
ฒน

าอ
งค์
กา
ร

เป้าหมาย

1) ปัจจยัที่น้าไปสู่ส่ิงที่สังคมชุมชนพึงมี
พึงได้
2) การตอบสนองภารกิจตามกฎหมาย 
และนโยบายของรัฐ
3) การตอบสนองกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปร

ะส
ิทธ
ผิล
ตา
มพั

นธ
กิจ

คุณ
ภา
พก

าร
บร
กิา
ร

ปร
ะส
ิทธ
ภิา
พใ
นก

าร
ปฏ

ิบัต
ิงา
น

1) ปัจจัยทีน่ าไปสู่ความคุ้มค่าที่
คาดหวัง
2) การตอบสนองผู้รบับรกิาร
3) ผู้รบับรกิารต้องการสิ่งใด

1)ปัจจัยทีน่ าไปสู่ความมีระบบ 
ระเบียบ มาตรฐาน ภายในองค์การที่
พึงมี
2) ความมีระบบงานทีท่รง
ประสิทธภิาพ
3) มีขัน้ตอนน้อย

1) ปัจจัยของนวัตกรรม ความรู้ ทักษะ
 เทคโนโลยี ทีบุ่คลากรและองค์การ
พึงมี
2) สมรรถนะของบุคลากร
3) สมรรถนะของระบบเทคโนโลยีของ
องค์การ

Home Menu
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ภารกิจหลักตาม พรฏ.จัดตั้ง อจน.มาตรา 6
วัตถุประสงค์การให้บริการรับบริหารระบบบ้าบัดน้้าเสีย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอ
โครงการ

จัดท้า MOU/MOA

ด้าเนินการบริหารโครงการ

ปก. วผ.

ฝวศ. สผอ.

บร. ฝบง.

ได้รับเงินทุน

จัดหางบประมาณ เงินทุน

ด้าเนินการจัดเก็บ

ตรวจสอบรายงานผล

บันทึกข้อมูล

ปก. บร.

ฝบจ. สผอ.

สตน. สผอ.

ฝพอ.

ส้ารวจศึกษาโครงการเสนอ
กรรมการบริหาร

ประสาน อปท. กฏหมาย

แผนโครงการ ค้าขอ งบประมาณ

จัดซื้อจัดจ้าง การเงิน บัญชี บุคคล 
บริหารโครงการ ประสาน อปท.

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลลูกค้า 
ด้าเนินงานจัดเก็บ

ตรวจสอบ ประเมินผล
รายงาน

สารสนเทศ



1. ก้าหนดแนวทางปฏิบัติ

2. จัดท้าแผนการด้าเนินงาน

3. ด้าเนินการตามแผนการ
ด้าเนินงาน

5. ประเมินผลการด้าเนินงาน

4. รายงานความก้าวหน้าการ
ด้าเนินงาน

6. ประชุมทบทวนโดยฝ่าย
บริหาร

1. ผอ.อจน.

2. คณะกรรมการฯ

3. คณะกรรมการฯ

4. เลขานุการคณะกรรมการฯ

5. คณะกรรมการฯ

6. ผู้อ้านวยการฯและประธาน

2. ค้าสั่ง อจน.ที่ 24/2555

3. อจน.- 10

1. นโยบายการก้ากับดูแล
กิจการที่ดี

4. บันทึกข้อความรายงาน

5. รายงานการประชุม (1)

6. รายงานการประชุม (2)

กรณีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม เอกสารที่เกี่ยวข้อง
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กลยุทธ์ที่ 1.1 : ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียในพื้นที่เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือเป็นโครงการต้นแบบส้าหรับการบริหารจัดการน ้าเสียที่เหมาะสมกับชุมชนขนาดเล็ก
2. เพ่ือช่วยลดปริมาณความสกปรกที่ระบายลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ และรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียว
3. เพ่ือให้การฝึกอบรมปฏิบัติงาน การดูแลและการบ้ารุงรักษาในการเดินระบบบ้าบัดน ้าเสียแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุน เร่ือง/หัวข้อ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสีย
กลยุทธ์ที่ 1.1 : ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นที่เป้าหมาย

ระยะเวลา 12 เดือน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิศวกรรม

หัวหน้าทีมงานและทีมงาน ผอ. ฝ่ายวิศวกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ 
(Deliverable)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
1. จ้านวนระบบบ้าบัดน ้าเสียที่ก่อสร้างเพ่ิมขึ นต่อปี 

(ขนาดเล็ก+ใหญ)่ (แห่ง)
2. ปริมาณน ้าที่ได้รับการบ้าบัด (ลูกบาศก์เมตร)
3. ร้อยละของน ้าเสียหลังการบ้าบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน ้าทิ ง

จากระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนที่ก้าหนด (ร้อยละ)
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ
1. น ้าเสียชุมชนในพื นที่ได้รับการบ้าบัดได้ตามมาตรฐานคุณภาพน ้าทิ ง และลดความรุนแรงของปัญหามลพิษทางน ้าในทะเลอันดามัน 

เงินลงทุน/ทรัพยากร/ค่าใช้จ่าย 202 ล้านบาท (ปี 2564)

ความเสี่ยงและวิธีลดความเสี่ยง

ความเสี่ยง
1. การด้าเนินการอาจเกิดความล่าช้า จากความไม่แน่นอนในการลงนามข้อตกลงร่วม
2. สภาพคล่องทางการเงินของแผนงาน 
วิธีลดความเสี่ยง
1. การประสานงานเทศบาลอย่างใกล้ชิด เพ่ือช่วยเหลือการเข้าพื นที่ให้ตรงตามแผน
2. เตรียมการจัดซื อจัดจ้างให้พร้อมเพ่ือให้สามารถด้าเนินแผนงานได้ทันที

1.1.1 ชื่อแผนงาน: ก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้้า (ระบบบ้าบัดน้้าเสียขนาดเล็ก) ในพ้ืนที่เป้าหมาย

SI 1.1

2563 2564 2565
3 3 15

3,000 3,500 22,500
80 80 80



กิจกรรมการด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563 ปี 2564

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้้า (ระบบบ้าบัด
น้้าเสียขนาดเล็ก) ในพ้ืนที่เป้าหมาย 

1. จัดซื อจัดจ้าง ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียและระบบ
รวบรวมน ้าเสีย

2. จัดซื อจัดจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
3. ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียและระบบรวบรวมน ้าเสีย

และเริ่มด้าเนินการ

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายวิศวกรรม

1.1.1 แผนงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้้า (ระบบบ้าบัดน้้าเสียขนาดเล็ก) ในพื้นที่เป้าหมาย

ระยะเวลาแผนงานในปี 2564

ระยะเวลาการด้าเนินกิจกรรม



กลยุทธ์ที่ 1.1 : ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียในพื้นที่เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเป็นแนวทางในการก่อสร้างระบบท่อรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย ที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาการ 

สนับสนุน เร่ือง/หัวข้อ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสีย
กลยุทธ์ที่ 1.1 : ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นที่เป้าหมาย

ระยะเวลาแผนงาน 12 เดือน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองนโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนาองค์กร ฝ่ายวิศวกรรม (สนับสนุน)

หัวหน้าทีมงานและทีมงาน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาองค์กร

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ 
(Deliverable)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
1. ร้อยละความส้าเร็จของการจัดท้าแผน (ร้อยละ)
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ
1. รายงานผลการศึกษาจัดท้าแผนแม่บททบทวนผลการศึกษาโครงการฯ

เงินลงทุน/ทรัพยากร/ค่าใช้จ่าย 10 ล้านบาท (ปี 2565)

ความเสี่ยงและวิธีลดความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมทุนกับเอกชนในพื นที่
วิธีลดความเสี่ยง
1. ประชาสัมพันธ์การด้าเนินงาน ประโยชน์ และความคุ้มค่าให้แก่ประชาชนด้านการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย

1.1.2 ชื่อแผนงาน: จัดท้าแผนเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

SI 1.1

2563 2564 2565
- - 50



กิจกรรมการด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

จัดท้าแผนเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

1. รวบรวมข้อมูลพื นฐานในพื นท่ีโครงการ และข้อมูล
นโยบายและการบริหารของหน่วยงานภาครัฐท่ี
เกี่ยวข้อง

2. รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ของปัญหาน ้าเสียใน
ปัจจุบัน และกฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง

3. เตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาความเหมาะสม 
(Feasibility Study) และวิเคราะห์จัดล้าดับ
ความส้าคัญและการคัดเลือกพื นท่ีด้าเนินการ

กองนโยบายและ
แผน

กองนโยบายและ
แผน
กองนโยบายและ
แผน/ฝ่ายวิศวกรรม

1.1.2 แผนงานจัดท้าแผนเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

ระยะเวลาแผนงานในปี 2565

ระยะเวลาการด้าเนินกิจกรรม



กลยุทธ์ที่ 1.2 : ฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียในพื้นที่เป้าหมาย

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้มีการฟ้ืนฟูระบบบ้าบัดน ้าเสียที่มีอยู่ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ Utilization ของการบ้าบัดน ้าเสียในแต่ละพื นที่

สนับสนุน เร่ือง/หัวข้อ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสีย
กลยุทธ์ที่ 1.2 : ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นที่เป้าหมาย

ระยะเวลาแผนงาน 12 เดือน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1, 2

หัวหน้าทีมงานและทีมงาน ผอ. ฝ่ายวิศวกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ 
(Deliverable)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
1. จ้านวนระบบบ้าบัดน ้าเสีย อปท. ที่ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการ

เพ่ิมขึ นต่อปี (แห่ง)
2. ร้อยละของน ้าเสียหลังการบ้าบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน ้าทิ ง

จากระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนที่ก้าหนด (ร้อยละ)
3. ปริมาณน ้าที่ได้รับการบ้าบัด (ลูกบาศก์เมตร)
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ
1. ระบบบ้าบัดน ้าเสียเดิมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการฟ้ืนฟูและบริหารจัดการ

เงินลงทุน/ทรัพยากร/ค่าใช้จ่าย 109 ล้านบาท (ปี 2564)

ความเสี่ยงและวิธีลดความเสี่ยง

ความเสี่ยง
1. ไม่ได้รับความร่วมมือจาก อปท. เร่ืองข้อมูล และการด้าเนินงาน
วิธีลดความเสี่ยง
1. ก้าหนดและระบุการด้าเนินงาน รวมถึงการจัดท้าข้อตกลงเพ่ือให้การด้าเนินงานเป็นไปตามแผน

1.2.1 ชื่อแผนงาน : ฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียเดิมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

SI 1.2

2563 2564 2565
1 2 4

80 80 80
400 45,000 90,000 



กิจกรรมการด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 ปี 2564
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบบา้บัดน้้าเสียเดิมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย เพ่ือหาพื นท่ีท่ีไม่สามารถด้าเนินงานได้
ตามเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ

2. ร่วมหารือกับ อปท. ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบ้าบัดน ้าเสีย และขอบเขตการเข้าด้าเนินการ

3. เข้าด้าเนินการร่วมกับ อปท. และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อจัดสรรบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญเข้าไป
ฟื้นฟูระบบบ้าบัดน ้าเสีย

4. จัดเก็บข้อมูลและติดตามผลการด้าเนินงานของ
ระบบบ้าบัดน ้าเสียหลังได้รับการฟื้นฟูเทียบกับ
เป้าหมาย

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย
1, 2

1.2.1 แผนงานฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียเดิมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ระยะเวลาแผนงานในปี 2564

ระยะเวลาการด้าเนินกิจกรรม



กลยุทธ์ที่ 1.2 : ฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียในพื้นที่เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือตรวจสอบสถานะการท้างานของอุปกรณ์และเครื่องจักร เพ่ือใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรได้เต็มประสิทธิภาพ
2. เพ่ือจัดท้าบัญชี รายการเครื่องจักร อุปกรณ์ทางกล และไฟฟ้าที่ใช้ในระบบบ้าบัดน ้าเสียทั่วประเทศ ในรูปแบบฐานข้อมูล
3. เพ่ือวิเคราะห์เชิงสถิติถึงจ้านวน ชนิด รุ่น เครื่องจักรที่ใช้การได้ดี เสื่อมสภาพ ต้องการการซ่อมบ้ารุง และการทดแทน 

สนับสนุน เร่ือง/หัวข้อ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสีย
กลยุทธ์ที่ 1.2 : ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นท่ีเป้าหมาย

ระยะเวลา 12 เดือน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1, 2, กองประชาสัมพันธ์ (สนับสนุน)

หัวหน้าทีมงานและทีมงาน ผอ. ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1, 2

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ 
(Deliverable)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
1. ร้อยละความส้าเร็จของรายงานผลการประเมิน (ร้อยละ)
2. จ้านวนระบบบ้าบัดน ้าเสียที่ได้รับการประเมิน (แห่ง)
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ
1. รายงานผลการศึกษาประเมินประสิทธิภาพของระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์การจัดการน ้าเสีย

เงินลงทุน/ทรัพยากร/ค่าใช้จ่าย 5 ล้านบาท (ปี 2565)

ความเสี่ยงและวิธีลดความเสี่ยง

ความเสี่ยง
1. ความคาดเคลื่อนของผลวิเคราะห์
2. การด้าเนินการเกิดความล่าช้าจากผู้รับจ้างที่ด้าเนินการล่าช้า
วิธีลดความเสี่ยง
1. ส้ารวจบริเวณพื นที่และป้องกันความเสียหาย และจัดท้าแผนเพ่ือบ้ารุงรักษา
2. ผู้รับจ้างจัดส่งแผนการด้าเนินงานและมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผน และจัดท้าแผนส้ารองฉุกเฉิน

1.2.2 ชื่อแผนงาน : ประเมินประสิทธิภาพของระบบบ้าบัดน้้าเสยีขององค์การจัดการน้้าเสีย 

SI 1.2

2563 2564 2565
- - 100
- - 10



กิจกรรมการด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ประเมินประสิทธิภาพของระบบบ้าบัดน้้าเสยีของ
องค์การจัดการน้้าเสีย
1. ว่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อด้าเนินงานตรวจสอบอุปกรณ์

เคร่ืองจักรกลในระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน
2. ท่ีปรึกษาด้าเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ทางกลและ

ไฟฟ้าทุกชิ นที่ใช้งานในระบบจัดการน ้าเสีย และให้
ความเห็นทางวิชาการถึงสภาพ ความสามารถ
ในการใช้งาน และระดับความจ้าเป็นเร่งด่วน
ในการซ่อมแซม บ้ารุงรักษา

3. ประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน ้าเสียเพื่อให้ชุมชน
รับรู้ถึงความใส่ใจในผลงานท่ีมีคุณภาพ 
ตามวัตถุประสงค์ขององค์การจัดการน ้าเสียและ
ความรับผิดชอบต่อชุมชนขององค์การจัดการน ้าเสีย 

4. ตรวจสอบและจัดท้าบัญชีเพื่อติดตาม และปรับปรุง
พัฒนาต่อไป

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย
1, 2 
ฝ่ายจัดการน ้าเสีย
1, 2

กองประชาสัมพันธ์

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย
1, 2

1.2.2 แผนงานประเมินประสิทธิภาพของระบบบ้าบัดน้้าเสียขององค์การจัดการน้้าเสีย 

ระยะเวลาแผนงานในปี 2565

ระยะเวลาการด้าเนินกิจกรรม



กลยุทธ์ที่ 1.3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้้าเสียให้มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ประชาชนรับรู้และเล็งเห็นความส้าคัญของการจัดการน ้าเสีย โดยมีองค์การจัดการน ้าเสียเป็นองค์กรที่จะ
สนับสนุนการด้าเนินการจัดการน ้าเสียในครัวเรือน

สนับสนุน เร่ือง/หัวข้อ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสีย
กลยุทธ์ที่ 1.3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน ้าเสียให้มีคุณภาพ

ระยะเวลา 12 เดือน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองประชาสัมพันธ์

หัวหน้าทีมงานและทีมงาน หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ 
(Deliverable)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
1. อัตราการรับรู้ (Brand Awareness) (ร้อยละ)
2. ภาพลักษณ์ขององค์กร (Brand Perception) (ร้อยละ)
3. ร้อยละของความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ
1. ประชาชนมีการตระหนักรับรู้ถึงการจัดการน ้าเสียจากกิจกรรมที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การจัดการน ้าเสียใน

ระยะยาว

เงินลงทุน/ทรัพยากร/ค่าใช้จ่าย 3 ล้านบาท (ปี 2565)

ความเสี่ยงและวิธีลดความเสี่ยง

ความเสี่ยง
1. ไม่ได้รับหรือการด้าเนินการล่าช้าระหว่างองค์กรและหน่วยงานในความร่วมมือ
วิธีลดความเสี่ยง
1. มีการติดตามด้านความร่วมมือระหว่างองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงระบุผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานเพ่ือดูแลให้

ความส้าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม

1.3.1 ชื่อแผนงาน : ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ด้านการจัดการน้้าเสีย

SI 1.3

2563 2564 2565

60 65 70
- - 15

80 85 90



1.3.1 แผนงานประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ด้านการจัดการน้้าเสีย

ระยะเวลาแผนงานในปี 2565

ระยะเวลาการด้าเนินกิจกรรม

กิจกรรมการด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ด้านการจัดการน้้าเสีย

1. ก้าหนดพื นท่ีเป้าหมาย และกลุ่มเป้าหมาย
ในการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ เช่น 
สถานศึกษา ผู้น้าชุมชน ลูกบ้าน

2. จัดท้าแผนเพื่อเข้าถึงและประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางออนไลน์/ออฟไลน์ 

3. ด้าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ
4. ด้าเนินการส้ารวจความพึงพอใจ
5. ติดตามผลการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บ 

Feedback เพ่ือน้ามาพัฒนาและปรับปรุง
การด้าเนินงาน

กองประชาสัมพันธ์

กองประชาสัมพันธ์

กองประชาสัมพันธ์
กองประชาสัมพันธ์
กองประชาสัมพันธ์



กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการน้าน้้าที่ผ่านการบ้าบัดกลับมาใช้ประโยชน์

2.1.1 ชื่อแผนงาน: การศึกษาการน้าน้้าเสียท่ีผ่านการบ้าบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจและเชิงสังคม

SI 2.1

วัตถุประสงค์
1.     เพ่ือศึกษาและด้าเนินงานในการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ 
2.     เพ่ือพัฒนารูปแบบการน้าน ้าที่บ้าบัดแล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สนับสนุน เร่ือง/หัวข้อ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการจัดการน้้าเสียดว้ยการประยุกตใ์ช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 2.1 : เพ่ิมประสิทธิภาพการน้าน้้าทีผ่่านการบา้บัดกลบัมาใช้ประโยชน์

ระยะเวลาแผนงาน 12 เดือน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1, 2

หัวหน้าทีมงานและทีมงาน ผอ. ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1, 2

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ 
(Deliverable)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
1. ร้อยละปริมาณน ้าที่น้ากลับมาใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ
1. รายงานการศึกษาและแผนงานการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วมาใช้ประโยชน์

เงินลงทุน/ทรัพยากร/ค่าใช้จ่าย 15 ล้านบาท (ปี 2565)

ความเสี่ยงและวิธีลดความเสี่ยง

ความเสี่ยง
1. ความคาดเคลื่อนของผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้า
2. การน้าน ้ามาใช้ประโยชน์มีข้อจ้ากัด
วิธีลดความเสี่ยง
1. ร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานวิจัยเพื่อศึกษาด้านการน้าน ้าเสียมาใช้ประโยชน์อย่างเฉพาะเจาะจง

2563 2564 2565

- - 50



2.1.1 แผนงานการศึกษาการน้าน้้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจและเชิงสังคม

ระยะเวลาแผนงานในปี 2565

ระยะเวลาการด้าเนินกิจกรรม

กิจกรรมการด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

น้าน้้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดและมคีุณภาพตามมาตรฐาน
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
1. ศึกษาทบทวนข้อมูลสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
2. จัดท้าแผนการน้าน ้าเสียกลับมาใช้ใหม่

3. ด้าเนินการจัดท้าคู่มือและเสริมสร้างองค์ความรู้
ชุมชน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการน้า
น ้าเสียกลับมาใช้ใหม่

4. ด้าเนินการพัฒนาส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา
ต้นแบบในการน้าน ้าท่ีบ้าบัดแล้วมาใช้

5. จัดท้าข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) ของคุณภาพ
น ้าเสียท่ีผ่านการบ้าบัดแล้ว ส้าหรับใช้เป็น
ฐานข้อมูล

6. ประชาสัมพันธ์จัดท้าข้อมูลผ่านทาง Website ของ 
องค์การจัดการน ้าเสีย เอกสารในรูปแบบของ
วารสาร จดหมายข่าว หรือแผ่นพับ

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย
1, 2
ฝ่ายจัดการน ้าเสีย
1, 2
ฝ่ายจัดการน ้าเสีย
1, 2

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 
1, 2

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 
1, 2
ฝ่ายจัดการน ้าเสีย
1, 2



กลยุทธ์ที่ 2.2 ลดความสกปรกของน้้าเสียจากแหล่งก้าเนิด (Preventive)

2.2.1 ชื่อแผนงาน: ผลักดันให้ครัวเรือนมีการติดตั้งและดูแลรักษาถังดักไขมันอย่างถูกวิธี เพื่อลดความสกปรกของน้้าเสีย

SI 2.2

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนและครัวเรือนในการลดปริมาณน ้าเสีย
2. เพ่ือผลักดันให้ครัวเรือนติดตั งถังดักไขมัน เพ่ือลดปริมาณน ้าเสียจากแหล่งก้าเนิด

สนับสนุน เร่ือง/หัวข้อ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการจัดการน้้าเสียดว้ยการประยุกตใ์ช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 2.2 : ลดความสกปรกของน้้าเสียจากแหลง่กา้เนิด (Preventive)

ระยะเวลาแผนงาน 12 เดือน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1, 2

หัวหน้าทีมงานและทีมงาน ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1, 2

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ 
(Deliverable)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
1. จ้านวนครัวเรือนที่มีการติดตั งถังดักไขมันเพิ่มขึ นต่อปี (ครัวเรือน)
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ
1. คุณภาพน ้าเสียจากแหล่งก้าเนิด (ก่อนเข้าระบบ) ดีขึ น

เงินลงทุน/ทรัพยากร/ค่าใช้จ่าย -

ความเสี่ยงและวิธีลดความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. ความยุ่งยากและข้อจ้ากัดในการใช้ถังดักไขมัน
วิธีลดความเสี่ยง
1. ร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานวิจัยเพื่อศึกษาและพัฒนาการดักไขมันด้วยเครื่องมือใหม่

2563 2564 2565
350 - 450



2.2.1 แผนงานผลักดันให้ครวัเรอืนมีการติดตั้งและดูแลรักษาถังดักไขมันอย่างถูกวิธี เพื่อลดความสกปรกของน้้าเสีย

ระยะเวลาแผนงานในปี 2565

ระยะเวลาการด้าเนินกิจกรรม

กิจกรรมการด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ผลักดันให้ครัวเรือนมีการติดตัง้และดแูลรักษาถังดกั
ไขมันอย่างถูกวิธี เพ่ือลดความสกปรกของน้้าเสีย

1. ก้าหนดพื นท่ีเป้าหมายในการให้ความรู้ในการลด
ปริมาณน ้าเสียจากแหล่งก้าเนิด และการใช้ถังดักไขมัน

2. ด้าเนินการอบรมให้ความรู้ในการลดปริมาณน ้าเสีย
จากแหล่งก้าเนิด และการท้า/ติดตั งถังดักไขมันใน
พื นท่ีเป้าหมาย เช่น โครงการเปลี่ยนน ้าเสีย เป็นน ้าใส 
เราคนไทย ต้องร่วมมือ

3. จัดเสวนาวิชาการเรื่องการจัดการน ้าเสีย 
4. เพื่อให้ประชาชนรับทราบและร่วมกันรณรงค์เพื่อลด

ความสกปรกของน ้าเสีย (ปีละ 1 ครั ง)
5. ติดตามและรายงานผลการใช้ถังดักไขมันของครัวเรือน

ในพื นท่ีเป้าหมาย

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย
1, 2
ฝ่ายจัดการน ้าเสีย
1, 2

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย
1, 2

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย
1, 2



กลยุทธ์ที่ 2.3 ประยุกต์ใช้ Green Technology ในการจัดการน้้าเสีย

2.3.1 ชื่อแผนงาน: บูรณาการประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-efficiency)

SI 2.3

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือศึกษาการลดการใช้ทรัพยากรการใช้พลังงานในระบบบ้าบัดน ้าเสีย และการระบายสารพิษออกสูสิ่งแวดลอม
2. เพ่ือศึกษาหาแนวทางเสริมสรางศักยภาพการน้าวัสดุกลับมาใชใหม่ การใชทรัพยากรหมุนเวียน รวมถึงการเพิ่มระดับ

การใหบริการรับบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย

สนับสนุน เร่ือง/หัวข้อ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการจัดการน้้าเสียดว้ยการประยุกตใ์ช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 2.3 ประยุกต์ใช้ Green Technology ในการจัดการน้้าเสีย

ระยะเวลาแผนงาน 12 เดือน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1, 2

หัวหน้าทีมงานและทีมงาน ผอ. ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1, 2

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ 
(Deliverable)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
1. มีรายการผลการศึกษาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ
1. รายงานผลการศึกษาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)

เงินลงทุน/ทรัพยากร/ค่าใช้จ่าย 0.5 ล้านบาท (ปี 2563)

ความเสี่ยงและวิธีลดความเสี่ยง

ความเสี่ยง
1. ความคาดเคลื่อนของผลวิเคราะห์การใช้พลังงานทดแทน
2. สภาพคล่องทางการเงินของแผนงาน 
วิธีลดความเสี่ยง
1. ร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานวิจัยเพื่อศึกษาด้านการน้าพลังงานทดแทนมาใช้ รวมถึงการท้าแผนส้ารองฉุกเฉิน
2. จัดท้าแผนหาเงินทุนส้ารอง รวมทั งการปฏิบัติเพื่อรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ น

2563 2564 2565
มี - -



2.3.1 แผนงานบูรณาการประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco-efficiency)

ระยะเวลาแผนงานในปี 2563

ระยะเวลาการด้าเนินกิจกรรม

กิจกรรมการด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

บูรณาการประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ 
(Eco-efficiency)

1. จัดท้าขอบเขตงานและราคากลาง

2. ว่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)

3. ก้าหนดแนวทางและตัววัดการเพิ่มประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)

4. จัดท้าแผนการด้าเนินงานและขออนุมัติผู้บริหาร

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย
1, 2
ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 
1, 2
ฝ่ายจัดการน ้าเสีย
1, 2
ฝ่ายจัดการน ้าเสีย
1, 2



กลยุทธ์ที่ 2.3 ประยุกต์ใช้ Green Technology ในการจัดการน้้าเสีย

2.3.2 ชื่อแผนงาน: น้าพลังงานทดแทนมาใช้ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสีย

SI 2.3

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือหาพลังงานสะอาดเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับระบบบ้าบัดน ้าเสียในแต่ละพื นที่
2. เพ่ือลดพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายที่ใช้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบ้าบัดน ้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน 
3. เพ่ือช่วยลดมลภาวะจากการใช้พลังงานไฟฟ้า

สนับสนุน เร่ือง/หัวข้อ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการจัดการน้้าเสียดว้ยการประยุกตใ์ช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 2.3 ประยุกต์ใช้ Green Technology ในการจัดการน้้าเสีย

ระยะเวลาแผนงาน 12 เดือน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1, 2

หัวหน้าทีมงานและทีมงาน ผอ. ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1, 2

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ 
(Deliverable)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
1.     จ้านวนการติดตั งพลังงานทดแทน (แห่ง)
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ
1. การใช้พลังงานทดแทนในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย

เงินลงทุน/ทรัพยากร/ค่าใช้จ่าย 10 ล้านบาท (ปี 2565)

ความเสี่ยงและวิธีลดความเสี่ยง

ความเสี่ยง
1. ความคาดเคลื่อนของผลวิเคราะห์การใช้พลังงานทดแทน
2. สภาพคล่องทางการเงินของแผนงาน เนื่องจากประชาชนยังไม่พร้อม/ไม่เห็นด้วยที่จะจ่ายค่าบ้าบัดน ้าเสีย
วิธีลดความเสี่ยง
1. ร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานวิจัยเพื่อศึกษาด้านการน้าพลังงานทดแทนมาใช้ รวมถึงการท้าแผนส้ารองฉุกเฉิน
2. ประชาสัมพันธ์กระตุ้นจิตส้านึกของประชาชนด้านการจัดการน ้าเสีย และควบคุมการใช้จ่ายเงินในการด้าเนินงานต่าง ๆ

2563 2564 2565
2 2 2



2.3.2 แผนงานน้าพลังงานทดแทนมาใช้ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสีย

ระยะเวลาแผนงานในปี 2565

ระยะเวลาการด้าเนินกิจกรรม

กิจกรรมการด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
ปี 2564 ปี 2565

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

น้าพลังงานทดแทนมาใช้ในการบริหารจัดการระบบ
บ้าบัดน้้าเสีย

1. การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และประเมิน
ศักยภาพความเป็นไปได้ ในการใช้พลังงานสะอาด 
(Green Technology) ทดแทนท่ีใช้กับเครื่องจักร
และอุปกรณ์ของระบบบ้าบัดน ้าเสีย

2. คัดเลือกและจัดล้าดับความส้าคัญของพื นท่ี
ท่ีจะด้าเนินการติดตั ง

3. ติดตั งอุปกรณ์พลังงานทดแทนในระบบบ้าบัดน ้าเสีย

4. จัดเก็บข้อมูล ประเมินผล และวิเคราะห์รายงานผล

5. พัฒนาต่อยอดการน้าพลังงานทดแทนมาใช้
ประโยชน์ให้คุ้มค่ามากท่ีสุด

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย
1, 2

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย
1, 2
ฝ่ายจัดการน ้าเสีย
1, 2
ฝ่ายจัดการน ้าเสีย
1, 2
ฝ่ายจัดการน ้าเสีย
1, 2



กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตามและควบคุมการจัดการน้้าเสียอย่างบูรณาการ

2.4.1 ชื่อแผนงาน: พัฒนาระบบสารสนเทศส้าหรับศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้้าเสียประเทศไทย

SI 2.4

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือการประชุมติดต่อสื่อสาร และการรายงานต่างๆ ในแต่ละพื นที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมส่วนกลาง 
3. เพ่ือให้องค์การจัดการน ้าเสียส้านักงานใหญ่สามารถตรวจสอบ ติดตามการท้างานของสาขา และสอดคล้องกับศูนย์

ติดตามและรายงานสถานการณ์น ้าเสียประเทศไทย

สนับสนุน เร่ือง/หัวข้อ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการจัดการน้้าเสียดว้ยการประยุกตใ์ช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือติดตามและควบคุมการจัดการน้า้เสียอย่างบูรณาการ

ระยะเวลาแผนงาน 12 เดือน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1, 2

หัวหน้าทีมงานและทีมงาน ผอ. ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1, 2

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ 
(Deliverable)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
1. ร้อยละของส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขาท่ีสามารถรายงานผล

ได้ตามก้าหนดเวลา (ร้อยละ)
2. ร้อยละของการสรุปรายงานผลและติดตามสถานการณ์น ้าเสีย

ผ่านระบบสารสนเทศภายในศูนย์ติดตามฯ (ร้อยละ) 
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ
1. สามารถประชุมทางไกล ส่งข่าวสารข้อมูล สะดวก รวดเร็วมายังศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น ้าเสียประเทศไทย

เงินลงทุน/ทรัพยากร/ค่าใช้จ่าย 8 ล้านบาท (ปี 2563)

ความเสี่ยงและวิธีลดความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. พนักงานและบุคลากรยึดติดกับการท้างานแบบเดิม
วิธีลดความเสี่ยง
1. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในการใช้งานระบบ

2563 2564 2565

- - 80

- - 80



2.4.1 แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศส้าหรับศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้้าเสียประเทศไทย

ระยะเวลาแผนงานในปี 2563

ระยะเวลาการด้าเนินกิจกรรม

กิจกรรมการด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

พัฒนาระบบสารสนเทศส้าหรับศูนย์ติดตามและรายงาน
สถานการณ์น้้าเสียประเทศไทย

1. การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และประเมิน
ศักยภาพความเป็นไปได้ ในการติดตั งอุปกรณ์
การประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต

2. คัดเลือกและจัดล้าดับความส้าคัญของพื นท่ี
ท่ีจะด้าเนินการติดตั ง

3. ติดตั งอุปกรณ์การประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต

4. จัดเก็บข้อมูล ประเมินผล และวิเคราะห์รายงานผล

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย
1, 2

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย
1, 2
ฝ่ายจัดการน ้าเสีย
1, 2
ฝ่ายจัดการน ้าเสีย
1, 2



กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตามและควบคุมการจัดการน้้าเสียอย่างบูรณาการ

2.4.2 ชื่อแผนงาน: ติดตั้งเครื่องมือส้าหรับตรวจสอบและรายงานประสิทธภิาพการท้างานของระบบบ้าบัดน้้าเสีย (Online Monitoring)

SI 2.4

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้การควบคุมคุณภาพน ้าผ่านการบ้าบัดให้ผ่านมาตรฐานตามท่ีก้าหนดไว้ในแต่ละพื นที่
2. เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง และแก้ไขได้ทันท่วงที
3. เพ่ือให้ส่งข้อมูลมาที่ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น ้าเสียประเทศไทย 

สนับสนุน เร่ือง/หัวข้อ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการจัดการน้้าเสียดว้ยการประยุกตใ์ช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตามและควบคุมการจัดการน้า้เสียอย่างบูรณาการ

ระยะเวลาแผนงาน 12 เดือน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1, 2

หัวหน้าทีมงานและทีมงาน ผอ. ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 1, 2

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ 
(Deliverable)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
1. จ้านวนพื นที่ท่ีมีการติดตั งเครื่องมือ Online Monitoring

เพ่ิมขึ นต่อปี (แห่ง)
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ
1. ติดตั งเครื่องมือส้าหรับตรวจสอบและรายงานระบบรวบรวมน ้าเสีย (Online Monitoring)

เงินลงทุน/ทรัพยากร/ค่าใช้จ่าย 10 ล้านบาท (ปี 2565)

ความเสี่ยงและวิธีลดความเสี่ยง

ความเสี่ยง
1. ความคาดเคลื่อนของผลวิเคราะห์ส้าหรับตรวจสอบและรายงานระบบรวบรวมน ้าเสีย (Online Monitoring)
2. สภาพคล่องทางการเงินของแผนงาน 
วิธีลดความเสี่ยง
1. ส้ารวจบริเวณพื นที่และป้องกันความเสียหาย และจัดท้าแผนเพ่ือบ้ารุงรักษา
2. ควบคุมการใช้จ่ายเงินในการด้าเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการก้าหนดให้ อปท. ร่วมสมทบค่าใช้จ่ายการบริหารฯ*

2563 2564 2565

- - 5

*ในกรณีที่ไม่สามารถจดัเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียได้ หรือจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียได้แตไ่ม่เพียงพอตามทีก่้าหนด



2.4.2 แผนงานติดตั้งเครื่องมือส้าหรับตรวจสอบและรายงานประสิทธิภาพการท้างานของระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
(Online Monitoring)

ระยะเวลาแผนงานในปี 2565

ระยะเวลาการด้าเนินกิจกรรม

กิจกรรมการด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ติดตั้งเครื่องมือส้าหรับตรวจสอบและรายงาน
ประสิทธิภาพการท้างานของระบบบา้บัดน้า้เสีย 
(Online Monitoring)

1. การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และประเมินพื นท่ี
ติดตั ง (Online Monitoring)

2. คัดเลือกและจัดล้าดับความส้าคัญของพื นท่ี
ท่ีจะด้าเนินการติดตั งทั งก่อนและหลังน ้าเข้าระบบ

3. ติดตั งเคร่ืองมือส้าหรับตรวจสอบและรายงานระบบ
รวบรวมน ้าเสีย (Online Monitoring) ทั งก่อนและ
หลังน ้าเข้าระบบ

4. จัดเก็บข้อมูล ประเมินผล และวิเคราะห์รายงานผล

5. พัฒนาต่อยอดการใช้พลังงานไฟฟ้าให้ได้ประโยชน์ 
คุ้มค่ามากที่สุด

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย
1, 2
ฝ่ายจัดการน ้าเสีย
1, 2
ฝ่ายจัดการน ้าเสีย
1, 2

ฝ่ายจัดการน ้าเสีย
1, 2
ฝ่ายจัดการน ้าเสีย
1, 2



กลยุทธ์ที่ 3.1 บริการด้านการจัดการน้้าเสีย

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้องค์การจัดการน ้าเสียเป็นที่รู้จักและรับรู้ถึงความเชี่ยวชาญที่มีหลักสูตรการอบรมด้านการจัดการน ้าเสีย
2. เพ่ือให้ความรู้การจัดการน ้าเสียแบบครบวงจรกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีระบบบ้าบัดน ้าเสียเป็นของตนเอง 

สนับสนุน เร่ือง/หัวข้อ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3.1 : บริการด้านการจัดการน้้าเสีย

ระยะเวลาแผนงาน 12 เดือน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายจัดการน ้าเสีย (สนับสนุน)

หัวหน้าทีมงานและทีมงาน หัวหน้ากองกองประชาสัมพันธ์ และ ผอ. ฝ่ายวิศวกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ 
(Deliverable)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
1. จ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั่วไป (คน)
2. จ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน (คน)
3. ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ารับการอบรม

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ
1. เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่รู้จักด้านการให้ความรู้ด้านการจัดการน ้าเสียแบบครบวงจร
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์การจัดการน ้าเสีย
3. บุคลากรที่เก่ียวข้องในกลุ่มประเทศอาเซียนได้รับความรู้ และประสบการณ์ด้านการจัดการน ้าเสีย

เงินลงทุน/ทรัพยากร/ค่าใช้จ่าย 7.4 ล้านบาท (ปี 2565)

ความเสี่ยงและวิธีลดความเสี่ยง

ความเสี่ยง
1. การสร้างการรับรู้เก่ียวการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการน ้าเสีย
2. ไม่ได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศ
วิธีลดความเสี่ยง
1. ประสานงานและสร้างพันธมิตรในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสร้างการรับรู้ในวงกว้าง
2. จัดท้าแผนเตรียมความพร้อมเพ่ือให้องค์กรต่างประเทศยอมรับ

3.1.1 ชื่อแผนงาน: ฝึกอบรมการจัดการน้้าเสียให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการน้้าเสียและประชาชน

SI 3.1

2563 2564 2565
1,000 1,000 1,000

50 50 50
100 100 100



3.1.1 แผนงานฝึกอบรมการจัดการน้้าเสียให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการน้้าเสียและประชาชน

กิจกรรมการด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 ปี 2564
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ฝึกอบรมการจัดการน้้าเสียให้กับกลุม่ผู้ปฏบิัตงิานของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน (ด้านความรู้พื้นฐาน)

1. ออกแบบหลักสูตรและรูปแบบการจัดอบรม

2. ก้าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการเข้าถึง
3. น้าเสนอ/ส่งหนังสือเชิญกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ในแต่ละช่องทางท่ีเหมาะสม
4. ด้าเนินการฝึกอบรมการจัดการน ้าเสียให้กับกลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงาน และประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมอบรม

5. น้าผลการประเมินการปรับปรุงหลักสูตรและรูปแบบ
การอบรมในอนาคต

กองประชาสัมพันธ/์
ฝ่ายวิศวกรรม
กองประชาสัมพันธ์
กองประชาสัมพันธ์

กองประชาสัมพันธ์

กองประชาสัมพันธ์

ระยะเวลาแผนงานในปี 2564

ระยะเวลาการด้าเนินกิจกรรม



3.1.1 แผนงานฝึกอบรมการจัดการน้้าเสียให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการน้้าเสียและประชาชน

กิจกรรมการด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 ปี 2564
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ฝึกอบรมการจัดการน้้าเสียให้กับกลุม่ผู้ปฏบิัตงิานของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน (ด้านเทคนิค)

1. ทบทวน และจัดท้าหลักสูตรการบริหารจัดการระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย

2. ประสานงานหน่วยงานด้านการจัดการน ้าเสียในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน

3. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้วิชาการด้านการจัดการ
น ้าเสีย/การพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรด้าน
การจัดการน ้าเสีย และหลักสูตรการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการในระยะสั น (ในประเทศ)

4. ประสาน รวบรวมฐานข้อมูลทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยด้านการจัดการน ้าเสียของประเทศ
แถบอาเซียน (ต่างประเทศ)

5. ประเมินและติดตามผลการจัดอบรมเพ่ือน้าไป
พัฒนาการฝึกอบรมในอนาคต

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายพัฒนาองค์กร

ระยะเวลาแผนงานในปี 2564

ระยะเวลาการด้าเนินกิจกรรม



กลยุทธ์ที่ 3.1 บริการด้านการจัดการน้้าเสีย

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้องค์การจัดการน ้าเสียเป็นที่รู้จักและรับรู้ถึงความเชี่ยวชาญที่มีหลักสูตรการอบรมด้านการจัดการน ้าเสีย
2. เพ่ือให้ความรู้การจัดการน ้าเสียแบบครบวงจรกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สนับสนุน เร่ือง/หัวข้อ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3.1 : บริการด้านการจัดการน้้าเสีย

ระยะเวลาแผนงาน 12 เดือน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายจัดการน ้าเสีย (สนับสนุน)

หัวหน้าทีมงานและทีมงาน หัวหน้ากองกองประชาสัมพันธ์ และ ผอ. ฝ่ายวิศวกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ 
(Deliverable)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
1. จ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม อปท. (คน)
2. ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ารับการอบรม

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ
1. เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่รู้จักด้านการให้ความรู้ด้านการจัดการน ้าเสียแบบครบวงจร
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์การจัดการน ้าเสีย
3. บุคลากรที่เก่ียวข้องในกลุ่มประเทศอาเซียนได้รับความรู้ และประสบการณ์ด้านการจัดการน ้าเสีย

เงินลงทุน/ทรัพยากร/ค่าใช้จ่าย

ความเสี่ยงและวิธีลดความเสี่ยง

ความเสี่ยง
1. การสร้างการรับรู้เก่ียวการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการน ้าเสีย
2. ไม่ได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศ
วิธีลดความเสี่ยง
1. ประสานงานและสร้างพันธมิตรในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสร้างการรับรู้ในวงกว้าง
2. จัดท้าแผนเตรียมความพร้อมเพ่ือให้องค์กรต่างประเทศยอมรับ

3.1.2 ชื่อแผนงาน: ฝึกอบรมการจัดการน้้าเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

SI 3.1

2563 2564 2565
- - 50
- - 100



3.1.2 แผนงานฝึกอบรมการจัดการน้้าเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

กิจกรรมการด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ฝึกอบรมการจัดการน้้าเสียให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ด้านเทคนิค)

1. ทบทวน และจัดท้าหลักสูตรการบริหารจัดการระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย

2. ประสานงานหน่วยงานด้านการจัดการน ้าเสียในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน

3. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้วิชาการด้านการจัดการ
น ้าเสีย และหลักสูตรการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการในระยะสั น (ในประเทศ)

4. ประสาน รวบรวมฐานข้อมูลทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยด้านการจัดการน ้าเสียของประเทศ
แถบอาเซียน (ต่างประเทศ)

5. ประเมินและติดตามผลการจัดอบรมเพ่ือน้าไป
พัฒนาการฝึกอบรมในอนาคต

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายพัฒนาองค์กร

ระยะเวลาแผนงานในปี 2565

ระยะเวลาการด้าเนินกิจกรรม



กลยุทธ์ที่ 3.2 ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน้า

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือยกระดับระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิดความโปร่งใสในการด้าเนินงานตามหลักธรรมาภบิาล
2. เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การจัดการน ้าเสียได้ยึดถือนโยบายการก้ากับดูแลกิจการที่ดีและน้าไปใช้

ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สนับสนุน เร่ือง/หัวข้อ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3.2 : ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรช้ันน้า

ระยะเวลาแผนงาน 12 เดือน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองธรรมาภิบาลและโครงการพิเศษ

หัวหน้าทีมงานและทีมงาน คณะท้างานส่งเสริมธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ 
(Deliverable)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
1. ร้อยละความส้าเร็จของการด้าเนินงานโครงการ/กิจกรรม (ร้อยละ)
2. ความพึงพอใจของพนักงาน (คะแนน)
3. ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) (คะแนน)
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ
1. ภาพลักษณ์องค์กรได้รับความเชื่อมั่นจากหน่วยงานและบุคคลภายนอก
2. องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักการ แนวทางการก้ากับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับนโยบายของ

องค์การจัดการน ้าเสีย

เงินลงทุน/ทรัพยากร/ค่าใช้จ่าย 6.4 แสนบาท

ความเสี่ยงและวิธีลดความเสี่ยง

ความเสี่ยง
1. ไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายในองค์กร และการสื่อสารอาจไม่ทั่วถึง
2. บุคลากรอาจยังไม่ให้ความส้าคัญ เนื่องจากไม่ใช่ภารกิจหลัก
วิธีลดความเสี่ยง
1. มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลที่ดี เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงความส้าคัญ

3.2.1 ชื่อแผนงาน: ส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

SI 3.2

2563 2564 2565

100% 100% 100%
3 3.5 4

88 89 90



3.2.1 แผนงานส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กิจกรรมการด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 ปี 2564
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ส่งเสริมธรรมาภบิาลและการปอ้งกันและปราบปราม
การทุจริต

1. วางแผน ก้าหนดเป้าหมายของกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ธรรมาภิบาลท่ีเหมาะสมกับองค์การจัดการน ้าเสีย 
โดยค้านึงถึงเป้าหมายหลักขององค์กร

2. ก้าหนดระยะเวลาในการด้าเนินกิจกรรมส่งเสริม
ตามหลักธรรมาภิบาล

3. สื่อสารกิจกรรมส่งเสริม และจัดให้ความรู้/อบรมแก่
บุคลากรภายในองค์กร

4. ด้าเนินการสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภบิาล จัดท้าระบบเพื่อรับ
เร่ืองร้องเรียนด้านการทุจริตจากภายในและ
ภายนอก

5. ติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การด้าเนินงาน

กองธรรมาภิบาลฯ

กองธรรมาภิบาลฯ

กองธรรมาภิบาลฯ

กองธรรมาภิบาลฯ

กองธรรมาภิบาลฯ

ระยะเวลาแผนงานในปี 2564

ระยะเวลาการด้าเนินกิจกรรม



กลยุทธ์ที่ 3.2 ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน้า

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้องค์กรสามารถก้าหนดทิศทางและมีเป้าหมายด้าน CSR

สนับสนุน เร่ือง/หัวข้อ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3.2 : ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรช้ันน้า

ระยะเวลาแผนงาน 12 เดือน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองประชาสัมพันธ์ 

หัวหน้าทีมงานและทีมงาน หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ 
(Deliverable)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
1. มีแผนด้าน CSR ขององค์กร
2. ร้อยละการด้าเนินงานตามแผน CSR (ร้อยละ)
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ
1. มีแผนการด้าเนินงานด้าน CSR ที่ชัดเจน

เงินลงทุน/ทรัพยากร/ค่าใช้จ่าย -

ความเสี่ยงและวิธีลดความเสี่ยง

ความเสี่ยง
1. แผนการด้าเนินงานด้าน CSR ไม่สอดคล้องกับทิศทางหรือเป้าหมายขององค์กร
2. ไม่สามารถประเมินผลประโยชน์ที่กลับคืนสู่องค์กรได้
วิธีลดความเสี่ยง
1. มีการน้าแผนยุทธศาสตร์เข้ามาเป็นปัจจัยน้าเข้าในการจัดท้าแผน
2. ท้าการวิเคราะห์ความคุ้มค่า

3.2.2 ชื่อแผนงาน: จัดท้าแผน CSR ขององค์กร

SI 3.2

2563 2564 2565
มี - -
- 100 100



3.2.2 แผนงานจัดท้าแผน CSR ขององค์กร

กิจกรรมการด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 ปี 2564
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

จัดท้าแผนด้าน CSR ขององค์กร

1. รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์แนวทางการจัดท้า
แผน CSR ขององค์กร

2. วางแผน ก้าหนดเป้าหมายของการด้าเนินงานด้าน 
CSR

3. จัดท้าร่างแผน CSR ขององค์กร
4. น้าเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติแผน CSR

กองประชาสัมพันธ์

กองประชาสัมพันธ์

กองประชาสัมพันธ์
กองประชาสัมพันธ์

ระยะเวลาแผนงานในปี 2564

ระยะเวลาการด้าเนินกิจกรรม



กลยุทธ์ที่ 3.2 ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน้า

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท้างานให้กับส้านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน ้าเสีย ให้มีระบบการท้างาน
และมีการรายงานผลการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น

2. เพ่ือให้มีระบบงานและความพร้อมของผู้ตรวจสอบภายใน และการจัดท้าฐานข้อมูลด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลพื นฐานและระบบที่เก่ียวข้องภายในองค์การจัดการน ้าเสีย และเพ่ิมมาตรฐานในการท้างานภายใน

หน่วยงานและกระบวนการต่าง ๆ ให้มีความถูกต้อง

สนับสนุน เร่ือง/หัวข้อ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3.2 : ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรช้ันน้า

ระยะเวลาแผนงาน 12 เดือน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักตรวจสอบภายใน

หัวหน้าทีมงานและทีมงาน ผอ. ส้านักตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ 
(Deliverable)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
1. ร้อยละความส้าเร็จของระบบสารสนเทศ (ร้อยละ)
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ
1. ระบบปฏิบัติการตรวจสอบภายใน บุคลากร หรือผู้บริหารสามารถปฏิบัติงาน/ด้าเนินกิจกรรมหรือเข้าถึงข้อมูล

การตรวจสอบต่าง ๆ ได้ง่ายขึ น นอกจากนี  ยังช่วยให้ระบบการท้างานมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและมีความถูกต้อง

เงินลงทุน/ทรัพยากร/ค่าใช้จ่าย 2 ล้านบาท (ปี 2565)

ความเสี่ยงและวิธีลดความเสี่ยง

ความเสี่ยง
1. บุคลากรไม่ใช้งานระบบสารสนเทศ
วิธีลดความเสี่ยง
1. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในการใช้งานระบบแก่พนักงานที่เก่ียวข้อง ให้สามารถน้าข้อมูลมาใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

3.2.3 ชื่อแผนงาน: พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายใน

SI 3.2

2563 2564 2565
- - 100



3.2.3 แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายใน

กิจกรรมการด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปี 2564 ปี 2565
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายใน

1. เสนอแผนงานเข้าท่ีประชุมคณะท้างานเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์การจัดการน ้าเสีย

2. เสนอแผนงานเข้าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

3. เสนอแผนงานเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. ก้าหนดขอบเขตงานและคณะกรรมการตรวจรับงาน
5. ด้าเนินการพัฒนาระบบ ผ่านการด้าเนินการภายใน

หรือการจัดจ้างภายนอก (ปี 2566)
6. ทดสอบระบบ ปรับปรุง และเร่ิมใช้งาน (ปี 2566)

ส้านักตรวจสอบฯ

ส้านักตรวจสอบฯ

ส้านักตรวจสอบฯ

ส้านักตรวจสอบฯ
ส้านักตรวจสอบฯ

ส้านักตรวจสอบฯ

ระยะเวลาแผนงานในปี 2565

ระยะเวลาการด้าเนินกิจกรรม



กลยุทธ์ที่ 3.2 ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน้า

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือส้ารวจ รวบรวมข้อมูลด้านการจัดการน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ และพัฒนาฐานข้อมูล

ภาพรวมระบบบ้าบัดน ้าเสียทั่วประเทศ และน้ามาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบบ้าบัดน ้าเสีย
2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรขององค์การจัดการน ้าเสียให้มีความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยน

การปฏิบัติงาน

สนับสนุน เร่ือง/หัวข้อ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3.2 : ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรช้ันน้า

ระยะเวลาแผนงาน 12 เดือน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสารสนเทศและประเมินผล ฝ่ายพัฒนาองค์กร

หัวหน้าทีมงานและทีมงาน หัวหน้ากองสารสนเทศและประเมินผล 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ 
(Deliverable)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
1. ร้อยละความส้าเร็จของระบบสารสนเทศ (ร้อยละ)
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ
1. ระบบฐานข้อมูลภาพรวมแสดงระบบบ้าบัดน ้าเสียทั่วประเทศ

เงินลงทุน/ทรัพยากร/ค่าใช้จ่าย 4.5 ล้านบาท (ปี 2564)

ความเสี่ยงและวิธีลดความเสี่ยง

ความเสี่ยง
1. บุคลากรไม่ใช้งานระบบสารสนเทศ
วิธีลดความเสี่ยง
1. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ในการใช้งานระบบแก่พนักงานที่เก่ียวข้อง ให้สามารถน้าข้อมูลมาใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

3.2.4 ชื่อแผนงาน: จัดท้า Big Data เพื่อการบริหารจัดการน้้าเสีย

SI 3.2

2563 2564 2565
- 100 -



3.2.4 แผนงานจัดท้า Big Data เพื่อการบริหารจัดการน้้าเสีย

กิจกรรมการด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 ปี 2564
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

จัดท้า Big Data เพ่ือการบริหารจัดการน้้าเสีย

1. เสนอแผนงานเข้าที่ประชุมคณะท้างานเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์การจัดการน ้าเสีย และคณะกรรมการ
องค์การจัดการน ้าเสีย

2. ส้ารวจ รวบรวม และแยกประเภทข้อมูลด้านการจัดการ
น ้าเสียภายในและภายนอกองค์กรที่ต้องการใช้งาน
ทั งหมด

3. พัฒนาฐานข้อมูล Data Warehouse ขององค์กร
4. ระบุข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ รวมถึงรายงานที่ต้องการ

ใช้งาน เพื่อเลือกข้อมูลที่จ้าเป็นต้องใช้งาน
5. น้าเข้าข้อมูลที่ได้มีการจัดการแล้วลงใน Data 

Warehouse
6. ระบบเร่ิมจัดท้ารายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

น้าไปใช้งานได้
7. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้บุคลากรของ

องค์การจัดการน ้าเสียให้มีความรู้ในการเก็บและใช้งาน
ข้อมูล และเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยน
การปฏิบัติงานในอนาคต

8. ต่อยอดศึกษาจัดท้าระบบ Business Intelligence
เพื่อจัดท้ารายงานที่เป็นประโยชนแ์ก่ผู้ใช้งาน (Phase 2)

กองสารสนเทศฯ

ทุกหน่วยงาน

กองสารสนเทศฯ
ทุกหน่วยงาน

กองสารสนเทศฯ

กองสารสนเทศฯ

กองสารสนเทศฯ

กองสารสนเทศฯ

ระยะเวลาแผนงานในปี 2564

ระยะเวลาการด้าเนินกิจกรรม



กลยุทธ์ที่ 3.2 ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน้า

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือก้าหนดแนวทาง กระบวนการ รายละเอียดของงาน ขั นตอนการปฏิบัติ การระบุความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบจากความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ นและวิธีการควบคุมความเสี่ยง โดยจัดท้าไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท้างานได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ

2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงแนวทาง ขั นตอน รายละเอียดของงานที่ต้องรับผิดชอบ รวมถึงวิธีการควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ น
ของแต่ละกระบวนงานนั นๆตั งแต่เริ่มต้นจนสิ นสุดกระบวนงาน

3. สามารถน้าเครื่องมือต่างๆเพ่ือมาช่วยในการวิเคราะห์และช่วยในการปรับปรุงกระบวนการท้างานในหน่วยงานตนเองได้ เพ่ือลด
ผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ นและส่งผลกระทบต่อการด้าเนินงานขององค์กร

สนับสนุน เร่ือง/หัวข้อ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรสู่ความย่ังยืน
กลยุทธ์ที่ 3 : ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน้า

ระยะเวลาแผนงาน 8 เดือน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายพัฒนาองค์กร, หน่วยงานภายในทุกกอง (สนับสนุน)

หัวหน้าทีมงานและทีมงาน หัวหน้ากองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ 
(Deliverable)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
1. ร้อยละความส้าเร็จของการจัดท้าคู่มือปฏิบัติงาน (โดยมีเนื อหา กระบวนงาน ขั นตอน/กิจกรรม การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง

ในทุกๆขั นตอน/กิจกรรม การระบุความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบของความเสี่ยง มีการควบคุมความเสี่ยง มี Work Flow ก้ากับใน
ทุกกระบวนงาน และมีรูปแบบของคู่มือที่ชัดเจน เป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั งองค์กร และครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด)

2. มีการเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศขององค์กร
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ
1. ได้งานที่มีประสิทธิภาพตามท่ีก้าหนด ลดขั นตอนการท้างานที่ซับซ้อน
2. สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อมีการโยกย้ายต้าแหน่ง และบุคลากรสามารถท้างานแทนกันได้
3. ลดข้อผิดพลาดและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ นจากการท้างานในทุกๆขั นตอนของแต่ละงาน รวมถึงสามารถท้างานได้อย่างเป็นระบบ

เงินลงทุน/ทรัพยากร/ค่าใช้จ่าย 2 ล้านบาท (ปี 2565)

ความเสี่ยงและวิธีลดความเสี่ยง

ความเสี่ยง
1. คู่มือปฏิบัติงานไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน มีเนื อหาไม่ครบถ้วน ท้าให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจยากและเกิดความสับสน 
วิธีลดความเสี่ยง
1. ก้าหนดเกณฑแ์ละแบบฟอร์มของคู่มือปฏิบัติงาน การระบุความเสี่ยงในทุกขั นตอน รวมถึงการจัดท้า Workflow ให้เป็นไปในรูปแบบ

เดียวกันทั งองค์กร เข้าใจง่าย สามารถน้าไปปฏิบัติงานได้จริง

3.2.5 ชื่อแผนงาน: การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร

SI 3.2

2563 2564 2565
- - 50



3.2.5 แผนงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร

กิจกรรมการด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปี 2565 ปี 2566
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
องค์กร
1. ศึกษา ทบทวน คู่มือองค์กร คู่มือการปฏิบัติงานของ

แต่ละกอง รายละเอียดงาน กระบวนงาน ขอบเขตงาน 
กิจกรรม ขั นตอนในการปฏิบัตงิานในแตล่ะกจิกรรม 
รวมถึง Workflow Work Instruction พร้อมทั ง
วิเคราะห์และระบุสาเหตแุละผลกระทบของความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ นในแตล่ะขั นตอน/กิจกรรม รวมถึงระบุ
วิธีการควบคมุความเสี่ยงนั นๆในแตล่ะของทุกๆขั นตอน

2. ออกแบบรูปแบบคูม่อื แบบฟอร์มที่จะใช้ โดยทุกกอง
ต้องจัดท้าตามแบบฟอร์มทีก่า้หนดเพื่อให้เพ่ือให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกนัทั งองคก์ร เข้าใจง่าย เป็นระบบที่
ชัดเจน

3. ด้าเนินการจัดทา้คูม่ือขององคก์ร (Work Manual)
และแต่ละกองจัดท้าคู่มอืปฏิบัติงานของหนว่ยงาน
ตนเอง พร้อมวิเคราะห์และระบุสาเหตุความเสี่ยงและ
วิธีการควบคมุ โดยใช้แบบฟอร์มทีเ่หมอืนกนัทั งองคก์ร

กองบริหารความ
เสี่ยงและควบคุม
ภายใน และกอง
ทรัพยากรบุคคล

กองบริหารความ
เสี่ยงและควบคุม
ภายใน, ทุกกอง 
(สนับสนุน)
กองบริหารความ
เสี่ยงและควบคุม
ภายใน และทุกกอง 

ระยะเวลาแผนงานในปี 2565

ระยะเวลาการด้าเนินกิจกรรม 36



3.2.5 แผนงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในขององค์กร

กิจกรรมการด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปี 2565 ปี 2566
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
องค์กร
4. น้าเสนอ (ร่าง) คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ของ

องค์กร ต่อสายงาน/ฝ่าย และผู้อ้านวยการองค์การ
จัดการน ้าเสียพิจารณา 

5. แต่ละกองน้าเสนอคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตนเองต่อผู้บังคับบัญชาในสายงานเพ่ือพิจารณา 
และน้าเรียน ผอ.อจน. เพ่ือทราบ

6. ทุกกองรวมถึงสาขาจัดเก็บคู่มือไว้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานและน้าส่งให้กองบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในเพ่ือใช้ในการด้าเนินงานในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง

7. จัดเก็บคู่มือเป็นดิจิทัลไฟล์ใน Storage ส่วนกลาง
เพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหาเพ่ือน้ามาใช้

กองบริหารความ
เส่ียงและควบคุม
ภายใน
กองบริหารความ
เส่ียงและควบคุม
ภายใน
กองบริหารความ
เส่ียงและควบคุม
ภายใน

กองบริหารความ
เส่ียงและควบคุม
ภายใน

ระยะเวลาแผนงานในปี 2565

ระยะเวลาการด้าเนินกิจกรรม

37



กลยุทธ์ที่ 3.2 ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน้า

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันอย่างทั่วถึง
2. เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรอย่างมีศักยภาพและเกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง

สนับสนุน เร่ือง/หัวข้อ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3.2 : ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรช้ันน้า

ระยะเวลาแผนงาน 12 เดือน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองทรัพยากรบุคคล

หัวหน้าทีมงานและทีมงาน หัวหน้ากองทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ 
(Deliverable)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
1. มีแนวทางการถ่ายทอดความรู้ (KM)
2. มีช่องทางการถ่ายทอดความรู้ในองค์กร
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ
1. สามารถด้าเนินการตามแนวทางในการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กรได้ส้าเร็จ

เงินลงทุน/ทรัพยากร/ค่าใช้จ่าย -

ความเสี่ยงและวิธีลดความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. แนวทางหรือช่องทางในการถ่ายทอดความรู้อาจขาดประสิทธิภาพหรือไม่เหมาะสม
วิธีลดความเสี่ยง
1. ด้าเนินการประเมินและคาดการณ์ประสิทธิภาพของแต่ละช่องทางที่เหมาะสมมากที่สุด

3.2.6 ชื่อแผนงาน: พัฒนาแนวทางการถ่ายทอดความรู้ (KM) ในองค์กร (รวมการถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะกรรมการ)

SI 3.2

2563 2564 2565
มี มี มี
มี มี มี



3.2.6 แผนงานพัฒนาแนวทางการถ่ายทอดความรู้ (KM) ในองค์กร (รวมการถ่ายทอดความรู้ให้กับ
คณะกรรมการ)

กิจกรรมการด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 ปี 2564
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

พัฒนาแนวทางการถ่ายทอดความรู้ (KM) ในองค์กร 
(รวมการถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะกรรมการ)

1. ศึกษาแนวทางในการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร
อย่างละเอียด โดยระบุตัวเลือกทั งหมด

2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพและจัดล้าดับแนวทาง
การถ่ายทอดความรู้ในแต่ละช่องทาง รวมถึงระบุ
ข้อดีและข้อเสีย เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบ

3. คัดเลือกแนวทางในการถ่ายทอดความรู้ท่ีเหมาะสม
มากท่ีสุดส้าหรับบุคลากรและผู้บริหาร

4. ก้าหนดและระบุขอบเขตและเนื อหาของความรู้ท่ี
ต้องการจะถ่ายทอดภายในองค์กร

5. ด้าเนินการตามแนวทางและจัดหาช่องทาง
ในการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร

กองทรัพยากร
บุคคล
กองทรัพยากร
บุคคล

กองทรัพยากร
บุคคล
กองทรัพยากร
บุคคล
กองทรัพยากร
บุคคล

ระยะเวลาแผนงานในปี 2564

ระยะเวลาการด้าเนินกิจกรรม



กลยุทธ์ที่ 3.2 ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน้า

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร
2. เพ่ือผลักดันให้บุคลากรมีแนวคิดใหม่ ๆ และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่น้ามาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร

สนับสนุน เร่ือง/หัวข้อ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3.2 : ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรช้ันน้า

ระยะเวลาแผนงาน 12 เดือน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิศวกรรม กองทรัพยากรบุคคล (สนับสนุน)

หัวหน้าทีมงานและทีมงาน ผอ. ฝ่ายวิศวกรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ 
(Deliverable)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
1. จ้านวนการจัดกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรต่อปี (ครั ง)
2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนา

นวัตกรรมขององค์กร (ร้อยละ)
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ
1. บุคลากรเข้าร่วมและเห็นถึงความส้าคัญของการสร้างนวัตกรรมในองค์กร
2. สร้างบรรยากาศและการน้านวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาการด้าเนินงานในอนาคต

เงินลงทุน/ทรัพยากร/ค่าใช้จ่าย -

ความเสี่ยงและวิธีลดความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. การให้ความร่วมมือของบุคลากรภายในองค์กร
วิธีลดความเสี่ยง
1. สร้างแรงจูงใจในการร่วมกิจกรรม

3.2.7 ชื่อแผนงาน: ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร

SI 3.2

2563 2564 2565
1 1 1
- 60 65



3.2.7 แผนงานส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร

กิจกรรมการด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 ปี 2564
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร

1. วางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมภายใน
องค์กร

2. ระบุกิจกรรม และผู้เข้าร่วม ระยะเวลาท่ีชัดเจนใน
การจัดกิจกรรม

3. เตรียมความพร้อมเพื่อจัดกิจกรรม
4. ด้าเนินการจัดกิจกรรมสร้างนวัตกรรมในองค์กร
5. สร้างบรรยากาศและค่านิยมในการสร้างสรรค์สิ่ง

ใหม่ๆ และนวัตกรรมให้กับบุคลากร
6. ติดตามผลและการรับรู้ของบุคลากร

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายวิศวกรรม
กองทรัพยากร
บุคคล
ฝ่ายวิศวกรรม/
กองทรัพยากร
บุคคล

ระยะเวลาแผนงานในปี 2564

ระยะเวลาการด้าเนินกิจกรรม



กลยุทธ์ที่ 3.2 ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน้า

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือวางแผนการสร้างและการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

สนับสนุน เร่ือง/หัวข้อ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3.2 : ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรช้ันน้า

ระยะเวลาแผนงาน 12 เดือน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้

หัวหน้าทีมงานและทีมงาน ผอ. ฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ 
(Deliverable)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
1. มีแผนการบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. ร้อยละการด้าเนินงานตามแผน (ร้อยละ)
3. ร้อยละการรับรู้ของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ)
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ
1. มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ

เงินลงทุน/ทรัพยากร/ค่าใช้จ่าย -

ความเสี่ยงและวิธีลดความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. ไม่สามารถรวบรวมความต้องการและความคาดหวัง รวมถึงประเด็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วน
วิธีลดความเสี่ยง
1. จัดท้าการส้ารวจโดยคัดเลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความส้าคัญเพ่ือด้าเนินการ

3.2.8 ชื่อแผนงาน: พัฒนาแผนการบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

SI 3.2

2563 2564 2565
มี - -
- 50 100
- 50 100



3.2.8 แผนงานพัฒนาแผนการบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กิจกรรมการด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 ปี 2564
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

พัฒนาแผนการบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้สว่นเสยี 

1. ด้าเนินการตามแผน

2. ติดตามผลความส้าเร็จของการด้าเนินงาน

ฝ่ายบริหารการ
จัดเก็บรายได้
ฝ่ายบริหารการ
จัดเก็บรายได้

ระยะเวลาแผนงานในปี 2564

ระยะเวลาการด้าเนินกิจกรรม



กลยุทธ์ที่ 3.2 ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน้า

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างตรงจุด
2. เพ่ือสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจและสามารถด้าเนินงานได้ตรงตามเป้าหมาย 

สนับสนุน เร่ือง/หัวข้อ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3.2 : ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรช้ันน้า

ระยะเวลาแผนงาน 12 เดือน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้

หัวหน้าทีมงานและทีมงาน ผอ. ฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ 
(Deliverable)

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
1. มีแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า
2. ร้อยละความเข้าใจของบุคลากรด้านแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า 

(ร้อยละ)
ผลความส้าเร็จที่ได้รับ
1. อจน. สามารถด้าเนินการได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เงินลงทุน/ทรัพยากร/ค่าใช้จ่าย

ความเสี่ยงและวิธีลดความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. แผนยุทธศาสตร์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
วิธีลดความเสี่ยง
1. มีการระบุกลุ่มลูกค้าขององค์การจัดการน ้าเสียอย่างครอบคลุม และเก็บรวบรวมข้อมูลในทุกมุมมอง

3.2.9 ชื่อแผนงาน: จัดท้าแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า

SI 3.2

2563 2564 2565
มี - -

- 50% 75%



3.2.9 แผนงานจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า

กิจกรรมการด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ปี 2562 ปี 2563
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

จัดท้าแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า

1. รวบรวมข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอก รวมทั ง
ข้อมูลเชิงลึก (Qualitative Data) ด้านลูกค้าเพ่ือ
รับฟังความคิดเห็น ความต้องการ 
และความคาดหวังของลูกค้า

2. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับด้านลูกค้าได้อย่างเหมาะสม โดยมี
การน้าเครื่องมือต่างๆ มาใช้

3. จัดท้าแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด โดย
ก้าหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ด้านลูกค้า

4. จัดท้าแผนปฏิบัติการด้านลูกค้า โดยมีรายละเอียด
โครงการ กิจกรรม ระยะเวลา และตัวชี วัด

5. น้าเสนอแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าต่อ
คณะผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารการ
จัดเก็บรายได้

ฝ่ายบริหารการ
จัดเก็บรายได้

ฝ่ายบริหารการ
จัดเก็บรายได้

ฝ่ายบริหารการ
จัดเก็บรายได้
ฝ่ายบริหารการ
จัดเก็บรายได้

ระยะเวลาแผนงานในปี 2563
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