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ค้าน้า 
 

องค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) ได้ตระหนักถึงภารกิจขององค์กรและความเสี่ยงที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์องค์กรที่ก้าหนดไว้ จึงได้น้าแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการ

บริหารความเสี่ยงขององค์กร COSO : Committee of Sponsoring Organizations of Treadway 

Commission มาประยุกต์ในการจัดท้าแผนบริหารความเสี่ยงประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      

ขององค์การจัดการน ้าเสียขึ น เพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบการด้าเนินงานและการบริหารความเสี่ยงของ

องค์กรในภาพรวมให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้และส่วนเสียว่า องค์การจัดการน ้าเสียมุ่งมั่นที่จะ

บริหารงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายและตัวชี วัดขององค์กรในระดับความเสี่ยงที่ยอมรั บได้ จาก

สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป องค์การจัดการน ้าเสียจึงได้มีการจัดท้า

แผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวนระหว่างปี)           

ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทันกาลต่อการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

องค์กร โดยระบุโครงการ/กิจกรรมตอบสนองความเสี่ยงระดับองค์กร แต่ละความเสี่ยงพร้อมก้าหนด

กรอบระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการด้าเนินงานที่ชัดเจน    

องค์การจัดการน ้าเสีย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน ้าเสีย

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวนระหว่างปี) จะสามารถด้าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั งคณะผู้บริหาร คณะท้างานบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน และบุคลากรสายสนับสนุนขององค์กร เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสามารถสนับสนุน

การด้าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และช่วยสร้างสรรมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร รวมทั งปลูกฝังการ

บริหารความเสี่ยงให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรต่อไป  
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บทสรุปผู้บริหาร  
 

องค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) ได้จัดท้าแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวนระหวา่งป)ี โดยอ้างอิงกระบวนการท่ีดีในการจัดท้าแผนบริหารความ

เสี่ยง ซึ่งเกิดจากการสัมมนาภายใต้โครงการสนับสนุนรัฐวสิาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร หัวขอ้ 

“การบริหารความเสี่ยง” เพ่ือบ่งชี เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและมีผลกระทบเป้าหมายการ

ด้าเนินงานขององค์กร และพิจารณาก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพ่ือควบคุมความ

เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรทุกระดับสามารถใช้การบริหาร

ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสนับสนุนการด้าเนินงานของทุกภาคส่วนให้บรรลุตามเป้าประสงค์องค์กร 

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและความยั่งยืนขององค์กรอันจะเป็นประโยชน์สูงสุด แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

สอดคล้องตามหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดี    

องค์การจัดการน ้าเสีย ได้ด้าเนินการตามกระบวนการที่ดีในการจัดท้าแผนบริหาร 

ความเสี่ยงองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวนระหว่างปี) ดังนี   

1. การประเมินความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจมีต่อวตัถุประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์และ KPIs ขององค์กร ด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ความไม่แน่นอน (Uncertainty) 

จากแหล่งที่มาของเหตุการณ์ที่ใช้ประกอบการระบุความเสี่ยง 6 แหล่ง คือ กลยุทธ์องค์กร (Strategy) 

และ SWOT Analysis เกณฑ์ประเมินผลการด้าเนินงานรัฐวิสาหกิจประจ้าปีบัญชี (PA) ข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในและผู้บริหารระดับสูง

ขององค์การจัดการน ้าเสีย (Tone at Top) ความคิดเห็นของสายงาน (Bottom Up) ปัจจัยเสี่ยงเดิม

ที่คงเหลืออยู่ (Residual Risk) และผลการประเมินการควบคุมภายใน (CSA) โดยการรวบรวมข้อมูล

ประเด็นความเสี่ยงของแต่ละแหล่งน้ามาวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยส้าคัญต่อองค์กร  

2. มีการจัดประชุมเรือ่ง “การประชุมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือจัดท้าแผนพัฒนาองค์การจดัการ

น ้าเสีย พ.ศ.2563 – 2567” ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการด้าเนินงานของ

องค์กร ซึ่งต้องมีการทบทวนทิศทางการด้าเนินงานองค์กร ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก 

องค์การจัดการน ้าเสียโอนย้ายมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสอดคล้องกับแผนงานที่ส้าคัญต่างๆ 

อาทิเช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป

ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) เป้าหมายการ
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พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 

และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2561 – 2565) นโยบายคณะกรรมการนโยบายและ

ก้ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ นโยบายคณะกรรมการ อจน. โดยมีการน้าสถานะความเสี่ยง ณ ปัจจุบันไป

ประกอบการพิจารณาเป็นปัจจัยน้าเข้าประกอบการจัดท้าแผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย ซึ่งในการ

ประชุมฯ มีการรวบรวมประเด็นความเสี่ยงของแต่ละสายงาน โดยน้ามาวิเคราะห์และก้าหนดปัจจัย

เสี่ยงที่มีความส้าคัญต่อองค์กร ผลจากการประชุมพบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีระดับความเสี่ยงสูงมาก สูง 

และปานกลางจากสถานะผลการด้าเนินงานไตรมาส 3 และการคาดการณ์ไตรมาส 4 ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถสรุปประเด็นความเสี่ยง จ้านวน 7 ประเด็น คือ  

2.1 การฟ้ืนฟูและการจัดให้มีบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ของ อปท. ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (จ้านวน 9 พื นที่)  

2.2 การพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

2.3 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสียที่เข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

2.4 รายได้ที่ได้จากการบรหิารจัดการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย  

2.5 การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการองค์การจัดการน ้าเสีย 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2.6 ความส้าเร็จในการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว น้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย  

2.7 ความส้าเร็จในการน้า Green Technology ใช้ในการบริหารระบบบ้าบัดน ้าเสีย

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

3. องค์การจัดการน ้าเสียรวบรวมข้อมูล จากขั นตอนการด้าเนินงานข้างต้น มาวิเคราะห์

และจัดท้าแผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย

ผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสียอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 สรุปปัจจัยเสี่ยงได้ 5 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี   
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ประเภท ปัจจัยเสี่ยง 

Strategic Risk: S RF1 การฟื้นฟูและการจัดให้มีบริหารจัดการระบบบา้บดัน า้เสีย ของ อปท. 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (จ้านวน 9 พื นที่)  

RF2 ความส้าเร็จในการนา้  Green Technology ใช้ในการบรหิารจัดการ

ระบบบ้าบัดน า้เสียไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย  

Operational Risk: O RF3 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

Financial Risk: F RF4 รายได้ที่ได้จากการบริหารจัดการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

Compliance Risk: C RF5 การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการองค์การจัดการน ้าเสีย 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

               4. บันทึกข้อตกลงประเมินผลการด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีบัญชี 

2563 มีเกณฑ์วัดการด้าเนินงานที่ส้าคัญเพ่ิมเติมจากฉบับร่าง คือ 1.2 ระดับความส้าเร็จในการ

ด้าเนินงาน เพ่ือสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) โดยพิจารณาผลการ

ด้าเนินงานจากการเตรียมความพร้อมการศึกษา และก้าหนดแนวทางในการวัดและประเมินในเรื่อง

ของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ขององค์กร 1.3 ความส้าเร็จในการน้าน ้าเสีย

ที่ผ่านการบ้าบัดมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยพิจารณาผลการด้าเนินงานจากระดับความส้าเร็จของการ

ด้าเนินโครงการน้าน า้เสียที่ผ่านการบา้บัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อให้สามารถน้าน ้าเสียที่ผา่น

การบ้าบัดแล้วน้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ทั งในด้านเกษตรกรรม ด้านสาธารณูปโภค หรือด้านอื่นๆ 

อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน ้าในพื นที่ที่

เกิดภาวะภัยแล้งจนเกิดปัญหาการขาดแคลนน ้า รวมทั งเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจการด้าเนินงาน

ขององค์การจัดการน ้าเสียที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2.2.1 ระดับความส้าเร็จที่องค์การจัดการ         

น ้าเสียสามารถฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจ้านวน 14 พื นที่ 2.2.2 ระดับความส้าเร็จที่องค์การจัดการน ้าเสียสามารถจัดให้มีและบริหาร

จัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้านวน 15 พื นที่  

 5. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื อไวรัส COVID-19 

อย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างไปทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเปน็อยู่ของประชาชนชาวไทย รวมถงึ
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ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานขององค์การจัดการน ้าเสีย ท้าให้เกิดปัจจัย

เสี่ยงเรื่อง บุคลากรองค์การจัดการน ้าเสียมีโอกาสเป็นโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  

               6. มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงองค์การ

จัดการน ้าเสียประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ทบทวนระหว่างปี)” ในวันที่ 27 และ 29 พฤษภาคม 

2563 ซึ่งในการประชุมฯมีการสรุปประเด็นความเสี่ยง โดยน้ามาวิเคราะห์และก้าหนดปัจจัยเสี่ยง          

ที่มีความส้าคัญต่อองค์กร ผลจากการประชุมพบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีระดับความเสี่ยงสูงมากและสูง 

จากสถานะผลการด้าเนินงาน ณ สิ นไตรมาส 2 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถสรุป

ประเด็นความเสี่ยง จ้านวน 10 ประเด็น คือ  

     6.1 การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการองค์การจัดการน ้าเสีย 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

               6.2 ความส้าเร็จในการด้าเนินงานเพ่ือสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – 

efficiency) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

     6.3 ความส้าเร็จในการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัด มาใช้ประโยชน์ใหม่ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย  

     6.4 ความส้าเร็จในการน้า Green Technology ใช้ในการบริหารระบบบ้าบัดน ้าเสีย

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

                   6.5 การฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ของ อปท. ประจ้าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (จ้านวน 14 พื นที่)  

                   6.6 การจัดให้มีและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ของ อปท. ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (จ้านวน 15 พื นที่)  

     6.7 ความส้าเร็จในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน ้าเสีย (กลุ่มบุคคลทั่วไป) 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

                   6.8 ความส้าเร็จในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน ้าเสีย (กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ด้านการบ้าบัดน ้าเสีย) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

     6.9 การส้ารวจความพึงพอใจของ อปท. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

  6.10 รายได้ที่ได้จากการบริหารจัดการประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย  
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     ส่วนปัจจัยเสี่ยงเรื่อง บุคลากรองค์การจัดการน ้าเสียมีโอกาสเป็นโรคติดเชื อไวรัส           

โคโรน่า (COVID-19) นั น อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ จึงไม่ได้ยกขึ นมาเป็นปัจจัยเสี่ยงขององค์กร 

 7. องค์การจัดการน ้าเสียได้รวบรวมข้อมูล จากขั นตอนข้างต้น มาวิเคราะห์และจัดท้า

แผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ทบทวนระหว่างปี)           

สรุปปัจจัยเสี่ยงได้ 7 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี    
 

ประเภท ปัจจัยเสี่ยง 

Strategic Risk: S 

 

RF2 ความส้าเร็จในการนา้ Green Technology ใช้ในการบรหิารจัดการ

ระบบบ้าบัดน า้เสียไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย  

RF6 การฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบบา้บัดน ้าเสยี ของ อปท. ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่เป็นไปตามเปา้หมาย (จา้นวน 14 พื นที่)  

RF7 การจัดให้มีและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน า้เสีย ของ อปท. ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่เป็นไปตามเปา้หมาย (จา้นวน 15 พื นที่) 

RF8 ความส้าเร็จในการนา้น า้เสยีที่ผ่านการบา้บัดมาใชป้ระโยชน์ใหม่           

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

Operational Risk: O RF3 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

Financial Risk: F RF4 รายได้ที่ได้จากการบริหารจัดการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

Compliance Risk: C RF5 การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการองค์การจัดการน ้าเสีย 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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ผลการระบุและประเมินความเสีย่งขององคก์ารจดัการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวนระหว่างปี)   

ความเสี่ยง 

ผลการประเมินความเสี่ยง 

ณ ก.ย. 62 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.63) 
ทบทวน 

ระหว่างป ี
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.63) 
เป้าหมาย 
ก.ย. 63 

 ประเภท: Strategic Risk (S)  
RF1 การฟื้นฟูและการจัดให้มีบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ของ อปท. ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (จ้านวน 9 พื นที่) (ยกเลิก)  

สูงมาก 
(I5 x L5 =25) 

สูงมาก 
(I4 x L5 = 20) 

ต่้า 
(I1 x L1 = 1) 

    

RF2 ความส้าเร็จในการน้า  Green Technology ใช้ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัด   
น ้าเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

- - ต่้า 
(I1 x L1 = 1) 

RF6 การฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ของ อปท. ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (จ้านวน 14 พื นที่)  

   สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

- - ปานกลาง 
(I3 x L2 = 6) 

RF7 การจัดให้มีและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ของ อปท. ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (จ้านวน 15 พื นที่)  

   สูงมาก 
(I4 x L5 = 20) 

- - ต่้า 
(I1 x L2 = 2) 

RF8 ความส้าเร็จในการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดมาใช้ประโยชน์ใหม่ ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  

   สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

- - ต่้า 
(I1 x L1 = 1) 

 ประเภท: Operational Risk (O) 

RF3 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

ปานกลาง 
(I1 x L4 = 4) 

ต่้า 
(I1 x L3 = 3) 

ต่้า 
(I1 x L3 = 3) 

-  - ต่้า 
(I1 x L2 = 2) 

 ประเภท: Financial Risk (F) 

RF4 รายได้ที่ได้จากการบริหารจัดการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

-  - ต่้า 
(I2 x L1 = 2) 

ประเภท: Compliance Risk (C) 

RF5 การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

สูงมาก 
(I5 x L4 = 20) 

สูงมาก 
(I5 x L3 = 15) 

สูงมาก 
(I5 x L3 = 15) 

-  - ต่้า 
(I1 x L1 = 1) 

หมายเหตุ: ยกเลิก RF1 โดยแบ่งใหม่ออกเป็น 2 ปัจจัยเส่ียง คือ RF6 และ RF7 ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด้าเนนิงานรัฐวิสาหกิจประจ้าปบีัญชี 2563    
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แผนภูมิแสดงปัจจัยเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน ้าเสีย

 บับประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  บับประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ทบทวนระหว่างปี)

WMA 
RISK

S: Strategic Risk

O: Operational Risk

F: Financial Risk

C: Compliance Risk
RF5 การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป นไปตามแผนป ิบัติการ
องค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

S: Strategic Risk

O: Operational Risk

F: Financial Risk

C: Compliance Risk

ก.ย. 62 สูงมาก (I5 x L5 = 25) คาดการณ์ ก.ย. 63 ต้่า (I1 x L1 = 1)

RF1 การ   น ูและการจัด ห้มีบริหารจัดการระบบ
บ้าบัดน ้าเสียของ อปท. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ไม่เป นไปตามเป้าหมาย (จ้านวน 9 พ  นท่ี)

คาดการณ์ ก.ย. 63 ต้่า (I1 x L1 =1)ก.ย. 62 สูงมาก (I5 x L5 = 25)

RF2 ความส้าเร จ นการน้า Green Technology 
  ้ นการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย

ไม่เป นไปตามเป้าหมาย

คาดการณ์ ก.ย. 63 ต้่า (I1 x L1 =1)ก.ย. 62 สูงมาก (I5 x L5 = 25)

RF3 ค่า  ้จ่าย นการด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสีย     
เข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ไม่เป นไปตามเป้าหมาย

คาดการณ์ ก.ย. 63 ต้่า (I1 x L2 = 2)ก.ย. 62 สูงมาก (I5 x L5 = 25)

RF4 รายได้ท่ีได้จากการบริหารจัดการประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป นไปตามเป้าหมาย

คาดการณ์ ก.ย. 63 ต้่า (I2 x L1 = 2)ก.ย. 62 สูงมาก (I5 x L5 = 25)

RF5 การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป นไปตามแผนป ิบัติการ
องค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คาดการณ์ ก.ย. 63 ต้่า (I1 x L1 = 1)

RF2 ความส้าเร จ นการน้า Green Technology 
  ้ นการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย

ไม่เป นไปตามเป้าหมาย

คาดการณ์ ก.ย. 63 ต้่า (I1 x L1 = 1)

RF3 ค่า  ้จ่าย นการด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสีย     
เข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ไม่เป นไปตามเป้าหมาย

คาดการณ์ ก.ย. 63 ต้่า (I1 x L2 = 2)

RF4 รายได้ท่ีได้จากการบริหารจัดการประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป นไปตามเป้าหมาย

คาดการณ์ ก.ย. 63 ต้่า (I2 x L1 = 2)

RF8 ความส้าเร จ นการน้าน ้าเสียท่ีผ่านการบ้าบัด
มา  ้ประ ย น์ หม่ ไม่เป นไปตามเป้าหมาย

คาดการณ์ ก.ย. 63 ต้่า (I1 x L1 = 1)กลางปี 63 สูงมาก (I5 x L5 = 25)

กลางปี 63 สูงมาก (I5 x L5 = 25)

กลางปี 63 สูงมาก (I5 x L5 = 25)

กลางปี 63 สูงมาก (I5 x L3 = 15)

กลางปี 63 ต้่า (I1 x L3 = 3)

RF7 การจัด ห้มีและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ของ อปท. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ไม่เป นไปตามเป้าหมาย (จ้านวน 15 พ  นท่ี)

คาดการณ์ ก.ย. 63 ต้่า (I1 x L2 = 2)

RF6 การ   น ูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ของ อปท. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ไม่เป นไปตามเป้าหมาย (จ้านวน 14 พ  นท่ี)

คาดการณ์ ก.ย. 63ปานกลาง (I3 x L2 = 6)กลางปี 63 สูงมาก (I5 x L5 = 25)

กลางปี 63 สูงมาก (I4 x L5 = 20)

   



 

 
 

บทที่ 1 
บทน ำ 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

ข้อมูลทั่วไปองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย  

องค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั งขึ นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั ง

องค์การจัดการน ้าเสีย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2538 ซึ่งย้ายมาสังกัดกระทรวงมหาดไทยตาม         

พระราชกฤษฎีกาจัดตั งองค์การจัดการน ้าเสีย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 ประกาศราชกิจจานุเบกษา           

ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โดยมีผลวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ด้วยเหตุผลที่ว่า ปัญหา

น ้าเสียในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนล่าง ได้ทวีความรุนแรงมากขึ น ประกอบกับการแก้ไขปัญหาต้อง

ด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั น อ้านาจในการจัดการน ้าเสีย ยังกระจัดกระจายอยู่ในความ

รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงาน ส่งผลให้การด้าเนินงานซ ้าซ้อน ไม่เป็นเอกภาพ โดย

วัตถุประสงค์ในการจัดตั งองค์การจัดการน ้าเสีย เพ่ือจัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมส้าหรับบ้าบัด            

น ้าเสียภายในเขตพื นที่จัดการน ้าเสียทั งในและนอกเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย รวมทั งบริการกิจการ

ต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน ้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ  

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ค่ำนิยม และประเด็นยุทธศำสตร์  
ตามแผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย ปี พ.ศ. 2563 - 2565 มีรายละเอียดดังนี   

วิสัยทัศน์  

บริหารจัดการน ้าเสียชมุชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยนื ภายในปี 2569  

พันธกิจ  

1. จัดให้มรีะบบบ้าบัดน ้าเสียรวมส้าหรับการจดัการน า้เสียภายในเขตพื นที่จัดการน ้าเสยี  
2. การให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งในและนอกเขตพื นที่จัดการ

น ้าเสีย  
3. บริการรับบริหารหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน ้าเสียอย่างมี

ประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ  
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เป้ำประสงค์รวม  

1. น ้าเสียได้รับการบ้าบัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม รวม 252.00 ล้านลูกบาศก์เมตร  

 - ปี พ.ศ. 2563  82.00    ล้านลูกบาศก์เมตร  

 - ปี พ.ศ. 2564  84.00    ล้านลูกบาศก์เมตร  

 - ปี พ.ศ. 2565  86.00     ล้านลูกบาศก์เมตร  

2. ส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการน ้าเสียต่อภาคีเครือข่าย     

การพัฒนา  

3. เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการระบบน ้าเสียทั งในพื นที่ และนอกพื นที่อย่าง          

บูรณาการ  

ค่ำนิยมหลักที่พ่ึงประสงค ์

มุ่งมัน่ผลสัมฤทธิ์ จติบริการ เชี่ยวชาญในหน้าที่  

วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศำสตร์/กลยุทธ ์

วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศำสตร์ที่ 1  ก่อสร้ำงและเพ่ิมประสิทธภิำพระบบบ ำบัดน  ำเสีย 

                   กลยุทธ์ที ่1.1 ก่อสร้างระบบบา้บดัน ้าเสยีในพื นที่เป้าหมาย 

                   กลยุทธ์ที ่1.2 ฟ้ืนฟูและรกัษาระบบบ้าบดัน ้าเสียในพื นที่เป้าหมาย 

                   กลยุทธ์ที ่1.3 ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของชุมชนในการจัดการน ้าเสีย 

                                    ใหม้ีคุณภาพ  

วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำกำรจัดกำรน  ำเสียด้วยกำรประยกุต์ใช้นวตักรรมและ

เทคโนโลยี  

                   กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการน้าน ้าที่ผ่านการบ้าบัดกลับมา  

                                    ใช้ประโยชน์  

                   กลยุทธ์ที่ 2.2 ลดความสกปรกของน ้าจากแหล่งก้าเนิด  

                                    (Preventive)  

                   กลยุทธ์ที่ 2.3 ประยุกต์ใช้ Green Technology ในการจัดการ 

                                    น ้าเสีย 
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                   กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือติดตามและ 

                                    ควบคุมการจัดการน ้าเสียอย่างบูรณาการ 

วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำองค์กรสู่ควำมยั่งยืน 

                   กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 

    กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 

    กลยุทธ์ที่ 3.3 ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั นน้า  
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โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กำรจดักำรน  ำเสีย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

รองผู้อ ำนวยกำร 
วิชำกำรและแผน 

 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำองค์กร 

รองผู้อ ำนวยกำร
บริหำร 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยตำ่งๆ 

กองเจ้ำของควำมเสีย่ง 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

กองบริหำรควำมเสีย่ง 
และควบคุมภำยใน 

รองผู้อ ำนวยกำร
ปฏิบัติกำร 

รูปภาพที่ 1.1 โครงสร้างการบรหิารความเสี่ยงขององคก์ารจดัการน ้าเสีย  

คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
และกำรควบคุมภำยใน 

คณะท ำงำนบริหำรควำมเสีย่ง
และกำรควบคุมภำยใน 

คณะกรรมกำร  
องค์กำรจดักำรน  ำเสยี 

                              สายการก้ากับดูแลด้านการบรหิารความเสี่ยง 

สายการบงัคับบัญชาตามโครงสร้างองค์กร 

ผู้อ ำนวยกำร 
องค์กำรจดักำรน  ำเสยี 

 



 

 
บทที่ 2 

การด าเนินงานตาม
กระบวนการบริหาร

ความเสี่ยง 
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บทท่ี 2 

   

การด าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง  

1. กรอบกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การจัดการน  าเสีย  

องค์การจัดการน ้าเสียได้น้าหลักเกณฑ์ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO  

( The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)  2004: 

COSO-ERM (COSO: Enterprise Risk Management) มาก้าหนดเป็นกระบวนการในการบริหาร

ความเสี่ยงทั่วทั งองค์กรเพื่อให้ส่วนงานในสังกัดสามารถน้าไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานและสนับสนุน

ให้การด้าเนินงานของทุกภาคส่วนบรรลุผลส้าเร็จตามวัตถุประสงค์องค์กร ดังนี   

 

2. การด าเนินงานตามกรอบกระบวนการบริหารความเสี่ยง  

กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายพัฒนาองค์กร องค์การจัดการน ้าเสีย ได้

ด้าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ

องค์การจัดการน ้าเสีย ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั นตอน ได้แก่   

1. ก าหนดวัตถุประสงค์

2. ระบุความเสี่ยง

3. ประเมินความเสี่ยง

4. จัดการและจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง

5. รายงานและติดตามผล

6. ประเมินผลการจัดการและ
แผนบริหารความเสี่ยง

รูปภาพที่ 2.1 กรอบกระบวนการบรหิารความเสี่ยงขององค์การจัดการน ้าเสีย 
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ขั นตอนที่ 1 การก้าหนดวัตถุประสงค์ 

ขั นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง 

ขั นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง  

ขั นตอนที่ 4 การจัดการและแผนบริหารความเสี่ยง  

ขั นตอนที่ 5 การรายงานและติดตามผล 

ขั นตอนที่ 6 การประเมินผลการจัดการ  

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ องค์การจัดการน ้าเสียได้ก้าหนดปรัชญา (Philosophy) 

และวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั งองค์กร (ERM: Enterprise Risk Management) ดงันี   
     

ตารางที่ 1 ปรัชญาการบริหารความเสี่ยงขององคก์ารจดัการน ้าเสีย  

 

 

 ตารางที่ 2 วัตถุประสงค์การบรหิารความเสี่ยงทั่วทั งองค์กรขององค์การจัดการน ้าเสีย  

 

 องค์การจัดการน ้าเสียได้ระบุระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้  (Risk Appetite: 

RA) และช่วงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้  (Risk Tolerance: RT) โดย                  

มีกระบวนการก้าหนด ดังนี   

                   1.1 ระบุเป้าหมายตามภารกิจองค์กรประจ้าปีบัญชี 

    1.2 ระบุเป้าหมายตัวชี วัดที่ส้าคัญขององค์กรประจ้าปีบัญชี  

    1.3 ระบุผลงานในอดีต ย้อนหลัง 3 ปี  

    1.4 ระบุระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite: RA) และช่วงเบี่ยงเบน

ของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Tolerance: RT)  

 

วัตถุประสงคก์ารบริหารความเสีย่งทั่วทั งองค์กรขององค์การจดัการน  าเสีย 

1. เพื่อบริหารจัดการให้ความเสี่ยงที่ค้นพบนั น คงเหลืออยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

2. เพื่อก้าหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอย่างเป็นระบบ 

3. เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ ตระหนัก ให้ความส้าคัญและร่วมมือบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง ยิ่งพบช้า ยิ่งสูญเสีย 
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ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรบัได้ (Risk Appetite: RA) และชว่งเบี่ยงเบนของระดบัความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Tolerance: RT)  
 

ล าดับ

ที่ 

เป้าหมายตามภารกิจองค์กร 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

PA 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563  

ค่าระดับ 3/4/5 

ผลงานย้อนหลัง 
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ้

ของ อจน. (RA)  

ช่วงเบี่ยงเบนของ 

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ้

ของ อจน. (RT) ปี 60 ปี 61 ปี 62 

1. เชิงปริมาณ 

น ้าเสียได้รับการบ้าบัดจ้านวน 82 ล้าน ลบ.ม.  

- 77 

ล้าน ลบ.ม. 

80 

ล้าน ลบ.ม. 

90 

ล้าน ลบ.ม. 

น ้าเสียได้รับการบ้าบัด จ้านวน 82 ล้าน ลบ.ม. 

 

± 1 ล้าน ลบ.ม. 

 

2. เชิงคุณภาพ 

น ้ า เสี ยหลั งการบ้าบัดมีคุณภาพได้ตาม

มาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมก้าหนดไว้ก่อนระบายลงสู่

แหล่งน ้าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  

ร้อยละ 97 / 

ร้อยละ 98 / 

ร้อยละ 99 

 

ร้อยละ 

99.86 

 

ร้อยละ 

99.88 

ร้อยละ 

99.93 

 

น ้าเสียหลังการบ้าบัดมีคุณภาพได้มาตรฐาน

ของกระทรวงทรัพยากร  ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมก้าหนดไว้ก่อนระบายลงสู่แหล่งน ้า

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 97  

± ร้อยละ 3 

 

3. การด้าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินผลการ

ด้าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ยอมรับความเสี่ยงให้มี

ความส้าเร็จได้ไม่ต่้ากว่าค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 

- 3.3480 3.3000 4.0646 การด้าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินผลการ

ด้าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ยอมรับความเสี่ยงให้มี

ความส้าเร็จได้ไม่ต่้ากว่าค่าเกณฑ์วัดระดับ 3  

± 1 ระดับ 
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2. การระบุความเสี่ยง องค์การจัดการน ้าเสียได้ด้าเนินการค้นหาความเสี่ยงประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามล้าดับขั นการค้นหาความเสี่ยง ดังนี   

 

 
 

รูปภาพที่ 2.2 ล้าดับขั นการค้นหาความเสี่ยงขององคก์ารจัดการน า้เสีย  

2.1 องค์การจัดการน ้าเสียจัดประชุมเรื่อง “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท้า

แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2563 – 2567” ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โดยมีการน้า

สถานะความเสี่ยง ณ ปัจจุบันไปประกอบการพิจารณาเป็นปจัจัยน้าเข้าประกอบการจัดท้าแผนพฒันา

องค์การจัดการน ้าเสีย ซึ่งในการประชุมฯ มีการรวบรวมประเด็นความเสี่ยงของแต่ละสายงาน โดย

น้ามาวิเคราะห์และก้าหนดปัจจัยเสี่ยงที่มีความส้าคัญต่อองค์กร  

                   2.2 องค์การจัดการน ้าเสียจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนบริหาร

ความเสี่ยงองค์การจัดการน ้าเสียประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ทบทวนระหว่างปี)” ในวันที่          

27 และ 29 พฤษภาคม 2563 ซึ่งในการประชุมฯ มีการสรุปประเด็นความเสี่ยง โดยน้ามาวิเคราะห์

และก้าหนดปัจจัยเสี่ยงที่มีความส้าคัญต่อองค์กร  

2.3 น้าข้อมูลที่ได้มาศึกษา ทบทวนและวิเคราะห์ความไม่แน่นอน (Uncertainty) 

จากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือประมวลเป็นเหตุการณ์ (Events) ที่อาจก่อให้เกิด

ผลกระทบเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์องค์การตามแหล่งที่มา (Sources) ที่ก้าหนดแหล่ง และ

จ้าแนกตามเหตุแห่งความเสี่ยง (Risk Driver)  กรณีปัจจัยภายนอกใช้หลักคิด MC-STEPS (M=

Market, C=Competition, S=Social, T=Technology, E=Economic, P=Political & Legal, 

S=Suppliers) กรณีปัจจัยภายในใช้หลักคิด B-Me (B=Budget, M=Manpower, e=Effectiveness

) เพ่ือค้นหาโอกาส (Opportunity) คือ เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ นหรือมีโอกาสจะเกิดขึ นในอนาคต             

ที่หากเกิดขึ นแล้วอาจส่งผลกระทบในเชิงบวกตอ่การบรรลุวตัถปุระสงค์และเป้าหมายขององคก์ร และ

หรือความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ นและหรือมีโอกาสจะเกิดขึ นในอนาคต ที่หากเกิดขึ น

แล้วอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การจัดการน ้าเสีย  

6 Risk Response 5 Risk Cause 4 Key Risk 3 Strategy 2 Risk Area 1 Uncertainty to Event 
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2.4 องค์การจัดการน ้าเสียไดก้้าหนดแหล่งที่มาของเหตุการณ์ที่ใช้ประกอบการระบุ

ความเสี่ยงไว้ 6 แหล่ง คือ  

แหล่งที ่1 กลยุทธ์องค์การ (Strategy) และ SWOT Analysis 

แหล่งที ่2 เกณฑ์ประเมนิผลการด้าเนนิรัฐวิสาหกิจประจ้าปีบญัชี (PA) 

แหล่งที ่3 ข้อสังเกตของผูบ้ริหาร (Tone at Top) 

แหล่งที ่4 ความคิดเหน็ของสายงาน (Bottom Up) 

แหล่งที ่5 ปัจจัยเสี่ยงเดิมที่คงเหลอือยู ่(Residual Risk)  

แหล่งที ่6 การประเมินการควบคุมภายใน (Control Self Assessment)  

โดยก้าหนดแบบจ้าลองแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลประกอบการระบุความเสี่ยง เพ่ือ

ความชัดเจนในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ้าเป็นต่อการด้าเนินงาน ดังนี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 2.3 แบบจ้าลองแสดงแหล่งที่มาของขอ้มูลการระบุความเสี่ยง  

2.5 จากการรวบรวมข้อมูลในแหล่งที่ 1 กลยุทธ์องค์การ (Strategy) ตามแผนพัฒนา

องค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2563 - 2565 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสีย

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 และร่างเกณฑ์ประเมินผลการด้าเนินงานขององค์การปีบัญชี 2563              

มีรายละเอียดที่ส้าคัญ ดังนี    

  

SWOT 
analysis 

Strategy Tone at 
Top 

Bottom 
Up 

 

PA 
 

CSA 

RISK 

แบบจ าลองแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลการระบุความเสี่ยง 

Impact 

Time 

Residual 
Risk 
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วัตถุประสงค์การจัดตั งองค์กร  
           อ งค์ ก ารจั ดการน ้ า เ สี ย  ( Wastewater Management Authority:  WMA)  เป็ น

รัฐวิสาหกิจที่จัดตั งขึ นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั งองค์การจัดการน ้าเสีย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม    
พ.ศ.2538 ซึ่งย้ายมาสังกัดกระทรวงมหาดไทยตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั งองค์การจัดการน ้าเสีย 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โดยมีผลวันที่ 
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ด้วยเหตุผลที่ว่า ปัญหาน ้าเสียในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนล่าง ได้         
ทวีความรุนแรงมากขึ น ประกอบกับการแก้ไขปัญหาต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั น 
อ้านาจในการจัดการน ้าเสีย ยังกระจัดกระจายอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐหลาย
หน่วยงาน ส่งผลให้การด้าเนินงานซ ้าซ้อน ไม่เป็นเอกภาพ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตั งองค์การ
จัดการน ้าเสีย เพ่ือจัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมส้าหรับบ้าบัดน ้าเสียภายในเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย
ทั งในและนอกเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย รวมทั งบริการกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน ้าเสีย
อย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ  

วิสัยทัศน์  
บริหารจัดการน ้าเสียชมุชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยนื ภายในปี 2569  

พันธกิจ  
1. จัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมส้าหรับการจัดการน ้าเสียภายในเขตพื นที่จัดการ     

น ้าเสีย  
2. การให้บริการรับบริหาร หรือจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งในและนอกเขตพื นที่

จัดการน ้าเสีย 
3. บริการรับบริหารหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน ้าเสียอย่างมี

ประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ  

เป้าประสงค ์
1. น ้าเสียได้รับการบ้าบัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวม 252.00 ล้านลูกบาศก์เมตร  
- ปี พ.ศ. 2563  82.00    ล้านลูกบาศก์เมตร  
- ปี พ.ศ. 2564  84.00    ล้านลูกบาศก์เมตร 
- ปี พ.ศ. 2565  86.00     ล้านลูกบาศก์เมตร 
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2. ส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการน ้าเสียต่อภาคีเครือข่าย    

การพัฒนา  

  3. เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการระบบน ้าเสียทั งในพื นที่ และนอกพื นที่อย่าง   

บูรณาการ  

เกณฑ์ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การปีบัญชี 2563 ที่ส าคัญ 

PA 1.1  ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน 

            1.1.1 ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ นจริงในช่วงปี 

            1.1.2 ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน 

PA 1.2   ระดับความส้าเร็จในการด้าเนินงาน เพ่ือสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ (Eco-efficiency)  

PA 1.3   ความส้าเร็จในการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดมาใช้ประโยชน์ 

PA 1.4   ความส้าเร็จในการน้า Green Technology ใช้ในการบริหารจัดการระบบ

บ้าบัดน ้าเสีย  

PA 2.1   ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน ต่อปริมาณน ้าเสียเข้าระบบ  

PA 2.2   ระดับความส้าเร็จที่องค์การจัดการน ้าเสียสามารถให้บริการรับบริหาร

จัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

            2.2.1 ระดับความส้าเร็จที่องค์การจัดการน ้าเสียสามารถฟ้ืนฟูและบริหาร

จัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

            2.2.2 ระดับความส้าเร็จที่องค์การจัดการน ้าเสียสามารถจัดให้มีและบรหิาร

จัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

PA 2.4   ระดับความส้าเร็จในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน ้าเสีย (กลุ่ม

บุคคลทั่วไป)  

PA 2.5   ระดับความส้าเร็จในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน ้าเสีย (กลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานด้านการบ้าบัดน ้าเสีย)  

PA 2.6   การส้ารวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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2.6 จากการรวบรวมข้อมูลในแหล่งที่ 1 บทวิเคราะห์ SWOT Analysis เมื่อเน้นที่

จุดอ่อน (Weaknesses) ประกอบด้วย  

ล าดับที ่ จุดอ่อน (Weaknesses) 

w.1 มีบุคลากรไม่เพียงพอหรือความสามารถไม่ตรงกับความต้องการเพ่ือการเติบโตในอนาคต 

w.2 ยังขาดทีมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการน ้าเสียที่มีศักยภาพ

โดยเฉพาะ  

w.3 ขาดความคล่องตัวในเรื่องงบประมาณและการขออนุมัติด้าเนินงาน 

w.4 ไม่สามารถบริหารจัดการน ้าในภาพรวมได้ (End-to-end Process) 
 

 2.7 จากการรวบรวมข้อมูลในแหล่งที่ 1 SWOT Analysis บทวิเคราะห์เมื่อเน้นท่ี

ข้อจ้ากัด (Threats) ประกอบด้วย  

ล าดับที่ ข้อจ ากดั (Threats) 

T.1 ประชาชนและชุมชนยังไม่มีความตระหนักถึงความส าคัญ และประโยชน์จากการจัดการ     
น  าเสียเท่ากับปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่น 

T.2 ประชาชนและชุมชนยังไม่มีความพร้อมในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบ าบัดน  าเสีย 

T.3 ยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษในด้านการบ าบัดน  าเสียอย่างจริงจัง 

T.4 ทรัพยากรน  ามีคุณภาพเสื่อมโทรมลงทั่วประเทศและแนวโน้มน  าเสียมีมากขึ นอย่างต่อเนื่อง 

 2.8 จากการรวบรวมข้อมูลในแหล่งที่ 1 SWOT Analysis บทวิเคราะห์เมื่อเน้นท่ี

โอกาส (Opportunities) ประกอบด้วย   

ล าดับที ่ โอกาส (Opportunities) 

O.1 ภาครัฐมนีโยบายมุ่งเนน้การพัฒนาและรกัษาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยผ่านโครงการ

ส้าคัญ และการร่วมทุน  

O.2 มีพื นที่ที่สามารถพัฒนาและบริหารจัดการน ้าเสียได้อกีจา้นวนมาก 

O.3 ขยายขอบเขตการให้บริการในด้านบรกิารการบ้าบดัน ้าเสียไปยังภาคอืน่ เช่น ภาคเอกชน 

อุตสาหกรรม และการเกษตร 

O.4 ยังไม่มีองค์กร/หน่วยงานที่ให้บรกิารบ้าบดัน ้าเสียที่เหน็ได้ชัดเจนในประเทศไทย 
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  2.9 จากการน้าโอกาส (Opportunities) จาก SWOT มาวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพ่ือ
การสร้างคุณค่า (Value Creation) ประกอบด้วย  
ล าดับที ่  การสร้างคุณคา่ (Value Creation) 

VC.1 งบประมาณในการประชาสมัพันธ์ใหค้วามรู้เกี่ยวกบัความส้าคัญในการจัดการน ้าเสีย         

ไม่เพียงพอ  

VC.2 การก้าหนดแผนปฏิบัตกิารด้านการจดัการน า้เสียชุมชนไม่ครอบคลมุพื นที่ทั งหมด  

VC.3 ไม่มีบคุลากรที่จะรองรับการขยายขอบเขตการให้บริการ  

VC.4 องค์กรยังไม่เปน็ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  
 

2.10 จากการรวบรวมขอ้มูลในแหล่งที่ 1 ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Value Driver) จาก

แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2563 -2567 ประกอบด้วย  

ล าดับที ่  ปัจจัยขับเคลื่อนมูลคา่ (Value Driver) 

VD.1 คุณภาพการบา้บดั 

VD.2 งบประมาณและรายได ้
 

           2.11 จากการน้าปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Value Driver) มาวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพ่ือ
การเพิ่มมูลค่า (Value Enhancement) ประกอบด้วย  
ล าดับที ่  การเพ่ิมมูลคา่ (Value Enhancement)  

VE.1 ปริมาณน ้าเสียเข้าระบบไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย  

VE.2 คุณภาพน ้าที่ผ่านการบ้าบัดไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย  

VE.3 การเบิกจ่ายงบลงทนุไมเ่ป็นไปตามแผนปฏบิัติการองค์การจัดการน ้าเสียประจ้าปี

งบประมาณ  

VE.4 รายได้ที่ได้จากการบริหารจดัการประจ้าปงีบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
 

2.12 จากการรวบรวมข้อมูลในแหล่งที่ 2 ร่างเกณฑ์ประเมินผลการด้าเนินการ

รัฐวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย (PA) ประจ้าปี 2563 ที่มีแนวโน้มความส้าเร็จต่้า ประกอบด้วย  
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ล าดับที ่ (PA) ประจ าป ี2563 ที่มีแนวโน้มความส าเร็จต่ า 

PA 1.1 

 

ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน  

1.1.1 ร้อยละของภาพรวมการเบกิจ่ายที่เกิดขึ นจริงในชว่งปี   

1.1.2 ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน  

PA 1.2 ระดับความส้าเร็จในการด้าเนินงาน เพ่ือสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ          

(Eco-efficiency)  

PA 1.3 ความส้าเร็จในการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดมาใช้ประโยชน์  

PA 1.4 

 

ระดับความส้าเร็จในการน้า Green Technology ใช้ในการบริหารจัดการระบบ

บ้าบัดน ้าเสีย  

PA 2.1 ค่าใช้จ่ายในการดา้เนนิงานต่อปริมาณน ้าเสียเข้าระบบ  

PA 2.2 

 

ระดบัความส้าเร็จที่องค์การจัดการน ้าเสียสามารถใหบ้รกิารรบับรหิารจัดการระบบ

บ้าบดัน ้าเสียรวมของชุมชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

2.2.1   ระดับความส้าเร็จทีอ่งค์การจัดการน ้าเสียสามารถฟ้ืนฟูและบรหิารจัดการ

ระบบบ้าบดัน ้าเสียรวมของชุมชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่  

2.2.2   ระดับความส้าเร็จทีอ่งค์การจัดการน ้าเสียสามารถจัดให้มแีละบริหารจัดการ

ระบบบ้าบดัน ้าเสียรวมของชุมชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 
 

2.13 จากการรวบรวมข้อมูลรายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีบัญชี 2562 ของ

องค์การจัดการน ้าเสีย ตามที่ กค 0818.2/3384 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วย  

        2.13.1 ข้อสังเกตของส้านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

ล าดับที ่ ข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ / 28 กุมภาพันธ์ 2563 

SEPO1 

 

องค์การจัดการน ้าเสียควรมุ่งเน้นผลลัพธ์ของการด้าเนินงานทั งในด้านมลพิษทางน ้า 

และสุขภาพของประชาชนในแหล่งชุมชนและพื นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการน ้าเสียในภาพรวมของประเทศ ต้อง

จัดล้าดับความส้าคัญของพื นที่เป้าหมายในการด้าเนินงาน โดยเฉพาะลุ่มน ้าที่พบ

ปัญหาด้านคุณภาพน ้า  
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ล าดับที ่ ข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ / 28 กุมภาพันธ์ 2563 

SEPO2 

 

องค์การจัดการน ้าเสียควรน้าผลลัพธ์และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการส้ารวจความพึง

พอใจต่อองค์การจัดการน ้าเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงการด้าเนินงาน

อย่างเป็นรูปธรรม  

SEPO3 

 

องค์การจัดการน ้าเสียควรจัดท้าแผนงานการเข้าบริหารจัดการน ้าเสียให้ครอบคลุม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมของประเทศ และบูรณาการการท้างานในเชิง

นโยบายร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริหารจัดการน ้าเสียในภาพรวมของประเทศ

อย่างมีประสิทธิภาพ  

SEPO4 

 

การเบิกจ่ายงบลงทุนขององค์การจัดการน ้าเสียควรพิจารณาแผนงานในการลงทุนให้

สอดคล้องกับความสามารถในการเบิกจ่าย โดยจัดท้าประเด็นความเสี่ยงและแนว

ทางการบริหารจัดการ เพ่ือให้สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผนที่ก้าหนด และ

ขอให้องค์การจัดการน ้าเสียเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ไม่น้อยกว่ าร้อยละ 95 

ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนรายปี และปฏิบัติตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี 

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในการประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของ

รัฐวิสาหกิจอย่างเคร่งครัด 

SEPO5 

 

องค์การจัดการน ้าเสียควรให้ความส้าคัญและก้ากับดูแลอย่างจริงจังในด้านการบริหาร

จัดการองค์กร ในหัวข้อที่ได้คะแนนต่้ากว่าเกณฑ์การประเมินในระดับมาตรฐาน 

(3.0000 คะแนน) จ้านวน 3 ด้าน ดังนี  การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน 

และโดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีคะแนนต่้าสุดเท่ากับ 2.5177 ทั งนี  

เพ่ือปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องในสิ่งที่ยังขาดหรือเป็นจุดอ่อนด้านการบริหาร

จัดการองค์กรต่อไป 
   

                          2.13.2 ประเด็นปัญหาหลักและข้อเสนอแนะ ในบันทึกข้อตกลงเกณฑ์

ประเมินผลการด้าเนินรัฐวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย 
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                                    2.13.2.1 ประเด็นปัญหาหลัก 

ล าดับที ่
ประเด็นปัญหาหลัก ในบันทึกข้อตกลงเกณฑ์ประเมินผลการด าเนินรัฐวสิาหกิจ

องค์การจดัการน  าเสยี ประจ าปีบัญชี 2562 

Problem 1 

 

เครื่องจักร/อุปกรณ์ส้าหรับใช้ในระบบบ้าบัดน ้าเสีย เดิมที่รัฐบาลลงทุนด้านอุปกรณ์

พื นฐานมีวัตถุประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินงานด้านการบ้าบัดน ้าเสีย

ชุมชน แต่เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ ขาดความรู้ความช้านาญใน

การเดินระบบบ้าบัดน ้าเสีย และหลายแห่งไม่ได้ด้าเนินการและทิ งระบบเอาไว้นาน   

ท้าให้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ปั๊มสูบน ้าเสีย ท่อล้าเลียงน ้าเสีย เกิดการช้ารุดอย่างมาก การ

ซ่อมแซมปรับปรุงใช้งบประมาณสูง และประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควรองค์การจัดการ      

น ้าเสียเข้ามาด้าเนินการปรบัปรงุซอ่มแซม ตามความเหมาะสมของงบประมาณทีไ่ดร้บั 

ท้าให้ เมื่อด้าเนินงานได้ซักระยะหนึ่งอุปกรณ์ต่างๆ เกิดการช้ารุดขึ น ท้าให้

ประสิทธิภาพในการเดินระบบไม่ดีเท่าที่ควร  

Problem 2  แนวปฏิบัติที่ดีของชุมชนต่อการจัดการขยะ/น  าเสีย ยังขาดการน ากฎหมาย/
กฎระเบียบเข้ามาก ากับอย่างจริงจัง   

Problem 3  การบ าบัดน  าเสียมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เงินงบประมาณจากรัฐ                    
ไม่สอดคล้องกับต้นทุนค่าใช้จ่ายตามปริมาณน  าเสียที่เกิดขึ นจริง รวมทั งการมีส่วนร่วม
ของ Polluter ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน  

                                      

   2.13.2.2 ข้อเสนอแนะ 

ล าดับที ่
ข้อเสนอแนะ ในบันทึกข้อตกลงเกณฑ์ประเมินผลการด าเนินรัฐวิสาหกิจองคก์าร

จัดการน  าเสีย ประจ าปีบัญชี 2562 

Suggestion 1  

 

องค์การจัดการน ้าเสียต้องผลักดันให้เกิดการด้าเนินงานตามแผนปรับปรุงระบบ        

ท่อรวบรวมน ้าเสีย อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ความสามารถในการบ้าบัด     

น ้าเสียสอดคล้องกับปริมาณน ้าเสียที่เกิดขึ นจริง และควรมีการก้าหนดเป้าหมายของ

ผลผลิตทั งในเชิงปริมาณ คือ น ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัด และเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพ

ทางสิ่งแวดล้อมทางน ้าที่ดีขึ น ให้สามารถวัดผลได้และสอดคล้องกับงบประมาณที่

ต้องใช้  
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ล าดับที ่
ข้อเสนอแนะ ในบันทึกข้อตกลงเกณฑ์ประเมินผลการด าเนินรัฐวิสาหกิจองคก์าร

จัดการน  าเสีย ประจ าปีบัญชี 2562 

Suggestion 2 

 

องค์การจัดการน ้าเสียควรเพ่ิมบทบาทในแง่ของการเป็น Regulator ควบคู่กับการ

เป็น Operator เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เข้มแข็งขึ นสามารถดา้เนนิการไดเ้อง

จึงเป็น Regulator ด้านการจัดการน ้าเสียชุมชนอย่างเต็มตัว  

Suggestion 3 

 

องค์การจัดการน ้าเสียต้องส่งเสริม/ผลักดัน แนวทางการส่งเสริมก้ากับกจิการประปา

และน ้าเสีย ให้เกิดการด้าเนินขึ นอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางน ้า  

                  2.13.2.3 ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการบันทึกข้อตกลงและ

ประเมินผลการด้าเนินงานรัฐวิสาหกิจ  

ล าดับที ่

ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด าเนินงาน

รัฐวิสาหกิจ ในบันทึกข้อตกลงเกณฑ์ประเมินผลการด าเนินรัฐวสิาหกิจ 

องค์การจดัการน  าเสยี ประจ าปีบัญชี 2562  

Notice 1 องค์การจัดการน ้าเสียควรมุ่งเน้นผลลัพธ์ของการด้าเนินงาน ทั งในด้านของมลพิษ    

ด้านน ้าเสีย และสุขภาพของประชาชนในแหล่งชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต่างๆ ในภาพรวมของประเทศ รวมถึงการบริหารจัดการน ้าเสียในภาพรวมของ

ประเทศ โดยการจัดล้าดบัความส้าคัญของพื นที่เปา้หมายในการดา้เนินงาน โดยเฉพาะ

ลุ่มน ้าที่พบปัญหาด้านคุณภาพน ้า  

Notice 2 องค์การจัดการน ้าเสียควรน้าผลลัพธ์และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการส้ารวจความ     

พึงพอใจต่อองค์การจัดการน ้าเสีย มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงการ

ด้าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  

Notice 3 องค์การจัดการน ้าเสียควรจัดท้าแผนงานการเข้าบริหารจัดการน ้าเสียที่ครอบคลุม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมของประเทศ และบูรณาการการท้างานในเชิง

นโยบายร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริหารจัดการน ้าเสียในภาพรวมของประเทศ

อย่างมีประสิทธิภาพ  
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                   2.14 จากการรวบรวมข้อมูลในแหล่งที่ 3 ข้อสังเกตของผู้บริหาร (Tone at Top) 

ประกอบด้วย   

                           2.14.1 ข้อสังเกตของคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย 

ล าดับที ่ ข้อสังเกตของคณะกรรมการองค์การจัดการน  าเสีย 

Board 1 

 

ระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วน จากภาพรวมกว่า 101 

แห่ง ยังมีปัญหาในการบริหารจัดการกับปัญหาด้านประสิทธิภาพของระบบบ้าบัด  

น ้าเสีย องค์การจัดการน ้าเสียต้องเสนอแนะและจัดท้าแผนบริหารจัดการระบบ

บ้าบัดน ้าเสียดังกล่าวเป็นล้าดับความส้าคัญแรก เพ่ือให้สามารถใช้งานระบบบ้าบัด

น ้าเสียได้อย่างเต็มที่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล  

Board 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน ้าเสีย ควรริเริ่มให้มีการจัดเก็บค่าจัดการ

น ้าเสียอย่างเป็นระบบ โดยให้ท้าความเข้าใจกับประชาชนเพ่ืออธิบายความจ้าเปน็ใน

การจัดเก็บค่าจัดการน ้าเสียให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายขั นต้นและสามารถบริหาร

จัดการได้อย่างยั่งยืน  

Board 3 การปรับปรุงภาพลักษณ์องค์การจัดการน ้าเสียควบคู่กับประสิทธิภาพภายในทั งใน

เรื่องธรรมาภิบาลขององค์กร และการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้มีความ

เชื่อถือต่อหน่วยงานอื่นๆ และประชาชนโดยทั่วไป และจะต้องด้าเนินการโดย

ต่อเนื่องเป็นระยะยาว  

Board 4 ควรน้าเสนอพื นที่ในทุกจังหวัดที่ยังไม่ได้ประกาศให้เป็นพื นที่จัดการน ้าเสียให้ ครม. 

อนุมัติและประกาศให้เป็นพื นที่จัดการน ้าเสียทั งหมด โดยอาจจะเสนอพร้อมกับแผน

ในการด้าเนินงานให้ ครม. เห็นชอบในคราวเดียวกัน ถ้าสามารถท้าได้ก็ไม่ต้องแก้ไข

พระราชกฤษฎีกา  

Board 5 การน้าเสนอแผนควรต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนของ

กระทรวงมหาดไทย ประเด็นเรื่องตัวชี วัดเชิงประมาณ เชิงคุณภาพที่อ้างอิงถึง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบัน

ได้มีการโอนย้ายหน่วยงานไปสังกัดกระทรวงมหาดไทยแล้ว  



             แผนบริหารความเสีย่งองค์การจัดการน ้าเสีย ประจา้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวนระหว่างปี) 

  
-26- 

องค์การจัดการน ้าเสีย มิถุนายน 2563 

ล าดับที ่ ข้อสังเกตของคณะกรรมการองค์การจัดการน  าเสีย 

Board 6 การสื่อสารให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ ควรสร้าง link ที่เกี่ยวกับมาตรฐานของ        

น ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดน ้าเสียแล้วทั งหมด ให้ประชาชนได้ทราบว่ามีมาตรฐาน

อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องหรือควรรู้  

Board 7 ควรพิจารณาเรื่องงบประมาณในการด้าเนินงานเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

เกี่ยวกับการบ้าบัดน ้าเสียให้เพียงพอ  

Board 8 โครงการจัดซื อจัดจ้างต้องเผื่อเวลาส้าหรับการอุทธรณ์ไว้ 60 วัน องค์การจัดการ    

น ้าเสียต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน กรกฎาคม (เนื่องจากไม่สามารถกันเงิน

เหลื่อมปีแบบไม่มีหนี ได้ ตาม พรบ. วิธีการงบประมาณ ตั งงบประมาณรายจ่ายข้าม

ปีที่ได้ก่อหนี ผูกพันก่อนสิ นก้าหนดเวลา)  

Board 9 แผนการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาควรเริ่มด้าเนินการพร้อมกับการเบิกจ่ายค่าก่อสร้าง 

โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ ควรพิจาณาให้ที่ปรึกษาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะ

เริ่มการก่อสร้าง  

Board 10 

 

ต้องท้าความเข้าใจกับผู้รับจ้างตั งแต่เริ่มการประมูลงานว่า ต้องด้าเนินงานให้เสร็จ

ภายในปีงบประมาณ เพราะถ้าสัญญาจ้างไม่ขา้มปี จะกันเงินกันเหลื่อมปีไม่ได ้แต่ถา้

เป็นสัญญาจ้างที่ข้ามปีงบประมาณสามารถกันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี ได้  

Board 11 ควรพิจารณาเรื่องงบประมาณ เนื่องจากในทุกปีจะพบว่ามีผลขาดทุนจากรายรับไม่

เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ท้าให้ต้องยืมเงินส้ารองจากบัญชีก้าไรสะสม เพ่ือน้ามาใช้ใน

การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ซึ่งด้วยปริมาณบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันยัง

สามารถส้ารองเงินมาใช้ได้ แต่หากมีการขยายโครงสร้างท้าให้ต้องส้ารองเงินเพ่ิม

อาจจะกระทบกับกระแสเงินสด (Cash Flow)  

Board 12 ควรพิจารณาระยะเวลาการด้าเนินการรายงานผลด้านการเงิน หากส่วนกลางเป็น        

ผู้ลงบัญชีและต้องรอข้อมูลจากส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขาประมาณ 45 วัน อาจ

ใช้เวลานานเกินไป  
  

  2.14.2 ข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในองค์การจัดการน ้าเสีย      
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ล าดับที ่
ข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

องค์การจดัการน  าเสยี 

RMC.1 

 

เมื่อองค์การจัดการน ้าเสียย้ายไปสังกัดกระทรวงมหาดไทยจะต้องเตรียมความพร้อม
ในการรับภาระงานที่เพ่ิมขึ น พร้อมกับบุคลากรในการปรับปรุงโครงสร้างอัตราก้าลัง 
ต้องพิจารณาในส่วนของความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องตามนโยบาย หรือ
พิจารณาใช้แนวทางการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามารับบริหารจัดการระบบเพ่ือ
รองรับภาระงานที่เพิ่มขึ น และงบประมาณ ซึ่งควรพิจารณาไปพร้อมๆ กัน  

RMC.2 องค์การจัดการน ้าเสียควรพิจารณาหาแนวทางในเรื่องรายได้จากการบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย เพ่ือแก้ไขปัญหาระยะยาวที่จะท้าให้องค์การจัดการน ้าเสีย       
ไม่สามารถจัดเกบ็รายได้ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของไตรมาส 1, 2 และไตรมาส 3 ได้ 

RMC.3 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเข้าในเดือนสิงหาคม ซึ่งตามระเบียบ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท้าแผนประมาณการรายจ่ายประจ้าปีเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น ในช่วงนี หากองค์การจัดการน ้าเสียด้าเนินการก้าหนดแนวทาง
ปฏิบัติการจ่ายรายไตรมาสจะเป็นการดี 

RMC.4 โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพ่ีเลี ยง) ใน
การบูรณาการร่วมกันระหว่างการประปาส่วนภูมิภาค และ องค์การจัดการน ้าเสีย
โดยคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย ควรมีส่วนในการผลักดันในโครงการ
ดังกล่าว อาจมีการเชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม สัมมนา ท้าให้รับทราบในสิง่
เดียวกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โดยการด้าเนินการนี จะท้าให้มีผลงานที่เห็นเป็น
ประจักษ์เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์การจัดการน ้าเสีย 

RMC.5 องค์การจัดการน ้าเสียควรมีการประชาสัมพันธ์ท้าความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมายทุก
กลุ่มมีความตระหนัก และจิตส้านึก รวมทั งมีความเข้าใจต่อการด้าเนินงานของ
องค์กร ซึ่งจะส่งผลให้ลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ 

RMC.6 การน้าระบบสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินงานการประชุม/การสื่อสาร 
ภายในองค์กรหรือระหว่างส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขาให้มากขึ น เนื่องจากปัจจุบัน 
องค์การจัดการน ้าเสียมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามาประชุมยังส่วนกลาง เช่น การ
ใช้การประชุมระบบ video conference หรือ ระบบ intranet  

RMC.7 องค์การจัดการน ้าเสียต้องเร่งการประชาสัมพันธ์เชิงรุกต่อบุคคลภายนอก ให้องค์กร
เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ น อาจจะมีการใช้สื่อออนไลน์ เนื่องจากมีการลงทุนไม่มาก แต่
สามารถเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วและครอบคุลมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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ล าดับที ่
ข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

องค์การจดัการน  าเสยี 

RMC.8 ควรมีการหารือเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดเก็บรายได้ ซึ่งจะต้องมอง
ให้เป็นเหตุเป็นผล รวมถึงตั งเป้าหมายการจัดเก็บรายได้รายไตรมาสให้สอดคล้องกับ
รายได้จริง เพื่อให้สามารถด้าเนินงานได้ตามเป้าหมาย 

 

2.14.3 ข้อสังเกตของผูบ้รหิารองคก์ารจดัการน า้เสีย 

ล าดับที ่ ข้อสังเกตของผู้บริหารองคก์ารจดัการน  าเสยี 

Mgt.1 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน และคุณภาพน ้าที่ผ่านการบา้บัดน ้าเสีย ควรมีการตดิตาม

และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

Mgt.2 การเบิกจ่ายงบลงทุนค่อนข้างต่้า ต้องก้าหนดมาตรการหรือวางแผนในการบริหาร

ความเสี่ยง รวมทั งต้องมีมาตรการติดตามและเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง 

Mgt.3 ควรมีการพัฒนาศักยภาพในเรื่องการพัฒนาบุคลากร และระบบงานบุคคลให้

ประสิทธิภาพ 

Mgt.4 บุคลากรองค์การจัดการน ้าเสียมีโอกาสเป็นโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)    
 

2.15 จากการรวบรวมข้อมูลในแหล่งที่ 4 ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน (Bottom 

Up) จากการประชุมกลุ่มย่อย ประกอบด้วย   

ล าดับที ่ ความคิดเห็นของสายงาน (Business Unit / Bottom up) 

BU 1 การด้าเนินงานตามภารกิจหลักขององค์กรยังไม่บรรลุผล 

BU 2 ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผนงบลงทุนยังไม่ได้ตามแผนที่วางเป้าหมายไว้ 

BU 3 การจัดการทางด้านทรัพยากรบุคคล ยังไม่มีการพัฒนาทางด้าน HRM และ HRD 

เท่าที่ควร 

BU 4 ผู้รับจ้างขององค์การจัดการน ้าเสียเข้าพื นที่ไม่ได้หรือปฏิบัติงานล่าช้ากว่าสัญญา 

BU 5 สภาพคล่องในการด้าเนินงานไม่เอื ออ้านวย 

BU 6 พื นที่ที่ได้มีการจัดท้าค้าของบประมาณไม่ได้ตรงตามที่ก้าหนด  

BU 7 นโยบายของการเมืองท้องถิ่นบางพื นที่ไม่ให้ความส้าคัญด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดเก็บ

ค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย 
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ล าดับที ่ ความคิดเห็นของสายงาน (Business Unit / Bottom up) 

BU 8  ค่าบริการจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียมีผลกระทบต่อการด้าเนินงานขององค์กร 

BU 9 ภาพลักษณ์ขององค์กรยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

BU 10 การเตรียมความพร้อมขององค์การจัดการน ้าเสียในการรับบริหารจัดการระบบบ้าบัด      

น ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2.16 จากการรวบรวมข้อมูลในแหล่งที่ 5 ความเสี่ยงเดิมที่คงเหลืออยู่ (Residual 

Risk) ประกอบด้วย  

ล าดับที ่ ความเสี่ยงเดิมที่คงเหลืออยู่ (Residual Risk) 

RR. 1 รายได้ที่ได้จากการบริหารจัดการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย  

RR. 2 การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

2.17 จากการรวบรวมขอ้มูลในแหล่งที่ 6 การประเมนิการควบคมุภายในและผลการ

ตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย  

ล าดับที ่ การประเมินการควบคุมภายในและผลการตรวจสอบภายใน 

CSA.1 การด้าเนินการบริการจัดเก็บรายได้และลูกค้าสัมพันธ์ (เรียกเก็บเงินสมทบ)  

CSA.2 การบริหารหนี ค้างช้าระโดยการติดตามเร่งรัดการจัดเก็บค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม                

ให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วม อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

2.18 จากการประมวลเหตุการณ์ (Events) ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อการ

บรรลุวัตถุประสงค์องค์การตามแหล่งที่มา (Sources) ที่ก้าหนดแหล่ง และจ้าแนกตามเหตุแห่งความ

เสี่ยง (Risk Driver) กรณีปัจจัยภายนอกใช้หลักคิด MC-STEPS (M=Market, C=Competition, 

S=Social, T=Technology, E=Economic, P=Political & Legal, S=Suppliers)  ก รณี ปั จ จั ย

ภายในใช้หลักคิด B-Me (B=Budget, M=Manpower, e=Effectiveness)  เ พ่ือค้นหาโอกาส 

(Opportunity) และหรือความเสี่ยง (Risk) รายละเอียดการวิเคราะห์ปรากฎในบทที่ 3  



             แผนบริหารความเสีย่งองค์การจัดการน ้าเสีย ประจา้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวนระหว่างปี) 

  
-30- 

องค์การจัดการน ้าเสีย มิถุนายน 2563 

3. การประเมินความเสี่ยง องค์การจัดการน ้าเสียได้ระบุความเสี่ยงเพ่ือพิจารณาว่ามี

ปัจจัยเสี่ยงใดที่ท้าให้ องค์การจัดการน ้าเสียอาจไม่สามารถด้าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั งไว้ 

โดยจ้าแนก ประเภทความเสี่ยงเป็น 4 ด้าน คือ  

 ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์  (S:  Strategic Risk)  หมายถึ ง  ความเสี่ยงอัน

เนื่องมาจากการก้าหนดยุทธศาสตร์ การด้าเนินนโยบาย การก้าหนด แผนกลยุทธ์ แผนการด้าเนนิงาน 

และการน้าไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก 

 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O: Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยง

อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กร 

 ความเสี่ ยงด้านการเงิน (F:  Financial Risk)  หมายถึง ความเสี่ยงอัน

เนื่องมาจากการขาดสภาพคล่อง ความไม่เพียงพอและความพร้อมของเงินทุนที่จะใช้ในการจัดการ 

 ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C: Compliance Risk) หมายถึง 

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากก้ากับดูแลกิจการหรือการควบคุมการด้าเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย 

ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั งภายในและภายนอก  

4. การจัดการและแผนบริหารความเสี่ยงหรือการตอบสนองความเสี่ยง  กลยุทธ์ในการ

ตอบสนองความเสี่ยงมี 4 กลยุทธ์ คือ  

 การยอมรับความเสี่ยง ( Take) การยอมรับให้มีความเสี่ยง เนื่องจากค่าใช้จ่าย

ในการจัดการหรือสร้างระบบควบคุมมีมูลค่าสูงกว่าผลลัพธ์ที่ได้ แต่ก็ควรมีมาตรการติดตามและดูแล 

เช่น ก้าหนดระดับผลกระทบที่ยอมรับได้ การด้าเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น  

 การจัดการความเสี่ยง (Treat) การออกแบบระบบควบคุม การแก้ไขปรับปรุง

การท้างานเพ่ือป้องกันหรือจ้ากัดผลกระทบและลดโอกาสเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

เช่น วางมาตรการเชิงรุก ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญเพิ่มเติม เป็นต้น  

 การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) การกระจายทรัพย์สิน หรือกระบวนการ

ต่างๆ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการสูญเสีย เช่น การประกันทรัพย์สิน การจ้างบริษัทภายนอกให้ท้างาน

บางส่วนแทน (Outsources) การจัดตั งศูนย์ข้อมูลส้ารองตามแผนการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
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 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) ใช้ในกรณีสามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์

ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงได้ เช่น ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท้างาน ลดขอบเขตการด้าเนนิงาน หรือการ

เปลี่ยนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หรือนโยบายในการด้าเนินงาน เป็นต้น  

5. การรายงานและตดิตามผล  

การรายงานและติดตามผลการด้าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในเบื องต้นก้าหนดไว้ 4 ครั งต่อปี คือ ทุกๆสิ นไตรมาส แต่สามารถ

ปรับเปลี่ยนการติดตามผลให้ทันกาล ความเหมาะสมกับสถานการณ์ความเสี่ยงขององค์กรได้ ส้าหรับ

การรายงานผลจะเป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owners) ในการจัดท้ารายงานตาม

รูปแบบที่ก้าหนดเพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในและ

คณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย  
 

6. การประเมินผลการจัดการ 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท้าหน้าที่ในการก้าหนด

นโยบายและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อความส้าเร็จขององค์กร โดยครอบคลุมทุก

พันธกิจอย่างเหมาะสม และควบคุม ติดตาม รายงานผลการด้าเนินงานตามมาตรการที่องค์กรกา้หนด 

นอกจากนี ยังมีท้าหนา้ที่ระบุ วิเคราะห์เหตุการณ์และความเสี่ยงตา่งๆ ที่มีผลกระทบต่อการด้าเนนิงาน

ตามยุทธศาสตร์ขององค์กร และเสนอแนะกลไกและวิธีการในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ การประเมินผลการจัดการเพ่ือให้องค์กรมีความพร้อมในการพัฒนาทุกๆ ด้านอย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีภูมิคุ้มกัน เพ่ือเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั งภายในและ

ภายนอกองค์กรได้  
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3. เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง  

การประเมินความเสี่ยงกา้หนดใหเ้ป็นเชิงปริมาณ ในรูปแบบของผลลัพธ์จากการคณู 

 

โดยที ่ คะแนนผลกระทบจากความเสี่ยง (Impact) ก้าหนดไว ้5 ระดับ  

คะแนนโอกาสเกดิความเสี่ยง (Likelihood) ก้าหนดไว ้5 ระดับ  

ค่าระดับความเสี่ยง ผลลัพธก์ารคูณคะแนนโอกาสกับผลกระทบก้าหนดไว้ 25 ระดบั  
 

 ตารางที ่4 แสดงค่าระดบัความเสี่ยง  

ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน แทนด้วยแทบสี ความหมาย 

ต้่า 1 – 3 สีเขียว ความเสี่ยงต่้า / ระดับที่ยอมรับได้ 

ปานกลาง 4 – 6 สีเหลือง ความเสี่ยงปานกลาง / ช่วงเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ 

สูง 7 – 12 สีส้ม ความเสี่ยงสูง / ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ 

สูงมาก 13 - 25 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก / ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ 

 

 

ตารางที่ 5 ตารางจดัระดบัความเสี่ยง (Risk Matrix)  

 

 

 

 

 

  
 

5 
5x 1 = 5 5x2 = 10 5x3 = 15 5x4 = 20 5×5 = 25 

4 
4x1 = 4 

 

4x2 = 8 4x3 = 12 

 

4x4 = 16 4×5 = 20 

3 
 

3x1 = 3 

 

3x2=6 

 

3x3=9 

 

3x4 = 12 3×5 = 15 

2 
 

2x1 = 2 2x2=4 

 

2x3=6 2x4 = 8 2×5 = 10 

1 
 

1x1 = 1 1x2 = 2 

 

1x3 = 3 

 

1x4 = 4 1×5 = 5 

Impact / 

likelihood 

1 

 

2 

 

3 

 

4  

 

5  

 

ค่าระดับความเสี่ยง = คะแนนของโอกาสเกิดความเสีย่ง X คะแนนผลกระทบจากความเสี่ยง 
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การระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรขององค์การจัดการน  าเสีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(ทบทวนระหว่างปี) 

ความเสี่ยง 

ผลการประเมินความเสีย่ง 

ณ ก.ย. 62 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.63) 
ทบทวน 

ระหว่างปี 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.63) 
เป้าหมาย 
ก.ย. 63 

 ประเภท: Strategic Risk (S) 
RF1 การฟื้นฟูและการจัดให้มีบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ของ อปท. ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่ เ ป็นไปตาม
เป้าหมาย (จ้านวน 9 พื นที่) (ยกเลิก) 

สูงมาก 
(I5 x L5 =25) 

สูงมาก 
(I4 x L5 = 20) 

ต่ า 
(I1 x L1 = 1) 

 
  

 

RF2 ค ว า ม ส้ า เ ร็ จ ใ น ก า ร น้ า  Green 
Technology ใช้ในการบริหารจัดการระบบ
บ้าบัดน ้าเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย   

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

- - ต่ า 
(I1 x L1 = 1) 

RF6 การฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบ
บ้า บัด  น ้ า เ สี ย  ขอ ง  อปท .  ประจ้ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่ เ ป็นไปตาม
เป้าหมาย (จ้านวน 14 พื นที่) 

   สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

- - 
 

ปานกลาง 
(I3 x L2 = 6) 

RF7 การจัดให้มีและบริหารจัดการระบบ
บ้ า บั ดน ้ า เ สี ย  ข อ ง  อ ปท .  ป ร ะ จ้ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่ เ ป็นไปตาม
เป้าหมาย (จ้านวน 15 พื นที่) 

   สูงมาก 
(I4 x L5 = 20) 

- - ต่ า 
(I1 x L2 = 2) 

RF8 ความส้าเร็จในการน้าน ้าเสียที่ผ่านการ
บ้าบัดมาใช้ประโยชน์ใหม่ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  

   สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

- - ต่ า 
(I1 x L1 = 1) 

 ประเภท: Operational Risk (O) 

RF3 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณ
น ้าเสียเข้าระบบบ้าบัด        น ้าเสีย ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่ เป็นไปตาม
เป้าหมาย  

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

ปานกลาง 
(I1 x L4 = 4) 

ต่ า 
(I1 x L3 = 3) 

ต่ า 
(I1 x L3 = 3) 

-  - ต่ า 
(I1 x L2 = 2) 

 ประเภท: Financial Risk (F) 

RF4 รายได้ที่ ได้จากการบริหารจัดการ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย  

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

-  - ต่ า 
(I2 x L1 = 2) 

ประเภท: Compliance Risk (C) 

RF5 การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิ บัติการองค์การจัดการน ้ า เสีย 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

สูงมาก 
(I5 x L4 = 20) 

สูงมาก 
(I5 x L3 = 15) 

สูงมาก 
(I5 x L3 = 15) 

-  - ต่ า 
(I1 x L1 = 1) 

หมายเหตุ: ยกเลิก RF1 โดยแบ่งใหม่ออกเป็น 2 ปัจจัยเสี่ยง คือ RF6 และ RF7 ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด้าเนินงานรัฐวิสาหกิจ

ประจ้าปีบัญชี 2563  
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การระบุปัจจัยเสีย่งระดับองค์กรขององค์การจัดการน  าเสยี  

สถานะ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวนระหว่างปี)   
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บทที่ 3 

การระบุความเสี่ยง 
ระดับองค์กรและการจัดท า

แผนบริหารความเสี่ยง 
 



  

องค์การจัดการน ้าเสีย มิถุนายน 2563 

   

บทที่ 3 
   

การระบคุวามเสี่ยงระดบัองค์กรและการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การจัดการน  าเสีย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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วิสัยทัศน ์ :  “บริหารจัดการน  าเสียชุมชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน ภายในปี 2569” 
 

Strategy Map with Corporate Risk Factors ขององค์การจัดการน  าเสีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กลยุทธ์ที่ 1.1 กอ่สร้างระบบบ าบดัน  าเสียในพื นที่เปา้หมาย 
 ก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้า (ระบบบ้าบัดน ้าเสียขนาดเล็ก) ใน

พื นที่เป้าหมาย 

 จัดล้าดับความส้าคัญของพื นที่เป้าหมาย 

 จัดท้าแผนเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

 ศึกษาและวิเคราะห์การบรหิารจัดการน ้าเสียเพื่อรองรบัโครงการพฒันา
ระเบียงเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

  

กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการน าน  าทีผ่่านการบ าบดั 
                 กลับมาใช้ประโยชน ์
 น้าน ้าเสียทีผ่่านการบ้าบัดและมีคุณภาพตามมาตรฐานกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

 พัฒนาการใช้ประโยชนจ์ากน ้าที่บ้าบัดแล้วร่วมกับภาคีเครอืข่าย 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาองคก์รสูค่วามยั่งยืน 
 ให้ค้าปรึกษาด้านการบ้าบัดน ้าเสียกับหน่วยงานรัฐและเอกชน 

 ผลักดันให้มีร่างเทศบัญญัติการจัดเก็บค่าบ้าบัดน ้าเสียและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 

 ฝึกอบรมการจัดการน ้าเสียให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ลดความสกปรกของน  าจากแหล่งก าเนิด (Preventive) 
 ผลักดันให้ครัวเรือนมกีารติดตั งและดูแลรักษาถังดักไขมันอยา่งถูกวิธี เพื่อลดความ

สกปรกของน ้าเสีย 

 พัฒนางานด้านการจัดการน ้าเสียเพือ่รองรบั Smart City 

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 
 พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยจัดการและลดความสกปรกของน ้าเสยีให้ชุมชน 

 พัฒนาธุรกจิหรือบริการที่ต่อยอดจากการบ้าบัดน ้าเสีย 

RF5 การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ อจน. ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

RF4 รายได้ท่ีได้จากการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี 1
ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน  าเสีย 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี 3 
พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ี 2 
พัฒนาการจัดการน  าเสียด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

RF3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อปริมาณน  าเสียเขา้ระบบบ าบัดน  าเสีย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

ที่มา: แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 ได้รับความเห็นชอบ 
จากผู้อา้นวยการองค์การจัดการน ้าเสีย เมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2562 

 

RF6 การฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย ของ อปท. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (จ านวน 14 พื นท่ี) 

 

RF2 ความส าเร็จในการน า Green Technology ใช้ในการบริหารระบบบ าบัดน  าเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

กลยุทธ์ที่ 1.2 ฟื้นฟูและรกัษาระบบบ าบดัน  าเสียในพื นที่เป้าหมาย 
 จัดล้าดับความส้าคัญของพื นที่เป้าหมายที่ต้องการฟื้นฟูและรักษาระบบ

บ้าบัดน ้าเสีย 

 ฟื้นฟูและบรหิารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียเดิมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

 ประเมินประสิทธิภาพของระบบบ้าบัดน ้าเสียของ อจน. 

 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบ้าบัดและท่อรวบรวมน ้าเสีย 

  
กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ 
                 น  าเสียให้มีคณุภาพ 
 ส่งเสริมภาพลกัษณ์ (Rebranding) ขององค์กรให้เป็นทีรู่้จัก 

 ประชาสมัพันธ์และสร้างการรับรู้ด้านการจัดการน ้าเสีย  

กลยุทธ์ที่ 2.3 ประยกุต์ใช้ Green Technology ในการจดัการน  าเสีย 
 บูรณาการประสทิธิภาพเชิงเศรษฐนเิวศ (Eco-efficiency)  

 น้าพลังงานทดแทนมาใช้ในการบรหิารจัดการระบบบ้าบัดน า้เสีย 

 วิจัยและพฒันานวัตกรรมด้านการจัดการน ้าเสีย 

 ปรับปรงุกระบวนการจัดการน ้าเสียตามแนวทาง Carbon Footprint 

กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตดิตามและควบคุม 
                 การจัดการน  าเสียอย่างบูรณาการ 
 พัฒนาระบบสารสนเทศส้าหรบัศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น ้าเสีย

ประเทศไทย 

 ติดตั งเครื่องมือส้าหรับตรวจสอบและรายงานประสทิธิภาพการท้างานของระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย (Online Monitoring) 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั นน า 
  ส่งเสริมธรรมาภิบาลและการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 

 จัดท้าแผนและ Roadmap ด้าน CSR ขององค์กร 

 จัดท้าแผนความยั่งยืนขององค์กร (ตาม GRI) 

 พัฒนาแนวทางและจัดท้าระบบสารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HRIS) 

 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบรหิารงานพัสด ุ

 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบรหิารการตรวจสอบภายใน 

 จัดท้า Enterprise Architecture ขององค์กร (ด้าเนินการป ี2564) 

 จัดท้า Big Data เพื่อการบรหิารจัดการน ้าเสีย (ด้าเนินการป ี
2564) 

 ทบทวน พัฒนา และปรบัปรุง Workflow และ Work Instruction 

 พัฒนาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม GRC 

 พัฒนาแนวทางการถ่ายทอดความรู้ (KM) ในองค์กร 

 พัฒนาแนวทางและจัดท้าแผนการสบืทอดต้าแหนง่ 

 พัฒนาแนวทางและจัดท้าอัตราก้าลังขององค์กร 

 พัฒนาแนวทางและจัดท้าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

 พัฒนาและประเมินความผูกพันของพนักงาน 

 พัฒนาแผนการบริหารความสมัพันธ์ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 ศึกษาความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า 

 ศึกษาและจัดท้าแนวทางการพฒันาช่องทางการจัดการข้อรอ้งเรียน 

 จัดท้าแผนยุทธศาสตร์ด้านลกูค้า 

RF7 การจัดให้มีและบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย ของ อปท. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (จ านวน 15 พื นท่ี) 

 

RF8 ความส าเร็จในการน าน  าเสียท่ีผ่านการบ าบัดมาใช้ประโยชน์ใหม่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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Risk Profile องค์การจัดการน  าเสีย แสดงค่าระดับความเสี่ยงระดับองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สถานะ: ต้นปีงบประมาณ 2563 และค่าเป้าหมาย สถานะ: สิ นสุดไตรมาสที่ 1/2563 (ต.ค. – ธ.ค. 62) สถานะ: สิ นสุดไตรมาสที่ 2/2563 (ม.ค. – มี.ค. 63) และทบทวนระหว่างป ี
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สถานะ: สิ นสุดไตรมาสท่ี 3/2563 (เม.ย. – มิ.ย. 63) สถานะ: สิ นสุดไตรมาสที่ 4/2563 (ก.ค. – ก.ย. 63) รายชื่อปัจจยัเสีย่งระดบัองค์กร   
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หมายเหตุ:       AAA  คือ ความเสี่ยงที่ค้นพบครั งแรก                    AAA  คือ ความเสี่ยงที่คาดหวังปลายปี 
                    AAA  คือ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้                          AAA  คือ ความเสี่ยงปัจจุบัน 
                     
ผลการบริหารความเสี่ยง 1. ยอมรับการบริหารความเสี่ยง : (satisfied) จ้านวน 2 ปัจจัยเสี่ยง  
                              2. ไม่ยอมรับการบริหารความเสี่ยง : (unsatisfied) จ้านวน 6 ปัจจัยเสี่ยง  

RF ปัจจัยเส่ียง 
ค่าระดับ 

ทบทวนระหว่างปี 
S/U 

1 การฟื้นฟูและการจัดให้มีบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ของ อปท. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (จ้านวน 9 พื นท่ี) (ยกเลิก)  

- - 

2 ความส้าเร็จในการน้า Green Technology ใช้ในการบริหารระบบบ้าบัดน ้าเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  I5 X L5 = 25 U 

3 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

I1 X L3 = 3 S 

4 รายได้ท่ีได้จากการบริหารจัดการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  I5 X L5 = 25 U 

5 การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ อจน. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  I5 X L3 = 15 S 

6 การฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ของ อปท. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย (จ้านวน 14 พื นท่ี)  

I5 X L5 = 25 U 

7 การจัดให้มีและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ของ อปท. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย (จ้านวน 15 พื นท่ี)  

I4 X L5 = 20 U 

8 ความส้าเร็จในการน้าน ้าเสียท่ีผ่านการบ้าบัดมาใช้ประโยชน์ใหม่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  I5 X L5 = 25 U 

รวม S = 2 / U = 6  
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แบบรายงานแสดงความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนค่าระดับความเสี่ยงขององค์การจัดการน  าเสีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
RF2 ความส าเร็จในการน า Green Technology ใชใ้นการบริหารระบบบ าบัดน  าเสีย 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
RF3 ค่าใช้จา่ยในการด าเนนิงานต่อปริมาณน  าเสยีเข้าระบบบ าบัด   
น  าเสีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

RF4 รายได้ท่ีได้จากการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ค่าระดับ 
ผลกระทบจากความเสี่ยง  

(Impact) 
ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) 
ผลกระทบจากความเสี่ยง  

(Impact) 
ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสี่ยง  

(Likelihood) 
ผลกระทบจากความเสี่ยง  

(Impact) 
ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสี่ยง  

(Likelihood) 

ระดับ 5 
สูงมาก 

ทบทวนแผนการใช้พลังงานสะอาดทดแทนการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของระบบบ้าบัดน ้าเสียให้มีระยะเวลาสอดคล้องกับ

แผนพัฒนา อจน. พ.ศ.2563-2565 และด้าเนินการเสนอต่อ
คณะกรรมการ อจน. เพื่อขอความเห็นชอบในการด้าเนินงาน 
ภายใน ธ.ค. 2562 โดยในแผนงานต้องมีการด้าเนินการติดตั ง

ในปี 2563 

ความส้าเร็จของแผนการติดตามการน้า 
Green Technology ใช้ในการบริหาร

ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 80% (-20%) 
 

ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อ
ปริมาณน ้าเสียเข้าระบบ  
2.57 บาท/ลูกบาศก์เมตร 

 

ไม่สามารถควบคุมจ้านวนเงินที่จ่ายจริง
เทียบกับแผนการควบคุมค่าใช้จ่าย 

ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
ทุกไตรมาส 

จัดเก็บรายได้ 49.56 ล้านบาท  
(ผลการด้าเนินงาน 
ปีงบประมาณ2562) 

ความส้าเร็จของแผนการด้าเนินงานการ
ติดตามการจ่ายเงินสมทบ 80% (-20%) 

ระดับ 4 
สูง 

ด้าเนินงานตามแผนการใช้พลังงานสะอาดฯ ประจ้าปีบัญชี 
2563 เป็นร้อยละ 80 

ความส้าเร็จของแผนการติดตามการน้า 
Green Technology ใช้ในการบริหาร

ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 85% (-15%) 
 

ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อ
ปริมาณน ้าเสียเข้าระบบ 

 2.47 บาท/ลูกบาศก์เมตร 

สามารถควบคุมจ้านวนเงินที่จ่ายจริง
เทียบกับแผนการควบคุมค่าใช้จ่าย 

ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
1 ไตรมาส 

จัดเก็บรายได้  59.33 ล้านบาท  
 

ความส้าเร็จของแผนการด้าเนินงานการ
ติดตามการจ่ายเงินสมทบ 85% (-15%) 

ระดับ 3 
ปานกลาง 

 

ด้าเนินงานตามแผนการใช้พลังงานสะอาดฯ ประจ้าปีบัญชี 
2563 เป็นร้อยละ 100  

RA 

ความส้าเร็จของแผนการติดตามการน้า 
Green Technology ใช้ในการบริหาร

ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 90% (-10%) 

ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อ
ปริมาณน ้าเสียเข้าระบบ  
2.37 บาท/ลูกบาศก์เมตร   

RA 

สามารถควบคุมจ้านวนเงินที่จ่ายจริง
เทียบกับแผนการควบคุมค่าใช้จ่าย 

ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
2 ไตรมาส 

จัดเก็บรายได้  69.10 ล้านบาท  
RA    

ความส้าเร็จของแผนการด้าเนินงานการ
ติดตามการจ่ายเงินสมทบ 90% (-10%) 

 

ระดับ 2 
ต่ า 
 

สามารถด้าเนินการติดตั งอุปกรณ์พลังงานสะอาดทดแทน 
ในระบบบ้าบัดน ้าเสียได้แล้วเสร็จ มากกว่า 1 พื นที่  

หรือค่าไฟฟ้าลดลงตามผลการศึกษา 

ความส้าเร็จของแผนการติดตามการน้า 
Green Technology ใช้ในการบริหาร

ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 95% (-5%) 

ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อ
ปริมาณน ้าเสียเข้าระบบ  
2.27 บาท/ลูกบาศก์เมตร 

 

สามารถควบคุมจ้านวนเงินที่จ่ายจริง
เทียบกับแผนการควบคุมค่าใช้จ่าย 

ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
3 ไตรมาส 

จัดเก็บรายได้  78.87 ล้านบาท  
(100%)  

 

ความส้าเร็จของแผนการด้าเนินงานการ
ติดตามการจ่ายเงินสมทบ 95% (-5%) 

ระดับ 1 
ต่ ามาก 

สามารถด้าเนินการติดตั งอุปกรณ์พลังงานสะอาดทดแทน 
ในระบบบ้าบัดน ้าเสียได้แล้วเสร็จ มากกว่า 1 พื นที่  

และค่าไฟฟ้าลดลงตามผลการศึกษา 

ความส้าเร็จของแผนการติดตามการน้า 
Green Technology ใช้ในการบริหาร

ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 100% (-0%)  
 

ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อ
ปริมาณน ้าเสียเข้าระบบ 

 2.17 บาท/ลูกบาศก์เมตร 
 

สามารถควบคุมจ้านวนเงินที่จ่ายจริง
เทียบกับแผนการควบคุมค่าใช้จ่าย 

ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
4 ไตรมาส 

จัดเก็บรายได้ 88.64 ล้านบาท  
 

ความส้าเร็จของแผนการด้าเนินงานการ
ติดตามการจ่ายเงินสมทบ 100% (-0%) 

 

RT ± 1 ระดับ  ± 0.10 บาท/ลบ.ม.  ± 9.77 ล้านบาท  
เป้าหมายปี 

2563  
TR  

ระดับ 1 (PA 5) สามารถด้าเนินการติดตั งอุปกรณ์พลังงาน
สะอาดทดแทน ในระบบบ้าบัดน ้าเสียได้แล้วเสร็จ  

มากกว่า 1 พื นที่ และค่าไฟฟ้าลดลงตามผลการศึกษา 

ระดับ 1 (PA 5) ค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสียเข้า
ระบบ 2.17 บาท/ลูกบาศก์เมตร 

ระดับ 2 สามารถจัดเก็บรายได้  
78.87 ล้านบาท (100%)  
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แบบรายงานแสดงความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนค่าระดับความเสี่ยงขององค์การจัดการน  าเสีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
RF5 การเบิกจา่ยงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ  
องค์การจัดการน  าเสยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

RF6 การฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสยี ของ อปท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่เปน็ไปตาม
เป้าหมาย (จ านวน 14 พื นที่) 

ค่าระดับ 
ผลกระทบจากความเสี่ยง  

(Impact) 
ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสี่ยง  

(Likelihood) 
ผลกระทบจากความเสี่ยง  

(Impact) 
ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสี่ยง  

(Likelihood) 

ระดับ 5 
สูงมาก 

สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนตามเกณฑ์ที่  
สคร. ก้าหนดได้ 80 % 

ไม่สามารถเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบลงทุนทุกไตรมาส 

ท้าข้อตกลงร่วม (MOA) กับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

จ้านวน 10 พื นที่ 
 

เข้าพบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
≤ 50 ครั ง 

 

ระดับ 4 
สูง 

สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนตามเกณฑ์ที่  
สคร. ก้าหนดได้ 85% 

 

สามารถเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย 
งบลงทุน 1 ไตรมาส 

 

ท้าข้อตกลงร่วม (MOA) กับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

จ้านวน 11 พื นที่ 
 

เข้าพบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
51 - 57 ครั ง 

 

ระดับ 3 
ปานกลาง 

 

สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนตามเกณฑ์ที่  
สคร. ก้าหนดได้ 90%  

RA 

สามารถเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย 
งบลงทุน 2 ไตรมาส 

 

ท้าข้อตกลงร่วม (MOA) กับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

จ้านวน 12 พื นที่ 
RA 

เข้าพบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
58 - 64 ครั ง 

 

ระดับ 2 
ต่ า 
 

สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนตามเกณฑ์ที่  
สคร. ก้าหนดได้ 95% 

สามารถเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย 
งบลงทุน 3 ไตรมาส 

ท้าข้อตกลงร่วม (MOA) กับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

จ้านวน 13 พื นที่ 
 

เข้าพบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
65 - 71 ครั ง 

 

ระดับ 1 
ต่ ามาก 

สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนตามเกณฑ์ที่  
สคร. ก้าหนดได้ 100% 

 

สามารถเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย 
งบลงทุน 4 ไตรมาส 

ท้าข้อตกลงร่วม (MOA) กับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

จ้านวน 14 พื นที่  

เข้าพบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
≥ 72 ครั ง  

RT ± 5%  ± 1พื นที่  
เป้าหมายปี 

2563  
TR  

ระดับ 1 (PA 5) สามารถเบิกจ่าย     
งบลงทุนตามเกณฑ์ที่ สคร. ก้าหนดได้ 100% 

ท้าข้อตกลงร่วม (MOA) กับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

จ้านวน 14 พื นที่ 
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แบบรายงานแสดงความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนค่าระดับความเสี่ยงขององค์การจัดการน  าเสีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
RF7 การจัดให้มีและบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสยี ของ อปท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (จ านวน 15 พื นท่ี) 
 RF8 ความส าเร็จในการน าน  าเสยีท่ีผ่านการบ าบัดมาใช้ประโยชนใ์หม่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ค่าระดับ 
ผลกระทบจากความเสี่ยง (Impact) ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ผลกระทบจากความเสี่ยง (Impact) ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) 

ระดับ 5 
สูงมาก 

ท้าข้อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
จ้านวน 11 พื นที่ 

 

เข้าพบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
≤ 54 ครั ง 

 

จัดให้มีกิจกรรมการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้
ครบทุกพื นที่ ของระบบบ้าบัดน ้าเสียที่บริหาร จัดการโดยองค์การจัดการน ้าเสีย 

และปริมาณน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
เป็นไปตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ 20 

ปริมาณน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว 
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นไปตามแผนฯ 

ร้อยละ 20 

ระดับ 4 
สูง 

ท้าข้อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
จ้านวน 12 พื นที่ 

 

เข้าพบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
55 - 61 ครั ง 

 

จัดให้มีกิจกรรมการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้
ครบทุกพื นที่ ของระบบบ้าบัดน ้าเสียที่บริหาร จัดการโดยองค์การจัดการน ้าเสีย 

และปริมาณน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
เป็นไปตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ 40 

ปริมาณน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว 
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นไปตามแผนฯ 

ร้อยละ 40 

ระดับ 3 
ปานกลาง 

 

ท้าข้อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
จ้านวน 13 พื นที่ 

RA 

เข้าพบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
62 - 68 ครั ง 

 

จัดให้มีกิจกรรมการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้
ครบทุกพื นที่ ของระบบบ้าบัดน ้าเสียที่บริหาร จัดการโดยองค์การจัดการน ้าเสีย 

และปริมาณน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
เป็นไปตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ 60    

RA 

ปริมาณน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว 
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นไปตามแผนฯ 

ร้อยละ 60 

ระดับ 2 
ต่ า 
 

ท้าข้อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
จ้านวน 14 พื นที่ 

 

เข้าพบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
69 - 75 ครั ง 

 

จัดให้มีกิจกรรมการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้
ครบทุกพื นที่ ของระบบบ้าบัดน ้าเสียที่บริหาร จัดการโดยองค์การจัดการน ้าเสีย 

และปริมาณน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
เป็นไปตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ 80 

ปริมาณน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว 
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นไปตามแผนฯ 

ร้อยละ 80 

ระดับ 1 
ต่ ามาก 

 

ท้าข้อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
จ้านวน 15 พื นที่  

เข้าพบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
≥ 76 ครั ง  

จัดให้มีกิจกรรมการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้
ครบทุกพื นที่ ของระบบบ้าบัดน ้าเสียที่บริหาร จัดการโดยองค์การจัดการน ้าเสีย 

และปริมาณน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
เป็นไปตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ 100 

ปริมาณน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว 
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นไปตามแผนฯ 

ร้อยละ 100 

RT ± 1พื นที่  ± ร้อยละ 20  
เป้าหมายปี 

2563 
TR  

ท้าข้อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
จ้านวน 15 พื นที่ 

ระดับ 1 (PA 5) จัดให้มีกิจกรรมการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับไปใช้
ประโยชน์ใหม่ได้ครบทุกพื นที่ ของระบบบ้าบัดน ้าเสียที่บริหารจัดการ 
โดยองค์การจัดการน ้าเสีย และปริมาณน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว 

กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นไปตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ 100 
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ผลการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรรายปัจจัยเสี่ยง  
ขององค์การจัดการน  าเสีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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การจัดล้าดับความส้าคัญของทางเลือก โดยเลือกทางเลือกของแผน
บริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

 

การจัดท้าแผนบริหารความเส่ียงโดยค้านึงถึงงบประมาณ 
และความสามารถองค์กร 

การประเมินความเสี่ยงโดยการระบุความเสี่ยง 
และกระทบต่อวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ , KPIs 

การพิจารณาความเหมาะสม / เหตุผลของทางเลือก 
(Cost - Benefit) 

 

ก้าหนดทางเลือกในการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมกับองค์กร 
 

ขั นตอนตามกระบวนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่ดี 
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ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 ความส าเร็จในการน า 
Green Technology ใช้ในการบริหารระบบบ าบัดน  าเสีย 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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แบบแสดงการระบุเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่องค์กร บส.1 /2563 แผ่นที่ 1 

ล า 
ดับ 
ที ่

Ex- or 
Internal 
Factors 

MC- 
STEPS 
/ B-Me 

แหล่งที่มาของเหตุการณ์ที่อาจไม่พึงประสงค์ 
Uncertainty - Event 

ประเด็นความเสี่ยง 
Risk Area 

วัตถุประสงค์องค์กรที่อาจได้รับ
ผลกระทบทางตรง/ ทางอ้อม 

Strategic / PA 

ปัจจัยเสี่ยง 
Key Risks 

สาเหตุความเสี่ยง 
Risk Causes 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 Ex-factor 

 
M = 

Market 
 

T.4 ทรัพยากรน ้ามีคุณภาพเสื่อมโทรมลงทั่วประเทศ และ
แนวโน้มน ้าเสียมีมากขึ นอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

น า Green 
Technology ใช้ใน
การบริหารจัดการ
ระบบบ าบัดน  าเสีย 

ไม่ครบตามเป้าหมาย 
 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาการจัดการน ้าเสียดว้ยการประยุกต์ใช้

นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
กลยุทธ์ที ่2.3 

ประยุกต์ใช้ Green Technology ในการ
จัดการน ้าเสีย 

 

เป้าประสงค์ 3. เพิ่มขีดความสามารถในการ
จัดการระบบบา้บัดน ้าเสียทั งในพื นที ่และ

นอกพื นที่อย่างบูรณาการ 
 

PA 1.4 ค ว ามส า เ ร็ จ ในก า รน า  Green 
Technology ใช้ในการบริหารจัดการระบบ
บ าบัดน  าเสีย  

 
 
 
 
 
 

RF2 ความส าเร็จใน
การน า Green 

Technology ใช้ใน
การบริหารจัดการ
ระบบบ าบัดน  าเสีย

ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 

RC2.1 ไม่มีพื นท่ีท่ีเหมาะสมใน
การติ ดตั ง อุ ปกรณ์พลั ง ง าน
ทดแทน 
RC2.2 ไม่สามารถติดตั งอุปกรณ์
พลังงานทดแทน ได้ครบตาม
จ้านวนและระยะเวลาท่ีก้าหนด
ไว ้
RC2.3 ไม่สามารถสรุปผลการ
ด้าเนินงาน และรายงานผลต่อ       
ผอ.อจน. ภายในระยะเวลาท่ี
ก้าหนดไว ้
RC2.4 งบประมาณในการติดตั ง
อุ ป ก ร ณ์ พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น                 
ไม่เพียงพอ 
 

In-factor 
 

M = 
Manpower, 
B=Budget 

 

w.2 ยังขาดทีมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
จัดการน ้าเสียที่มีศักยภาพโดยเฉพาะ 
w.3 ขาดความคล่องตัวในเรื่องงบประมาณและการขออนุมัติ
ด้าเนินงาน 
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แบบแสดงการวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม (Cost - Benefit) บส.2 /2562 แผ่นที่ 1 

ล า 
ดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 
Key Risks 

วิธีจัดการ 
ความเสี่ยง 

รายละเอียด 
การจัดการ 

เดิม / ที่มีอยู่แล้ว 

รายละเอียด 
การจัดการ 
เพ่ิมเติม 

ต้นทุน ผลประโยชน ์ ทางเลือกที่เหมาะสม ผู้รับผิดชอบ 

(1) (7) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
1 
 

RF2 ความส าเร็จใน
การน า Green 

Technology ใช้ใน
การบริหารจัดการ
ระบบบ าบัดน  าเสีย 

ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 

ยอมรับ - - - - - - 
จัดการ 

 

1. มีการจัดล้าดับความส้าคัญของพื นที่ 
เพื่อพิจารณาแนวทางการใช้พลังงาน
สะอาดให้เกิดความคุ้มค่า 
2. จัดท้าแผนงานการใช้พลังงานสะอาด 
เสนอคณะกรรมการ อจน. 
3. ด้าเนินการติดตั งอุปกรณ์พลังงาน
ทดแทนในระบบบัดน ้าเสีย  
4 . ใช้งานอุปกรณ์พลังงานทดแทน เพื่อ
จัดเก็บข้อมูล ประเมินผล และวิเคราะห์
รายงานผล 
5. สรุปผลการด้าเนินงานการติดตั ง
อุปกรณ์พลังงานทดแทนในระบบบ้าบัด
น ้าเสีย และรายงานผล 
6. ด้าเนินการขอจัดสรรงบประมาณ
ประจ้าป ีส้าหรับโครงการนา้ Green 
Technology ใช้ในการบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน า้เสีย 

แผนการตดิตามการน้า 
Green Technology ใช้ใน
การบริหารจัดการระบบบ้าบัด 
น ้าเสีย 
 

- 
 

ลดต้นทุนทางการเงิน
ที่เกิดจากการใช้

พลังงานทดแทนได ้
 
 

 
 

ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพัฒน์  
จันทร์เจริญสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเดช, 
นายรัฐวุฒิ ทับทอง,  
น.ส.รัชนี รัตนภูผา 

 

ถ่ายโอน - - - - - - 

หลีกเลี่ยง - - - - - - 
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Risk Factor (RF.) Risk Cause (RC.)Risk AreaRisk Category
/Strategic

Trigger 
(KRI: Lead indicator for Early Warning System)

 

 จส.1/กปง.1,  จส.2/กปง.2
นายปัณณพัฒน์ จันทร์เจริญสุข, นายกิตติ ธีรสรเดช, 

นายรัฐวุฒิ ทับทอง และน.ส.รัชนี รัตนภูผา

RF2 ความส าเร็จในการน า Green 
Technology ใช้ในการบริหารระบบบ าบัด

น  าเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
การบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย

RC2.2 ไม่สามารถติดต ั งอุปกรณ์พลังงานทดแทน ได ้ครบตามจ านวนและระยะเวลา 
ที่ก าหนดไว้

RC2.4 ไม่สามารถสรุปผลการด าเนินงาน และรายงานผลต่อ ผอ.อจน. ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้

25%

75%
เปร ียบเทียบข้อมูลช่วงเวลาเดียวก ันกับปีก่อน

เปร ียบเทียบข้อมูลช่วงเวลาเดียวก ันกับปีก่อน

วัตถ ุประสงค์เชิงย ุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาการจ ัดการน  าเ สียด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

     กลย ุทธ์ที่ 2.3 ประยุกต์ใช้ Green Technology ในการจัดการน ้าเสีย

RC2.1 ไม่มีพ ื นที่เหมาะสมในการติดตั งอ ุปกรณ์พล ังงานทดแทน

RC2.5 งบประมาณในการติดตั ง อุปกรณ์พลังงานทดแทนไม่เพ ียงพอ ไม ่มีงบประมาณในการติดตั งอุปกรณ ์พลังงานทดแทน

ไม ่มีแผนการติดตั งอุปกรณ์พลังงานทดแทน0%

0%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Risk Correlation Map 2 แสดงการเชื่อมโยง Key Risks – Risk Causes – Mitigate Plan รายปัจจัยเสี่ยงขององค์การจัดการน  าเสีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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แบบแสดงการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง บส.4 /2562 แผ่นที่ 2 

ล า 
ดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 
ค่าระดับ 

ก่อน 
บริหารฯ 

ค่าระดับ 
เป้าหมาย 

สาเหตุ % 
ความ 
รุนแรง 

การจัดการเดิม /  
ที่มีอยู่แล้ว 

แผนจัดการความเสี่ยง 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
   

(1) (7) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 
1. RF2 ความส าเร็จใน

การน า Green 
Technology ใช้ใน
การบริหารจัดการ
ระบบบ าบดัน  าเสยี 
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูง 
(I5xL5=25) 
 

ต่้า 
(I1xL1=1) 

 

RC2.1 ไม่มีพื นที่ที่เหมาะสม
ใ น ก า ร ติ ด ตั ง อุ ป ก ร ณ์
พลังงานทดแทน 
 

0    1. มีการจัดล้าดับความส้าคัญของ
พื นที่ เพื่อพจิารณาแนวทางการใช้
พลังงานสะอาดให้เกิดความคุ้มค่า 
2. จัดท้าแผนงานการใช้พลังงาน
สะอาด เสนอคณะกรรมการ อจน. 
 

แผนการติดตามการน้า Green Technology ใช้ใน
การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
 

ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพัฒน์  
จันทร์เจริญสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเดช, 
นายรัฐวุฒิ ทับทอง,  
น.ส.รัชนี รัตนภูผา 

 
RC2.2  ไม่สามารถติดตั ง
อุปกรณ์พลังงานทดแทน ได้
ค ร บ ต า ม จ้ า น ว น แ ล ะ
ระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ 
 

75    1. ด้าเนินการติดตั งอุปกรณ์พลังงาน
ทดแทนในระบบบัดน ้าเสีย 
2. ใช้งานอุปกรณ์พลังงานทดแทน 
เพื่อจัดเก็บข้อมูล ประเมินผล และ
วิเคราะห์รายงานผล 
 

แผนการติดตามการน้า Green Technology ใช้ใน
การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
 

ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพัฒน์  
จันทร์เจริญสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเดช, 
นายรัฐวุฒิ ทับทอง,  
น.ส.รัชนี รัตนภูผา 
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แบบแสดงการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง บส.4 /2562 แผ่นที่ 2 

ล า 
ดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 
ค่าระดับ 
ทบทวน 

ค่าระดับ 
เป้าหมาย 

สาเหตุ % 
ความ 
รุนแรง 

การจัดการเดิม /  
ที่มีอยู่แล้ว 

แผนจัดการความเสี่ยง 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
   

(1) (7) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 
1. RF2 ความส าเร็จใน

การน า Green 
Technology ใช้ใน
การบริหารจัดการ
ระบบบ าบดัน  าเสยี 
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 
 

สูง 
(I5xL5=25) 
 

ต่้า 
(I1xL1=1) 

 

RC2.3 ไม่สามารถสรุปผล
การด้าเนินงาน และรายงาน
ผลต่อ ผอ.อจน. ภายใน
ระยะเวลาทีก่้าหนดไว ้
 

25    สรุปผลการด้าเนินงานการติดตั ง
อุปกรณ์พลังงานทดแทนในระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย และรายงานผล 
 

แผนการติดตามการน้า Green Technology ใช้ใน
การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
 

ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพัฒน์  
จันทร์เจริญสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเดช, 
นายรัฐวุฒิ ทับทอง,  
น.ส.รัชนี รัตนภูผา 

 
RC2.4 งบประมาณในการ
ติ ด ตั ง อุ ป ก รณ์ พ ลั ง ง า น
ทดแทนไม่เพียงพอ 
 

0    ด้าเนินการขอจัดสรรงบประมาณ
ประจ้าป ีส้าหรับโครงการนา้ 
Green Technology ใช้ในการ
บริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
 

(ปัจจัยภายนอก) 
 

ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพัฒน์  
จันทร์เจริญสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเดช, 
นายรัฐวุฒิ ทับทอง,  
น.ส.รัชนี รัตนภูผา 
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MP2 แผนติดตามการน า Green Technology ใช้ในการบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย  
RF2 ความส าเร็จในการน า Green Technology ใช้ในการบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

RC2.1 ไม่มีพื นที่ที่เหมาะสมในการติดตั งอุปกรณ์พลังงานทดแทน (0%) RC2.2 ไม่สามารถติดตั งอุปกรณ์พลังงานทดแทน ได้ครบตามจ้านวนและระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ (75%) RC2.3 ไม่สามารถสรุปผลการด้าเนินงานและรายงานผล
ต่อ ผอ.อจน. ภายในระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ (25%)  

 

กิจกรรม % 
แผน/
ผล 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียด 
การด าเนินงาน 

ปัญหา / อุปสรรค/  
แนวทางการแก้ไข 

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

1 
 

ทบทวนแผนการใช้พลังงานสะอาด
ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
ระบบบ้าบัดน า้เสีย 
 

 15 แผน   15          ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพัฒน์  
จันทร์เจริญสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเดช, 
นายรัฐวุฒิ ทับทอง,  
น.ส.รัชนี รัตนภูผา     

 
  

  

  

ผล             

2 ติดตั งอุปกรณ์พลังงานทดแทนใน
ระบบบ้าบัดน า้เสีย 
 
 
 
 
 
 
 

40 แผน    10 10 10 10      ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพัฒน์  
จันทร์เจริญสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเดช, 
นายรัฐวุฒิ ทับทอง,  
น.ส.รัชนี รัตนภูผา   

 
 
 

  

 

ผล             



                                                                                                                                                                                                                    
แผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวนระหว่างปี) 

  
  -51-    

     องค์การจัดการน ้าเสีย มิถุนายน 2563 

กิจกรรม % 
แผน/
ผล 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียด 
การด าเนินงาน 

ปัญหา / อุปสรรค/  
แนวทางการแก้ไข 

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

3 จัดเก็บข้อมูล ประเมินผล และ
วิเคราะห์รายงานผล 
 
 
 
 

30 แผน       5 5 5 5 5 5 ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพัฒน์  
จันทร์เจริญสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเดช, 
นายรัฐวุฒิ ทับทอง,  
น.ส.รัชนี รัตนภูผา   

 

  

 

ผล 
 

            

4 สรุปผลการด้าเนินงานการติดตั ง
อุปกรณ์พลังงานทดแทนในระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย และรายงานผลต่อ  
ผอ.อจน. 
 

15 แผน        3  3  3  3  3  ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพัฒน์  
จันทร์เจริญสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเดช, 
นายรัฐวุฒิ ทับทอง,  
น.ส.รัชนี รัตนภูผา  

  

  

 

ผล             

 ผลงานจริง       เดือนนี                   

 ผลงานเป้าหมายเดือนนี                   

 ผลงานจริง       สะสม                                   

 ผลงานเป้าหมายสะสม                                   
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 ตารางแสดงความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยง RF2 ความส าเร็จในการน า Green Technology ใช้ในการบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ตารางแสดงค่าผลกระทบจากความเสี่ยง 
(Impact) 

 
ตารางแสดงค่าโอกาสเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) 

Risk Profile แสดงค่าระดบัความเสี่ยงระดับองค์กร 
สถานะ: ทบทวนกลางป ี

หมายเหต:ุ  คอื ประเมินต้นปี              คอื ผลรายไตรมาส 
               คือ ทบทวนระหว่างปี         คอื ทบทวนระหว่างปี (ครั งที่ 2) 
               คอื เป้าหมาย ก.ย. 63 

ระดับ 5 = สูงมาก ทบทวนแผนการใช้พลังงานสะอาดทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบ
บ้าบัดน ้าเสียให้มีระยะเวลาสอดคล้องกับแผนพัฒนา อจน. พ.ศ.2563-2565 
และด้าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการ อจน. เพื่อขอความเห็นชอบในการ
ด้าเนินงาน ภายใน ธ.ค. 2562 โดยในแผนงานต้องมีการด้าเนินการติดตั ง 

ในปี 2563 

 ระดับ 5 = สูงมาก ความส้าเร็จของแผนการติดตามการน้า  
Green Technology ใช้ในการบริหารระบบ 

บ้าบัดน ้าเสีย 80% (-20%) 
 

 
 
 

5      
 

4      

3      

2      

1      

Impact / 
likelihood 

1 
 

2 
 

3 
 

4  
 

5  
 

ระดับ 4 = สูง ด้าเนินงานตามแผนการใช้พลังงานสะอาดฯ ประจ้าปีบัญชี 2563  
เป็นร้อยละ 80 

 ระดับ 4 = สูง ความส้าเร็จของแผนการติดตามการน้า  
Green Technology ใช้ในการบริหารระบบ 

บ้าบัดน ้าเสีย 85% (-15%) 

ระดับ 3 = ปานกลาง ด้าเนินงานตามแผนการใช้พลังงานสะอาดฯ ประจ้าปีบัญชี 2563  
เป็นร้อยละ 100 (RA) 

 ระดับ 3 = ปานกลาง ความส้าเร็จของแผนการติดตามการน้า 
 Green Technology ใช้ในการบริหารระบบ 

บ้าบัดน ้าเสีย 90% (-10%) 

ระดับ 2 = ต่ า สามารถด้าเนินการติดตั งอุปกรณ์พลังงานสะอาดทดแทน 
ในระบบบ้าบัดน ้าเสียได้แล้วเสร็จ มากกว่า 1 พื นที่  

หรือค่าไฟฟ้าลดลงตามผลการศึกษา 

 ระดับ 2 = ต่ า ความส้าเร็จของแผนการติดตามการน้า  
Green Technology ใช้ในการบริหารระบบ 

บ้าบัดน ้าเสีย 95% (-5%) 

ระดับ 1 = ต่ ามาก สามารถด้าเนินการติดตั งอุปกรณ์พลังงานสะอาดทดแทน 
ในระบบบ้าบัดน ้าเสียได้แล้วเสร็จ มากกว่า 1 พื นที่  

และค่าไฟฟ้าลดลงตามผลการศึกษา (TR) 

 ระดับ 1 = ต่ ามาก  
 

ความส้าเร็จของแผนการติดตามการน้า  
Green Technology ใช้ในการบริหารระบบ 

บ้าบัดน ้าเสีย 100% (-0%) 

ผลงานในปีที่ผ่านมา 
(RR) 

 
 

ผลงานในปีที่ผ่านมา 
(RR) 

 

ผลงานไตรมาสที ่1   ผลงานไตรมาสที ่1  
ผลงานไตรมาสที ่2   ผลงานไตรมาสที ่2  
ผลงานไตรมาสที ่3   ผลงานไตรมาสที ่3  
ผลงานไตรมาสที ่4   ผลงานไตรมาสที ่4  
สรุปความส าเร็จ ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ  สรุปความส าเร็จ ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 
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ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อปริมาณน  าเสีย
เข้าระบบบ าบัดน  าเสีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
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แบบแสดงการระบุเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่องค์กร บส.1 /2563 แผ่นที่ 1 

ล า 
ดับ 
ที ่

Ex- or 
Internal 
Factors 

MC- 
STEPS 
/ B-Me 

แหล่งที่มาของเหตุการณ์ที่อาจไม่พึงประสงค์ 
Uncertainty  / Event 

ประเด็นความเสี่ยง 
Risk Area 

วัตถุประสงค์องค์กรที่อาจได้รับผลกระทบ
ทางตรง/ ทางอ้อม 
Strategic / PA 

ปัจจัยเสี่ยง 
Key Risks 

สาเหตุความเสี่ยง 
Risk Causes 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
2 Ex-factor P= 

Political 
& Legal, 
M = 

Market  
 

Problem3  การบ้ าบัดน ้ า เสียมี ต้นทุน ค่ า ใช้จ่ าย ในการ
ด้าเนินงาน เงินงบประมาณจากรัฐไม่สอดคล้องกับต้นทุน
ค่าใช้จ่ายตามปริมาณน ้าเสียที่เกิดขึ นจริง รวมทั งการมีส่วนร่วม
ของ Polluter ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน 
T.4 ทรัพยากรน ้ามีคุณภาพเสื่อมโทรมลงทั่วประเทศ  และ
แนวโน้มน ้าเสียมีมากขึ นอย่างต่อเนื่อง  
 

ขาดประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงาน 
 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 
ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพ 

ระบบบ้าบัดน า้เสีย 
กลยุทธ์ที ่1.1  

ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นที่เป้าหมาย 
กลยุทธ์ที ่1.2 

ฟื้นฟูและรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
ในพื นที่เป้าหมาย 

 

เป้าประสงค์1. น ้าเสียได้รับการบ้าบัด 
ให้มีตุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
รวม 252.00 ล้านลูกบาศก์เมตร 

 

PA 2.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ต่อปริมาณ
น  าเสียเข้าระบบ 

 

RF3 
ค่าใช้จ่ายใน       

การด าเนินงานต่อ
ปริมาณน  าเสียเข้า
ระบบบ าบัดน  าเสีย 

ประจ าปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 
2563 ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

 

RC3.1 ไม่หน่วยงานควบคุม
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางผิดปกติ 
RC3.2 การจัดเก็บข้อมูล
ค่าใช้จ่ายภูมิภาค (ส้านักงาน
น ้าเสียสาขา) อาจล่าช้า 
RC3.3 ค่าใช้จ่ายผันแปร
ผิดปกติ (อุบัติเหตุและภัย
ธรรมชาติ)  
RC3.4 น ้าเสียเข้าระบบน้อย
กว่าท่ีคาดการณ์ 
 

 

In-factor M= 
Manpower, 
B=Budget, 

e=Effectiven
ess 
 

Mgt.1 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน และคุณภาพน ้าที่ผ่านการ
บ้าบัดน ้าเสีย ควรมีการติดตามและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
BU8 ค่าบริการจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียมีผลกระทบต่อการ
ด้าเนินงานขององค์กร  
w.1 มีบุคลากรไม่เพียงพอหรือความสามารถไม่ตรงกับความ
ต้องการเพื่อการเติบโตในอนาคต 
VE.1 ปริมาณน ้าเสียเข้าระบบไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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แบบแสดงการวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม (Cost - Benefit) บส.2 /2562 แผ่นที่ 1 

ล าดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 
Key Risks 

วิธีจัดการ 
ความเสี่ยง 

รายละเอียด 
การจัดการเดิม / ที่มีอยู่แล้ว 

รายละเอียด 
การจัดการเพ่ิมเติม 

ต้นทุน ผลประโยชน ์
ทางเลือก 

ที่เหมาะสม 
ผู้รับผิดชอบ 

(1) (7) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
2 RF3 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานต่อปริมาณ  
น  าเสียเข้าระบบบ าบัด    
น  าเสีย ประจ าปีงบ 

ประมาณ พ.ศ. 2563  
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

ยอมรับ 
 

- - - - - - 

จัดการ 
 

1. ผู้จัดการน ้าเสียสาขาก้ากับดูแล 
2. มีการรายงานเข้าส่วนกลางเมื่อ
พบว่าค่าใช้จ่ายท่ีด้าเนินการเกิน
จากการของงบประมาณ หรือ
คาดการณ์ไว ้
3. จัดตั งคณะท้างานฯ เพื่อ
ควบคุมติดตามค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินงานของส่วนกลาง 
4. ผู้จัดการน ้าเสียสาขา ก้ากับ
ดูแล ติดตามสถานการณ์น ้าอย่าง
สม้่าเสมอ 
5. ขุดลอกตะกอนภายในระบบท่อ
รวบรวมน ้าเสียและการขุดลอก
ตะกอนท่ีสถานีสูบ 

แผนติดตามการด้าเนินการควบคมุ
ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อ
ปริมาณน ้าเสียเข้าระบบบ้าบดั    
น ้าเสีย 
 

- 1. สามารถควบคมุค่าใช้จ่าย

ปริมาณน ้าเสียที่เข้าระบบ

บ้าบัดน ้าเสียไปเป็นไปตาม

เกณฑ์ที่ก้าหนด 

2. เพิ่มศักยภาพในการ

บริหารจดัการฯ ของการ

ด้าเนินงาน 

 

 ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพัฒน์  
จันทร์เจริญสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเดช, 
นายรัฐวุฒิ ทับทอง,  

นายอนุชิต มธุรพจนางกูร 

ถ่ายโอน - - - - - - 

หลีกเลี่ยง 
 

- - - - - - 
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Risk Factor (RF.) Risk Cause (RC.)Risk AreaRisk Category
/Strategic

Trigger 
(KRI: Lead indicator for Early Warning System)

 
 

 จส./กปง.
นายปัณณพัฒน์ จันทร์เจริญสุข, นายกิตติ ธีรสรเดช, 
นายรัฐวุฒิ ทับทอง และนายอนุชิต มธุรพจนางกูร

เปร ียบเทียบข้อมูลช่วงเวลาเดียวก ันกับปีก่อน
RF3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อปริมาณ    

น  าเสียเข้าระบบบ าบัดน  าเสีย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

การบริหารค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน

RC3.1 ไม่มีหน่วยงานควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนกลางผิดปกติ 

RC3.2 การจัดเก ็บข้อสรุปค่าใช้จ่ายภูมิภาคอาจล่าช้า

RC3.3 ค่าใช้จ่ายผันแปรผิดปกติ (อุบัต ิเหตุและภัยธรรมชาติ)

RC3.4 น  าเสียเข้าระบบน้อยกว ่าที่คาดการณ์
20%

20%

40%

20%
วัตถ ุประสงค์เชิงย ุทธศาสตร์ที่ 1 

ก่อสร้างและเพ ิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน  าเส ีย
     กลย ุทธ์ที่ 1.1 ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นท่ีเป้าหมาย

     กลย ุทธ์ที่ 1.2 ฟื้นฟูและรักษาระบบบ้าบัดน ้าเ สียในพื นทีเป้าหมาย
เปร ียบเทียบข้อมูลช่วงเวลาเดียวก ันกับปีก่อน

เปร ียบเทียบข้อมูลช่วงเวลาเดียวก ันกับปีก่อน

เปร ียบเทียบข้อมูลช่วงเวลาเดียวก ันกับปีก่อน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Risk Correlation Map 2 แสดงการเชื่อมโยง Key Risks – Risk Causes – Mitigate Plan รายปัจจัยเสี่ยงขององค์การจัดการน  าเสีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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     องค์การจัดการน ้าเสีย มิถุนายน 2563 

แบบแสดงการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง บส.4 /2563 แผ่นที่ 1 

ล า 
ดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 
ค่าระดับ 
ทบทวน 

ค่าระดับ 
เป้าหมาย 

สาเหตุ % 
ความ 
รุนแรง การจัดการเดิม / ที่มีอยู่แล้ว แผนจัดการความเสี่ยง 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

   

(1) (7) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 
2 RF3 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานต่อ
ปริมาณน  าเสีย
เข้าระบบบ าบัด    
น  าเสีย ประจ าปี

งบประมาณ 
พ.ศ. 2563      

ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 

ต่้า 
(I1xL3=3) 

 

ต่้า 
(I1xL2=2) 

 

RC3.1 ไม่มหีน่วยงาน
ควบคุมค่าใช้จ่าย
ส่วนกลางผดิปกต ิ
 

20 
 
 
 
 

   1. ผู้จัดการน ้าเสยีสาขา ก้ากับดูแล 
2. รายงานเข้าส่วนกลางเมื่อพบว่า
ค่าใช้จ่ายที่ด้าเนินการเกินจากการของ
งบประมาณ หรือคาดการณ์ไว ้
 

แผนติดตามการด้าเนินการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินงานต่อปรมิาณน า้เสยีเข้า
ระบบบ้าบดัน ้าเสีย 
 

กบช. 
นายบรรพต ศุขวัฒนะกุล, 
น.ส.พิมพ์วรีย์ บวรวิวัฒน์ 

กปง.1 
นายรัฐวุฒิ ทับทอง,  

นายอนุชิต มธุรพจนางกูร 
RC3.2 การจัดเก็บข้อมลู
ค่าใช้จ่ายภูมิภาค 
(ส้านักงานน ้าเสยีสาขา) 
อาจล่าช้า  
 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 

   จัดตั งคณะท้างานฯ เพื่อควบคุมตดิตาม
ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานของ
ส่วนกลาง 
 

แผนติดตามการด้าเนินการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินงานต่อปรมิาณน า้เสยีเข้า
ระบบบ้าบดัน ้าเสีย 
 

กปง. 1 
นายรัฐวุฒิ ทับทอง, 

นายอนุชิต มธุรพจนางกูร 
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     องค์การจัดการน ้าเสีย มิถุนายน 2563 

แบบแสดงการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง บส.4 /2563 แผ่นที่ 1 

ล า 
ดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 
ค่าระดับ 
ทบทวน 

ค่าระดับ 
เป้าหมาย 

สาเหตุ % 
ความ 
รุนแรง การจัดการเดิม / ที่มีอยู่แล้ว แผนจัดการความเสี่ยง 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

   

(1) (7) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 
RC3.3 ค่าใช้จ่ายผันแปร
ผิดปกติ (อุบัตเิหตุและภยั
ธรรมชาติ)  
 

20    ผู้จัดการน ้าเสียสาขา ก้ากับดูแล ตดิตาม
สถานการณ์น ้าอย่างสม่้าเสมอ 
 

แผนติดตามการด้าเนินการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินงานต่อปรมิาณน า้เสยีเข้า
ระบบบ้าบดัน ้าเสีย 
 

ฝจส. 1, ฝจส. 2  
กปง.1, กปง. 2 

นายรัฐวุฒิ ทับทอง, 
น.ส.จินดา ช่อฉัตรมงคล, 
นายอนุชิต มธุรพจนางกูร,  

น.ส.รัชนี รัตนภูผา 
 

RC3.4 น ้าเสียเข้าระบบ
น้อยกว่าท่ีคาดการณ ์
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 

   ขุดลอกตะกอนภายในระบบท่อรวบรวม
น ้าเสียและการขุดลอกตะกอนท่ีสถานี
สูบ 
 
 
 

แผนติดตามการด้าเนินการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินงานต่อปรมิาณน า้เสยีเข้า
ระบบบ้าบดัน ้าเสีย 
 

ฝจส. 1, ฝจส. 2  
นายปัณณพัฒน์  
จันทร์เจรญิสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเดช,  
นายรัฐวุฒิ ทับทอง 
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     องค์การจัดการน ้าเสีย มิถุนายน 2563 

 MP3 แผนติดตามการด าเนินการควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อปริมาณน  าเสียเขา้ระบบบ าบดัน  าเสีย 
 RF3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อปริมาณน  าเสยีเข้าระบบบ าบดัน  าเสีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

สาเหตุที่ RC3.1 ไม่มีหน่วยงานควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนกลางผดิปกติ (20%) RC3.2 การจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายภูมิภาคอาจล่าช้า (40%) RC3.3 ค่าใช้จ่ายผันแปรผิดปกติ (อุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ) 
(20%) และ RC3.4 น ้าเสียเข้าระบบน้อยกว่าคาดการณ์ (20%) 

กิจกรรม % 
แผน/
ผล 

ประจ าปีบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา / 
อุปสรรค/  

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

RC3.1 ไม่มีหน่วยงานควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนกลางผิดปกต ิ
1  มอบหมายให้  กองบัญชี จัดท้าและรายงาน

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ส่ ว น ก ล า ง ทุ ก เ ดื อ น ใ ห้ กั บ ก อ ง
ประสานงานกลางเพื่อรวบรวมและคิดเกณฑ์
ตัวชี วัด เป็นรายเดือน/ไตรมาส 

12.5 แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.5 กบช. 
นายบรรพต ศขุวัฒนะกลุ, 
น.ส.พิมพว์รีย์ บวรวิวัฒน ์

 

 

 
 ผล             

2 กองประสานงานกลาง 1 ติดตามค่าใช้จ่ายจาก
สาขา  ประกอบกับติดตามบันทึก ค่าใช้จ่ าย
ส่วนกลาง เพื่อด้าเนินการวิเคราะห์และสรุปผล
ค่าใช้จ่ายฯ เป็นรายเดือน/ไตรมาส เสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

12.5 แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.5 กปง.1 
นายรัฐวฒุิ ทับทอง, 

นายอนุชิต มธรุพจนางกรู 
  

 

  ผล             

RC3.2 การจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายภูมภิาค (ส้านักงานน ้าเสียสาขา) อาจล่าช้า 
1 กองประสานงานกลาง 1 จัดท้าแผนค่าใช้จ่ายใน

การด้าเนินงาน (O&M)  และแผนปริมาณน ้าเสีย
เข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย และน้าเสนอผู้บริหารเพื่อ
อนุมัติ 

10 แผน  5 5          กปง.1 
นายรัฐวฒุิ ทับทอง, 

นายอนุชิต มธรุพจนางกรู 

 

  ผล             

2 กองประสานงานกลาง 1 เผยแพร่แผนค่าใช้จ่ายฯ 
และแผนปริมาณน ้าเสียฯ ต่อส้านักงานจัดการ    
น ้าเสียสาขาทุกพื นที่ให้รับทราบเป้าหมายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

5 แผน    5         กปง.1, 2 
นายอนุชิต มธรุพจนางกรู, 

น.ส.รชันี รัตนภูผา 

 

  ผล             
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กิจกรรม % 
แผน/
ผล 

ประจ าปีบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา / 
อุปสรรค/  

แนวทางการแก้ไข ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 ส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขาด้าเนินงานตามแผนฯ 

ดังกล่าวที่ได้รับมอบหมาย และกองประสานงาน
กลาง 1 ด้าเนินการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตาม
แผน 

8.5 แผน    0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 สจส. ทกุพื นที่, 
นายอนุชิต มธรุพจนางกรู 

 

 
 ผล             

4 กองประสานงานกลาง 1 รวบรวมและสรุปผลค่า
ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน (O&M) และแผน
ปริมาณน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย เพื่อน้ามา
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบ้าบัด
น ้าเสียภาพรวมขององค์กร 

8.5 แผน    0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 นายอนุชิต มธรุพจนางกรู  

  ผล             

5 กองประสานงานกลาง 1 สรุปรายงานให้ผู้บริหาร
พิจารณาป็นรายไตรมาส 
 

8 แผน   2   2   2   2 นายรัฐวฒุิ ทับทอง, 
นายอนุชิต มธรุพจนางกรู 

 
  ผล             

RC3.3 ค่าใช้จ่ายผันแปรผิดปกติ (อุบัติเหตุและภยัธรรมชาติ) เช่น ท่อแตก, ถนนทรุด, น ้าทะเลเข้า เป็นต้น 
1 จัดท้าแผนบ้ารุงรักษาเครื่องจักร ท่อรวบรวม      

น ้าเสียของส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขาทุกสาขา 
5 แผน 2 3           สจส. ทกุพื นที ่  

  ผล             

2 ส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขาด้าเนินการตามแผน 
และรายงานผลการด้าเนินการ กรณีเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินให้ส่วนกลางรับทราบ  

5 แผน   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 สจส. ทกุพื นที ่  
 

 ผล             

3 กองประสานงานกลางรวบรวม และสรปุผลการ
ด้าเนินงานต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบ 
 
 
 

5 แผน   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 นายรัฐวฒุิ ทับทอง, 
นายอนุชิต มธรุพจนางกรู 

 

  ผล             
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     องค์การจัดการน ้าเสีย มิถุนายน 2563 

กิจกรรม % 
แผน/
ผล 

ประจ าปีบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา / 
อุปสรรค/  

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

RC3.4 น ้าเสียเข้าระบบน้อยกวา่คาดการณ์ 
1 ผู้อ้านวยการฝ่ายจัดการน ้าเสียภูมิภาค 1 และ 2 

จัดท้าบันทึกให้ส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขาจัดท้า
แผนหรือมาตราการ กรณีน ้าเสียเข้าระบบน้อย
กว่าคาดการณ์ และควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการระบบ้าบัดน ้าเสีย 

4 แผน 4            ฝจส.1,2 

นายปัณณพัฒน์ จันทรเ์จรญิสุข, 
นายกิตติ ธีรสรเดช 

 

 

  ผล             

2 ส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขาด้าเนินการหาสาเหตุ 
ผลกระทบ และหามาตรการการแก้ไข และ
รายงานผลเสนอต่อผู้บริหาร 

10 แผน  2.5 2.5 2.5 2.5        สจส. ทกุพื นที ่  

 
 ผล             

3 กองประสานงานติดตามผลการด้าเนินงานของ
ส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา รายงานผลเสนอต่อ
ผู้บริหารเป็นรายเดือน/รายไตรมาส 

11 แผน  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 นายรัฐวฒุิ ทับทอง, 
นายอนุชิต มธรุพจนางกรู 

 

 

 
 ผล             

 ผลงานจริง       เดือนนี                   

 ผลงานเป้าหมายเดือนนี                   

 ผลงานจริง       สะสม                  

 ผลงานเป้าหมายสะสม                  
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ตารางแสดงความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยง RF3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อปริมาณน  าเสียเข้าระบบบ าบัดน  าเสีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ตารางแสดงค่าผลกระทบจากความเสี่ยง 
(Impact) 

 
ตารางแสดงค่าโอกาสเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) 

Risk Profile แสดงค่าระดบัความเสี่ยงระดับองค์กร 
สถานะ: ทบทวนกลางป ี

หมายเหต:ุ  คอื ประเมินต้นปี              คอื ผลรายไตรมาส 
               คือ ทบทวนระหว่างปี         คอื ทบทวนระหว่างปี (ครั งที่ 2) 
               คอื เป้าหมาย ก.ย. 63 

ระดับ 5 = สูงมาก ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสยีเข้าระบบ  
2.57 บาท/ลูกบาศกเ์มตร 

 ระดับ 5 = สูงมาก ไม่สามารถควบคุมจ้านวนเงินที่จ่ายจริงเทียบกับแผนการควบคุม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการระบบบ้าบัดน ้าเสียทกุไตรมาส 

 

5      

4      

3      

2      

1      

Impact / 
likelihood 

1 
 

2 
 

3 
 

4  
 

5  
 

ระดับ 4 = สูง ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสยีเข้าระบบ 
 2.47 บาท/ลูกบาศก์เมตร 

 ระดับ 4 = สูง สามารถควบคุมจ้านวนเงินที่จ่ายจริงเทียบกบัแผนการควบคุม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 1 ไตรมาส 

ระดับ 3 = ปานกลาง ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสยีเข้าระบบ  
2.37 บาท/ลูกบาศกเ์มตร (RA) 

 ระดับ 3 = ปานกลาง 
 

สามารถควบคุมจ้านวนเงินที่จ่ายจริงเทียบกบัแผนการควบคุม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 2 ไตรมาส 

ระดับ 2 = ต่ า ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสยีเข้าระบบ  
2.27 บาท/ลูกบาศกเ์มตร 

 ระดับ 2 = ต่ า สามารถควบคุมจ้านวนเงินที่จ่ายจริงเทียบกบัแผนการควบคุม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 3 ไตรมาส 

ระดับ 1 = ต่ ามาก ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสยีเข้าระบบ 
 2.17 บาท/ลูกบาศก์เมตร (TR) 

 ระดับ 1 = ต่ ามาก  สามารถควบคุมจ้านวนเงินที่จ่ายจริงเทียบกบัแผนการควบคุม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 4 ไตรมาส 

ผลงานในปีที่ผ่านมา
(RR) 

  ผลงานในปีที่ผ่านมา
(RR) 

 

ผลงานไตรมาสที ่1   ผลงานไตรมาสที ่1  
ผลงานไตรมาสที ่2   ผลงานไตรมาสที ่2  
ผลงานไตรมาสที ่3   ผลงานไตรมาสที ่3  
ผลงานไตรมาสที ่4   ผลงานไตรมาสที ่4  
สรุปความส าเร็จ ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ  สรุปความส าเร็จ ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 
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ปัจจัยเสี่ยงท่ี 4 รายไดท้ี่ได้จากการบริหารจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 
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แบบแสดงการระบุเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่องค์กร บส.1 /2563 แผ่นที่ 1 

ล า 
ดับ 
ที ่

Ex- or 
Internal 
Factors 

MC- 
STEPS 
/ B-Me 

แหล่งที่มาของเหตุการณ์ที่อาจไม่พึงประสงค์ 
Uncertainty  / Event 

ประเด็นความเสี่ยง 
Risk Area 

วัตถุประสงค์องค์กรที่อาจได้รับ
ผลกระทบทางตรง/ ทางอ้อม 

Strategic / PA 

ปัจจัยเสี่ยง 
Key Risks 

สาเหตุความเสี่ยง 
Risk Causes 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
3 Ex-factor P= 

Political 
& Legal, 

S= 
Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Problem2 แนวปฏิบัติที่ดีของชุมชนต่อการจัดการขยะ/น ้าเสีย 
ยังขาดการน้ากฎหมาย/กฎระเบียบเข้ามาก้ากับอย่างจริงจัง 
Board 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน ้าเสีย 
ควรริเริ่มให้มีการจัดเก็บค่าจัดการน ้าเสียอย่างเป็นระบบ โดย
ให้ท้าความเข้าใจกับประชาชนเพื่ออธิบายความจ้าเป็นในการ
จัดเก็บค่าจัดการน ้าเสียให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายขั นต้นและ
สามารถบริหารจัดการได้อย่างยั่งยืน      
BU 7 นโยบายของการเมืองท้องถิ่นบางพื นที่ไม่ให้ความส้าคัญ
ด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย   
T1. ประชาชนและชุมชนยังไม่มีความตระหนักถึงความส้าคัญ 
และประโยชน์จากการจัดการน ้าเสยีเท่ากับปัญหาสิ่งแวดล้อม
อื่น 
T2. ประชาชนและชุมชนยังไม่มีความพร้อมในการรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการบ้าบัดน ้าเสีย 
T3. ยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษในด้านการ
บ้าบัดน ้าเสียอย่างจริงจัง 
 

ขาดประสิทธิภาพ 
การหารายได้ 
เชิงพานิชย ์
ในระยะยาว 

 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 

กลยุทธ์ที ่3.1 
พัฒนาองค์สู่ความยั่งยืน 

 
 

RF4 
ร า ย ไ ด้ ที่ ไ ด้ จ า ก   
การบริหารจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ไม่เป็น  
ไปตามเป้าหมาย 

 

RC4.1 ขาดการแจ้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อตั งงบประมาณล่วงหน้า  
RC4.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้
ตั งงบประมาณรองรับค่าใช้จ่ายที่
องค์การจัดการน ้าเสียเรียกเก็บ 
RC4.3 ขาดความตอ่เนื่องในการติดตาม
เร่งรัดงาน เช่นติดตามหนี   
 

RF3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อ
ปริมาณน  าเสียเข้าระบบบ าบัดน  าเสีย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 
RC3.2 การจัดเก็บข้อมูลสรุปค่าใช้จ่าย
ภูมิภาค (ส านักงานน  าเสียสาขา) อาจ
ล่าช้า 
RC6.1 ขาดอ านาจบังคับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการให้ความร่วมมือ 
RC6.2 ขาดการวิเคราะห์องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นเป้าหมายอย่างเป็น 
ระบบ 
 

 



                                                                                                                                                                                                                    
แผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวนระหว่างปี) 

  
  -65-    

     องค์การจัดการน ้าเสีย มิถุนายน 2563 

 

แบบแสดงการระบุเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่องค์กร บส.1 /2563 แผ่นที่ 2 

ล า 
ดับ 
ที ่

Ex- or 
Internal 
Factors 

MC- 
STEPS 
/ B-Me 

แหล่งที่มาของเหตุการณ์ที่อาจไม่พึงประสงค์ 
Uncertainty  / Event 

ประเด็นความ
เสี่ยง 

Risk Area 

วัตถุประสงค์องค์กรที่อาจได้รับ
ผลกระทบทางตรง/ ทางอ้อม 

Strategic / PA 

ปัจจัยเสี่ยง 
Key Risks 

สาเหตุความเสี่ยง 
Risk Causes 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
3 In-factor 

 
B=Budget, 

M= 
Manpower 

 

BU 8 ค่าบรกิารจัดการระบบบา้บัดน ้าเสียมีผลกระทบต่อการ
ด้าเนินงานขององค์กร 
w.4 ไม่สามารถบริหารจัดการน ้าในภาพรวมได้ (End-to-end 
Process) 
VE.4 รายได้ที่ได้จากการบริหารจัดการประจ้าปีงบประมาณ            
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาดประสิทธิภาพ 
การหารายได้ 
เชิงพานิชย ์
ในระยะยาว 

 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 

กลยุทธ์ที ่3.1 
พัฒนาองค์สู่ความยั่งยืน 

 

RF4 
รายได้ที่ได้จากการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

  

RC7.1 ขาดอ านาจบังคับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการให้ความร่วมมือ 
RC7.2 ขาดการวิเคราะห์องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นเป้าหมายอย่างเป็น
ระบบ 
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แบบแสดงการวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม (Cost - Benefit) บส.2 /2563 แผ่นที่ 1 

ล าดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 
Key Risks 

วิธีจัดการ 
ความเสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 
เดิม / ที่มีอยู่แล้ว 

รายละเอียด 
การจัดการเพ่ิมเติม 

ต้นทุน ผลประโยชน ์
ทางเลือก 

ที่เหมาะสม 
ผู้รับผิดชอบ 

(1) (7) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
3 RF4 

รายได้ที่ ไ ด้จากการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไป
ต า ม เ ป้ า ห ม า ย 
 

ยอมรับ - - - - - - 

จัดการ 
 

 1. ค้านวณค่าใชจ้่ายในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียของ 
อปท. ตามเงือ่นไข 
 2. จัดท้าและส่งหนังสือเรียกเก็บเงินสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ประจ้าปี 2563 
 3. มีคณะกรรมการก้ากับดแูลฯ 
 4. ประชุมคณะกรรมการ Steering ของแต่ละพื นที ่
 5. จัดท้าหนังสือประมาณการการจ่ายเงนิสมทบกับองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ล่วงหน้า 45 วันกอ่นสิ นปีงบประมาณ เพือ่ที่องคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่นจะได้มกีารจัดท้างบประมาณรายจ่ายให้กับ
องค์การจัดการน ้าเสีย ในปถีัดไป โดยให้จ่ายค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย
ภายในไตรมาส 2 
 6. จัดส่งหนังสอืทวงถามกรณทีี่ อปท. ไม่จา่ยเงินสมทบให้กับ อจน. 
ตามทีก่้าหนด 
 7. มีหนังสอืการแจ้งเตอืนการช้าระเงินล่าชา้ พร้อมแจ้งสงวนสทิธิ์
การด้าเนนิคดีทางกฎหมาย 
 8. เจรจาตกลงทางกฎหมาย 
 9. ด้าเนนิคดี หลังจากมีการเจรจา 

แผนการตดิตามการ
จ่ายเงินสมทบ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

- สามารถด้าเนินการ

จัดเก็บค่าบริการ

บ้าบัดน ้าเสียใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ได้จ้านวนเงิน 

78.87 ล้านบาท 

 
 

ฝบจ., กจร. 
นางปนัดดา 
ภาณุฑตั, 

นายธนาวัฒน์ 
นครชัย,  
น.ส.วิภา  
เมตตาหมู ่

ถ่ายโอน - - - - - - 

หลีกเลี่ยง - - - - - - 
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Risk Factor (RF.) Risk Cause (RC.)Risk AreaRisk Category

/Strategic
Trigger 

(KRI: Lead indicator for Early Warning System)
 

 จส./กปง.
นายปัณณพัฒน์ จันทร์เจริญสุข, นายกิตติ ธีรสรเดช, 
นายรัฐวุฒิ ทับทอง และนายอนุชิต มธุรพจนางกูร

 วศ./กพค.,  อจน.
นายอธิรักษ ์ บุพจันโท, นายอนุพันธ์ เตียไพรัชกูลกิจ, 
น.ส.ศุทธวดี ศิริยานนท์ และน.ส.อภิรดี ชาวสวนเจริญ

 บจ./กจร.
นางปนัดดา ภาณ ุฑัต, นายธนาวัฒน์ นครชัย 
น.ส.วิภา เมตตาหมู่ และน.ส.พิมพ์นิภา ชะบา

วัตถ ุประสงค์เชิงย ุทธศาสตร์ที่ 1 
ก่อสร้างและเพ ิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน  าเส ีย

     กลย ุทธ์ที่ 1.1 ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นท่ีเป้าหมาย
     กลย ุทธ์ที่ 1.2 ฟื้นฟูและรักษาระบบบ้าบัดน ้าเ สียในพื นทีเป้าหมาย

     

RF6 การฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบ    
บ าบ ัดน  าเสีย ของ อปท. ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
(จ านวน 14 พื นที)่

ก หมายเพื่อรองรับการด าเนินงาน
ร่วม กับคู่ค้า

RC6.1  ขาดอ  านาจบังคับองค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่นในการให้ความร่วมมือ

RC6.2 ขาดการว ิเคราะห์องค ์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นเป้าหมายอย่างเป็นระบบ

RC6.3 ขาดอ ัตราก าลังในการติดต ่อประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่น
         อย่างต ่อเน่ือง 

20%

20%

10%

ประสานงาน อปท. เพื่อขอความร ่วมม ือ

จ้านวนครั งที่ทบทวนแผนการเข้าพื นที่ อปท.

อัตราก้าลังเทียบก ับกรอบ

เปร ียบเทียบข้อมูลช่วงเวลาเดียวก ันกับปีก่อน
RF3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อปริมาณ    

น  าเสียเข้าระบบบ าบัดน  าเสีย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

RF4 รายได้ที่ได้จากการบริหารจัดการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

การบริหารค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน

ความสามารถในการหารายได้
เชิงพาณิชย์ในระยะยาว

RC4.2 อปท. ไม่ได ้ตั งงบประมาณรองรับค่าใช้จ่ายที่ อจน . เรียกเก ็บ

RC4.3 ขาดความต่อเนื่องในการติดตามเร่งรัดงาน เช่น การติดตามหนี  การดิดตาม
การเบิกจ่ายงบลงทุน เป็นต้น

RC3.1 ไม่มีหน่วยงานควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนกลางผิดปกติ 

RC3.2 การจัดเก ็บข้อสรุปค่าใช้จ่ายภูมิภาคอาจล่าช้า

RC3.3 ค่าใช้จ่ายผันแปรผิดปกติ (อุบัต ิเหต ุและภัยธรรมชาติ)

RC3.4 น  าเสียเข้าระบบน้อยกว ่าที่คาดการณ์
20%

20%

40%

20%

20%

15%

RC4.1 ขาดการแจ้ง อปท. เพ่ือต ั งงบประมาณล่วงหน้า0%

วัตถ ุประสงค์เชิงย ุทธศาสตร์ที่ 1 
ก่อสร้างและเพ ิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน  าเส ีย

     กลย ุทธ์ที่ 1.1 ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นท่ีเป้าหมาย
     กลย ุทธ์ที่ 1.2 ฟื้นฟูและรักษาระบบบ้าบัดน ้าเ สียในพื นทีเป้าหมาย

วัตถ ุประสงค์เชิงย ุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาองค์กรสู่ความย ั่งยืน

     กลย ุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาองค์กรสู่ความย่ังยืน

A

เปร ียบเทียบข้อมูลช่วงเวลาเดียวก ันกับปีก่อน

เปร ียบเทียบข้อมูลช่วงเวลาเดียวก ันกับปีก่อน

เปร ียบเทียบข้อมูลช่วงเวลาเดียวก ันกับปีก่อน

% ความส้า เร ็จในการแจ้งประมาณการล่วงหน้า

การไม่ลดลงของจ้านวน อปท. ที่เคยปฏิเสธ

การไม่ลดลงของจ้านวน อปท. ที่เคยปฏิเสธหนี 

20%

F
C

B

5%

5%

15%

 วศ./กพค.
นายอธิรักษ ์ บุพจันโท, นายอนุพันธ์ เตียไพรัชกูลกิจ, 
น.ส.ศุทธวดี ศิริยานนท์ และน.ส.อภิรดี ชาวสวนเจริญ

วัตถ ุประสงค์เชิงย ุทธศาสตร์ที่ 1 
ก่อสร้างและเพ ิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน  าเส ีย

     กลย ุทธ์ที่ 1.1 ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นท่ีเป้าหมาย
     กลย ุทธ์ที่ 1.2 ฟื้นฟูและรักษาระบบบ้าบัดน ้าเ สียในพื นทีเป้าหมาย

     

RF7 การจัดให้มีและบริหารจัดการระบบ
บ าบัดน  าเสีย ของ อปท. ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
(จ านวน 15 พื นที)่

ก หมายเพื่อรองรับการด าเนินงาน
ร่วม กับคู่ค้า

RC7.1  ขาดอ  านาจบังคับองค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่นในการให้ความร่วมมือ

RC7.2 ขาดการว ิเคราะห์องค ์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นเป้าหมายอย่างเป็นระบบ

RC7.3 ขาดอ ัตราก าลังในการติดต่อประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่น
         อย่างต ่อเน่ือง 

20%

20%

10%

ประสานงาน อปท. เพื่อขอความร ่วมม ือ

จ้านวนครั งที่ทบทวนแผนการเข้าพื นที่ อปท.

อัตราก้าลังเทียบก ับกรอบ

D
15%

G5%

RC6.4 ไม่สามารถส  ารวจพื นที่ เจรจาและชี แจงต่อ สภา อปท. ได ้ เน่ืองจาก
สถานการณ์โรค COVID-19

RC6.4 ไม่สามารถส  ารวจพื นที่ เจรจาและชี แจงต ่อ สภา อปท. ได ้ เน่ืองจาก
สถานการณ์โรค COVID-19

ประสานงาน อปท. เพื่อขอความร ่วมม ือ

ประสานงาน อปท. เพื่อขอความร ่วมม ือ

50%

50%

 

Risk Correlation Map 2 แสดงการเชื่อมโยง Key Risks – Risk Causes – Mitigate Plan รายปัจจัยเสี่ยงขององค์การจัดการน  าเสีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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     องค์การจัดการน ้าเสีย มิถุนายน 2563 

แบบแสดงการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง บส.4 /2563 แผ่นที่ 1 

ล า 
ดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 
ค่าระดับ 
ทบทวน 

ค่าระดับ 
เป้าหมาย 

สาเหตุ % 
ความ 
รุนแรง การจัดการเดิม / ที่มีอยู่แล้ว แผนจัดการความเสี่ยง 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

   

(1) (7) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 
3 RF4 

รายได้ที่ได้จากการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563 ไม่ เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

 

สูงมาก 
(I5xL5=25) 
 

ต่้า 
(I2xL1=2) 

 

RC4.1 ขาดการแจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ตั งงบประมาณล่วงหน้า 
 
 
 
RC3.2 การจัดเก็บข้อมลู
สรุปค่าใช้จ่ายภูมิภาค 
(ส านักงานน  าเสยีสาขา) 
อาจล่าช้า 

0 
 
 
 
 
 
 
5 

  
 
 
 
 
 
 
 

 1. ค้านวณค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ระบบบ้าบดัน ้าเสียของ อปท. ตาม
เงื่อนไข 
2. จัดท้าและส่งหนังสือเรยีกเก็บเงนิ
สมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ระบบบ้าบดัน ้าเสีย ประจ้าปี 2563 
 
จัดตั งคณะท างานฯ เพื่อควบคุมตดิตาม
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของส่วนกลาง 
 

แผนการตดิตามการจา่ยเงินสมทบ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
แผนติดตามการด าเนินการควบคมุ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อ
ปริมาณน  าเสียเข้าระบบบ าบดั    
น  าเสีย 

ฝบจ. กจร. 
นางปนัดดา ภาณุฑัต, 
นายธนาวัฒน์ นครชัย,  
น.ส.วิภา เมตตาหมู่,  
น.ส.พิมพ์ณภิา ชะบา 

 
 

กปง. 1 
นายรัฐวุฒิ ทับทอง, 

นายอนุชิต  
มธุรพจนางกูร 

RC4.2 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่ได้ตั ง
งบประมาณรองรับ
ค่าใช้จ่ายที่องค์การจัดการ
น ้าเสียเรียกเก็บ 
 
 

20
 
  

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

1. มีคณะกรรมการก้ากับดูแลฯ 
2. ประชุมคณะกรรมการ Steering ของ
แต่ละพื นท่ี 
3. จัดท้าหนังสือประมาณการการ
จ่ายเงินสมทบกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นล่วงหน้า 45 วันก่อนสิ น
ปีงบประมาณ เพื่อที่องค์กรปกครอง 

แผนการตดิตามการจา่ยเงินสมทบ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 

ฝบจ. กจร 
นางปนัดดา ภาณุฑัต, 
น.ส.วิภา เมตตาหมู่, 

ผู้จัดการ สจส. 
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     องค์การจัดการน ้าเสีย มิถุนายน 2563 

แบบแสดงการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง บส.4 /2563 แผ่นที่ 1 

ล า 
ดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 
ค่าระดับ 
ทบทวน 

ค่าระดับ 
เป้าหมาย 

สาเหตุ % 
ความ 
รุนแรง การจัดการเดิม / ที่มีอยู่แล้ว แผนจัดการความเสี่ยง 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

   

(1) (7) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 
 
 
 
 
 
RC6.1 ขาดอ านาจบังคับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการให้ความ
ร่วมมือ 
 
RC7.1 ขาดอ านาจบังคับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการให้ความ
ร่วมมือ 
 
 
 

 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท้องถิ่นจะไดม้ีการจดัท้างบประมาณ
รายจ่ายให้กับองค์การจัดการน ้าเสยี ในปี
ถัดไป โดยให้จ่ายค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย
ภายในไตรมาส 2  
 
การน าเสนอแผนปฏิบตัิการด้านการ
จัดการน  าเสียชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) ต่อคณะรัฐมนตรี  
 
 
การน าเสนอแผนปฏิบตัิการด้านการ
จัดการน  าเสียชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) ต่อคณะรัฐมนตรี  
 

 
 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก 
 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก 
 

 
 
 
 
 

ฝพอ. กนผ. 
 
 
 
 

ฝพอ. กนผ. 
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     องค์การจัดการน ้าเสีย มิถุนายน 2563 

แบบแสดงการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง บส.4 /2563 แผ่นที่ 1 

ล า 
ดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 
ค่าระดับ 
ทบทวน 

ค่าระดับ 
เป้าหมาย 

สาเหตุ % 
ความ 
รุนแรง การจัดการเดิม / ที่มีอยู่แล้ว แผนจัดการความเสี่ยง 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

   

(1) (7) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 
RC4.3 ขาดความต่อเนื่อง
ในการติดตามเร่งรัดงาน 
เช่น การติดตามหนี  การ
ติดตามการเบิกจ่ายงบ
ลงทุน เป็นต้น 
 

15    1. จัดส่งหนังสือทวงถามกรณีที่ อปท.     
ไม่จ่ายเงินสมทบให้กับ อจน. ตามที่
ก้าหนด 
2. มีหนังสือการแจ้งเตือนการช้าระเงิน
ล่าช้า พร้อมแจ้งสงวนสิทธิ์การด้าเนินคดี
ทางกฎหมาย 
3. เจรจาตกลงทางกฎหมาย 
4. ด้าเนินคดี หลังจากมีการเจรจา 
 

แผนการตดิตามการจา่ยเงินสมทบ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ฝบจ. กจร. 
นางปนัดดา ภานุฑตั, 
นายธนาวัฒน์ นครชัย,  
น.ส.วิภา เมตตาหมู่,  
น.ส.พิมพ์ณภิา ชะบา 
 

RC6.2 ขาดการวิเคราะห์
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่นที่ เป็น เป้าหมาย
อย่างเป็นระบบ 
 

5 
 

  
 

 1. ประสานงานและเข้าพบกับ อปท. 
เพื่อน าเสนอ MOU 
2. ลงนาม MOU 
3. ส ารวจและจัดท าแผนบรหิารจดัการ
ระบบบ าบดัน  าเสียเบื องต้น 
4. น าเสนอแผน/MOA ต่อ อปท. 
5. ลงนาม MOA 
 

1. ทบทวน MOU และ MOA 
2. จัดล าดับการเข้าพื นที่ 
3.  จัด เตรียมเอกสาร แผนงาน 
พร้อม Presentation เพื่อน าเสนอ
กับ อปท.  
 

นายอธิรักษ์ บุพจันโท,  
น.ส.ศุทธวดี ศิรยิานนท์,  

น.ส.อภิรดี  
ชาวสวนเจรญิ 
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แบบแสดงการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง บส.4 /2563 แผ่นที่ 1 

ล า 
ดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 
ค่าระดับ 
ทบทวน 

ค่าระดับ 
เป้าหมาย 

สาเหตุ % 
ความ 
รุนแรง การจัดการเดิม / ที่มีอยู่แล้ว แผนจัดการความเสี่ยง 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

   

(1) (7) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 
RC7.2 ขาดการวิเคราะห์
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่นที่ เป็น เป้าหมาย
อย่างเป็นระบบ 
 
 
 

5    1. ประสานงานและเข้าพบกับ อปท. 
เพื่อน าเสนอ MOU 
2. ลงนาม MOU 
3. ส ารวจและจัดท าแผนบรหิารจดัการ
ระบบบ าบดัน  าเสียเบื องต้น 
4. น าเสนอแผน/MOA ต่อ อปท. 
5. ลงนาม MOA  

1. ทบทวน MOU และ MOA 
2. จัดล าดับการเข้าพื นที่ 
3.  จัด เตรียมเอกสาร แผนงาน 
พร้อม Presentation เพื่อน าเสนอ
กับ อปท.  
 

นายอธิรักษ์ บุพจันโท,  
น.ส.ศุทธวดี ศิรยิานนท์,  

น.ส.อภิรดี  
ชาวสวนเจรญิ 

 
 
 

RF3 ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
ด า เนิ น งานน  า เ สี ย เ ข้ า
ร ะ บ บ บ า บั ด น  า เ สี ย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2 5 6 3  ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม
เป้าหมาย 
 

20    1. ผู้จัดการน  าเสียสาขา ก ากับดูแล 
2 .  รายงานเข้ าส่ วนกลางเมื่ อพบว่ า
ค่าใช้ จ่ายที่ด าเนินการเกินจากการขอ
งบประมาณ หรือคาดการณ์ไว้ 
3. จัดตั งคณะท างานฯ เพื่อควบคุมติดตาม
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของส่วนกลาง 
4. ผู้จัดการน  าเสียสาขา ก ากับดแูล 
ติดตามสถานการณ์น  าอย่างสม่ าเสมอ 
5. ขุดลอกตะกอนภายในระบบท่อรวบรวม
น  าเสียและการขุดลอกตะกอนที่สถานีสูบ 
 

MP3 แผนติดตามการด าเนินการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ต่อปริมาณน  าเสียเข้าระบบบ าบัด    
น  าเสีย 
 

กปง.1 
นายรัฐวุฒิ ทับทอง, 

นายอนุชิต  
มธุรพจนางกูร 
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MP4 แผนติดตามการจา่ยเงินสมทบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 RF4 รายได้ที่ได้จากการบรหิารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

สาเหตุที่ RC4.1 ขาดการแจ้ง อปท. เพื่อตั งงบประมาณล่วงหน้า (0%) RC4.2 อปท. ไม่ได้ตั งงบประมาณรองรับคา่ใช้จ่ายที่ อจน. เรียกเก็บ (20%) 
RC4.3 ขาดความต่อเนื่องในการตดิตามเร่งรัดงาน เช่น ตดิตามหนี  ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน (15%) RF3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อปริมาณน  าเสียเข้าระบบบ าบดัน  าเสยี ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 (20%) RC3.2 การจัดเก็บข้อมูลสรุปค่าใช้จ่ายภมูิภาค (ส านักงานน  าเสียสาขา) อาจล่าช้า (5%) RC6.1 ขาดอ านาจบังคับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ความร่วมมือ (15%)  
RC6.2 ขาดการวิเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเป้าหมายอย่างเป็นระบบ (5%) RC7.1 ขาดอ านาจบังคับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ความร่วมมือ (15%)  

RC7.2 ขาดการวิเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเป้าหมายอย่างเป็นระบบ (5%)  

กิจกรรม % 
แผน/
ผล 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียดการ

ด าเนินงาน 
ปัญหา / อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

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

RC4.1 ขาดการแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตั งงบประมาณล่วงหน้า 
RC3.2 การจัดเก็บข้อมูลสรุปค่าใช้จ่ายภูมิภาค (ส านักงานน  าเสียสาขา) อาจล่าช้า (รายละเอียดแผนการด าเนินการแสดงใน RF3)  
1 กองประสานงานกลาง 1 รวบรวมและ

สรุปผลค่าค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
(O&M)  และแผนปริมาณน  าเสียเขา้ระบบ
บ า บัดน  า เ สี ย  เพื่ อ น า ม าวิ เ ค ร าะ ห์
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบ
บ าบัดน  าเสียภาพรวมขององค์กร 

5 แผน   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 กปง.1 
นายรัฐวฒุิ ทับทอง, 

นายอนุชิต มธรุพจนางกรู 
 

  
 ผล             

2 ค้านวณค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน ้ า เสียของ อปท.  ตาม
เงื่อนไข MOA 

10 แผน 2.5    2.5   2.5   2.5  ฝบจ. กจร. 
นางปนัดดา ภานุฑัต,นายธนาวฒัน์ นครชัย,  
น.ส.วิภา เมตตาหมู่, น.ส.พิมพณ์ิภา ชะบา 

  
 ผล             

3 จัดท้าหนังสือแจ้งยอดสมทบค่าใช้จ่าย
เพื่อตั งงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

10 แผน      10       ฝบจ. กจร. 
นางปนัดดา ภานุฑัต,นายธนาวฒัน์ นครชัย,  

น.ส.วิภา เมตตาหมู่, น.ส.พิมพณ์ิภาชะบา 
  

 ผล             

4 ประสานงานอย่างต่อเนื่องกับ อปท. 
เกี่ยวกับการตั งงบประมาณล่วงหน้า 
 

5 แผน      1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 ฝบจ. กจร. 
นางปนัดดา ภานุฑัต,นายธนาวฒัน์ นครชัย,  
น.ส.วิภา เมตตาหมู่, น.ส.พิมพณ์ิภา ชะบา 

  
 ผล             
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กิจกรรม % 
แผน/
ผล 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียดการ

ด าเนินงาน 
ปัญหา / อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

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

RC4.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ตั งงบประมาณรองรับค่าใช้จ่ายที่องค์การจัดการน ้าเสียเรียกเก็บ 
RC6.1 ขาดอ านาจบังคับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ความร่วมมือ (ปจัจัยภายนอก)  
RC7.1 ขาดอ านาจบังคับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ความร่วมมือ (ปจัจัยภายนอก)  
1 ประชุมร่วมกับ อปท. ในการท้าความ

เข้าใจ/รับทราบปัญหาเกี่ยวกับการตั ง
งบประมาณจ่ายเงินสมทบให้กับ อจน. 

15 แผน    5    5    5 ฝบจ. กจร. 
นางปนัดดา ภานุฑัต,นายธนาวฒัน์ นครชัย,  
น.ส.วิภา เมตตาหมู่, น.ส.พิมพณ์ิภา ชะบา 

   ผล             

2 ประสานงานอย่างตอ่เนื่องเกี่ยวกับการ
จ่ายเงินสมทบ 
 

20 แผน     2 2 2 2 3 2 2 3 ฝบจ. กจร. 
นางปนัดดา ภานุฑัต,นายธนาวฒัน์ นครชัย,  
น.ส.วิภา เมตตาหมู่, น.ส.พิมพณ์ิภา ชะบา 

  
 ผล             

RC4.3 ขาดความตอ่เนื่องในการติดตามเร่งรัดงาน เช่น ติดตามหนี   

1 วางแผนการประชุมคณะกรรมการก้ากับ
ดูแลการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ของ อปท. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

5 แผน 2.5 2.5           ฝบจ. กจร. 
นางปนัดดา ภานุฑัต,นายธนาวฒัน์ นครชัย,  

น.ส.วิภา เมตตาหมู่, น.ส.พิมพณ์ิภา ชะบา 
   ผล             

2 ประชุมคณะกรรมการก้ากับดูแลการ
บริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียของ 
อปท ส้าหรับค่าใช้จ่ายปี 2562 จ่าย 2563 

15 แผน   3   4   4   4 ฝบจ. กจร. 
นางปนัดดา ภานุฑัต,นายธนาวฒัน์ นครชัย,  
น.ส.วิภา เมตตาหมู่, น.ส.พิมพณ์ิภา ชะบา 

  
 ผล             

3 ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เร่งรัดการ
จ่ายเงินสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียของ อปท. 
 
 
 
 

5 แผน       2.5   2.5   ฝบจ. กจร. 
นางปนัดดา ภานุฑัต,นายธนาวฒัน์ นครชัย,  
น.ส.วิภา เมตตาหมู่, น.ส.พิมพณ์ิภา ชะบา 

  

 ผล             

4 10 แผน     5     5   ฝบจ. กจร. 
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กิจกรรม % 
แผน/
ผล 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
รายละเอียดการ

ด าเนินงาน 
ปัญหา / อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ไข 

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

จัดประชุมหารือทบทวนการจ่ายเงิน
สมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน ้าเสียของ อปท.เพื่อหาข้อ
ยุต ิ

 ผล             นางปนัดดา ภานุฑัต,นายธนาวฒัน์ นครชัย,  
น.ส.วิภา เมตตาหมู่, น.ส.พิมพณ์ิภา ชะบา 

RC6.2 ขาดการวิเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเป้าหมายอย่างเป็นระบบ (รายละเอียดแผนการด าเนินการแสดงใน RF6) 

RC7.2 ขาดการวิเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเป้าหมายอย่างเป็นระบบ (รายละเอียดแผนการด าเนินการแสดงใน RF7) 

RF3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อปริมาณน  าเสียเข้าระบบบ าบัดน  าเสีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (รายละเอียดแผนการด าเนนิการแสดงใน RF3)  

 ผลงานจริง       เดือนนี                                    

 ผลงานเป้าหมายเดือนนี                                    

 ผลงานจริง       สะสม                                   

 ผลงานเป้าหมายสะสม                                   
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ตารางแสดงความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยง RF4 รายได้ที่ได้จากการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ตารางแสดงค่าผลกระทบจากความเสี่ยง 
(Impact) 

 
ตารางแสดงค่าโอกาสเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) 

Risk Profile แสดงค่าระดบัความเสี่ยงระดับองค์กร 
สถานะ: ทบทวนกลางป ี

หมายเหต:ุ  คอื ประเมินต้นปี              คอื ผลรายไตรมาส 
               คือ ทบทวนระหว่างปี         คอื ทบทวนระหว่างปี (ครั งที่ 2) 
               คอื เป้าหมาย ก.ย. 63 

ระดับ 5 = สูงมาก สามารถจัดเก็บรายได้  49.56 ล้านบาท   
(ผลการด้าเนินงานปงีบประมาณ2562) 

 ระดับ 5 = สูงมาก ความส้าเร็จของแผนการด้าเนินงานการติดตาม 
การจ่ายเงินสมทบ 80% (-20%) 

 

5      
 

4      

3      

2      

1      

Impact / 
likelihood 

1 
 

2 
 

3 
 

4  
 

5  
 

ระดับ 4 = สูง สามารถจัดเก็บรายได้  59.33 ล้านบาท   
 

 ระดับ 4 = สูง ความส้าเร็จของแผนการด้าเนินงานการติดตาม 
การจ่ายเงินสมทบ 85% (-15%) 

ระดับ 3 = ปานกลาง สามารถจัดเก็บรายได้  69.10 ล้านบาท 
  (RA) 

 ระดับ 3 = ปานกลาง 
      

ความส้าเร็จของแผนการด้าเนินงานการติดตาม 
การจ่ายเงินสมทบ 90% (-10%) 

ระดับ 2 = ต่ า สามารถจัดเก็บรายได้  78.87 ล้านบาท   
(100%) (TR) 

 ระดับ 2 = ต่ า ความส้าเร็จของแผนการด้าเนินงานการติดตาม 
การจ่ายเงินสมทบ 95% (-5%) 

ระดับ 1 = ต่ ามาก สามารถจัดเก็บรายได้  88.64 ล้านบาท   
 

 ระดับ 1 = ต่ ามาก  ความส้าเร็จของแผนการด้าเนินงานการติดตาม 
การจ่ายเงินสมทบ 100% (-0%) 

ผลงานในปีที่ผ่านมา(RR)   ผลงานในปีที่ผ่านมา(RR) 
 

ผลงานไตรมาสที ่1   ผลงานไตรมาสที ่1  

ผลงานไตรมาสที ่2   ผลงานไตรมาสที ่2  
ผลงานไตรมาสท่ี 3   ผลงานไตรมาสท่ี 3  

ผลงานไตรมาสท่ี 4   ผลงานไตรมาสท่ี 4  

สรุปความส าเร็จ ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ  สรุปความส าเร็จ ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 
 

หมายเหตุ: แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563 เท่ากับ 78.87 ล้านบาท ก าหนดให้เป็นค่าระดบั 2 ส่วนผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 เทา่กับ 49.56 ลา้นบาท ก าหนดให้เป็นค่าระดับ 5 ดังนั นผลต่างจงึ 
              เท่ากบั 29.31 ลา้นบาท จงึก าหนดใหช้่วงหา่งแต่ละระดบัเทา่กันซึ่งเท่ากับ 9.77 ล้านบาท    
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ปัจจัยเสี่ยงท่ี 5 การเบกิจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
องค์การจัดการน  าเสีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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2.แบบแสดงการระบุเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่องค์กร บส.1 /2563 แผ่นที่ 1 

ล า 
ดับ 
ที ่

Ex- or 
Internal 
Factors 

MC- 
STEPS 
/ B-Me 

แหล่งที่มาของเหตุการณ์ที่อาจไม่พึงประสงค์ 
Uncertainty  / Event 

ประเด็นความเสี่ยง 
Risk Area 

วัตถุประสงค์องค์กรที่อาจได้รับผลกระทบ
ทางตรง/ ทางอ้อม 
Strategic / PA 

ปัจจัยเสี่ยง 
Key Risks 

สาเหตุความเสี่ยง 
Risk Causes 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
4 Ex-factor P=Political 

&Legal, 
S= 

Suppliers  

SEPO4 การเบิกจ่ายงบลงทุนของ อจน. ควรพิจารณา
แผนงานในการลงทุนให้สอดคล้องกับความสามารถใน
การเบิกจ่าย โดยจัดท้าประเด็นความเสี่ยงและแนว
ทางการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบ
ลงทุนได้ตามแผนที่ก้าหนด และขอให้ อจน. เร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของ
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุนรายปี และปฏิบัติตามข้อสั่ง
การของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 
ในการประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจอย่างเคร่งครัด 
BU4 ผู้รับจ้างของ อจน. เข้าพื นที่ไมได้หรือปฏิบัติงาน
ล่าช้ากว่าสัญา 

ขาดประสิทธิภาพ 
การด าเนินงานตาม
นโยบายของภาครัฐ 

 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 
ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบา้บัดน ้าเสีย 

กลยุทธ์ที ่1.1 
ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นที่เป้าหมาย 

กลยุทธ์ที ่1.2 
ฟื้นฟูและรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นที่เป้าหมาย 

 

PA 1.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน  

 

RF5 
การเบิกจ่ายงบลงทุน
ไม่เป็นไปตามแผน 
ปฏิบัติการ องค์การ

จัดการน  าเสีย 
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 
 

RC5.1 การเปลี่ยนแปลงพื นท่ี
ด้าเนินการ 
RC5.2 การจัดซื อจัดจ้างล่าช้า  
RC5.3 คู่สัญญาด้าเนินการตาม
สัญญาล่าช้า 
RC5.4 ไม่ได้รับอนุมัติการปรับ
แผนการเบิกจ่ายฯ จาก สศช. 
RC4.3 ขาดความต่อเน่ืองในการ
ติดตามเร่งรัดงาน เช่น การ
ติดตามหนี  การติดตามการ
เบิกจ่ายงบลงทุน เป็นต้น 
 

 
In-factor e= 

Effectiveness, 
B=Budget 

 

Mgt.2 การเบิกจ่ายงบลงทุนค่อนข้างต่้า ต้องก้าหนด
มาตรการหรือวางแผนในการบริหารความเส่ียง รวมทั ง
ต้องมีมาตรการติดตามและเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง  
BU2 ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผนงบลงทุน
ยังไม่ได้ตามแผนที่วางเป้าหมายไว้ 
w.3 ขาดความคล่องตัวในเรื่องงบประมาณและการขอ
อนุมัติด้าเนินงาน 
VE.3 การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
องค์การจัดการน ้าเสียประจ้าปีงบประมาณ 

 



                                                                                                                                                                                                                    
แผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวนระหว่างปี) 

  
  -78-    

     องค์การจัดการน ้าเสีย มิถุนายน 2563 

แบบแสดงการวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม (Cost - Benefit) บส.2 /2563 แผ่นที่ 1 

ล า 
ดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 
Key Risks 

วิธีจัดการ 
ความเสี่ยง 

รายละเอียด 
การจัดการ 

เดิม / ที่มีอยู่แล้ว 

รายละเอียด 
การจัดการ 
เพ่ิมเติม 

ต้นทุน ผลประโยชน ์
ทางเลือกที่
เหมาะสม 

ผู้รับผิดชอบ 

(1) (7) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
4 RF5 

การเบิกจ่ายงบลงทุน
ไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ

องค์การจัดการน  าเสีย 
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 
 

ยอมรับ - - - - - - 
จัดการ 

 

1. จัดหาพื นที่ทดแทนเพื่อขอเปลี่ยนแปลงพื นที่เมื่อมีการ
ประกาศใช้งบประมาณ ประจ้าปี 2563 
2. แผนลงนาม MOA และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
3. แผนการลงนาม MOA กอ่นเสนอกรอบค้าของบประมาณ 
4. เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าของผลการด้าเนินงานให้
เป็นไปตามสัญญาอยา่งใกล้ชิด 
5. จัดจ้างที่ปรึกษาและควบคุมงาน เพือ่ช่วยควบคุมงาน  
6. จัดประชุมคู่สัญญา/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา เพื่อหาข้อสรุป หรือ
ปรับแผนด้าเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา 
7. กรณีไม่มีเหตุอันสมควรสั่งผู้รับจ้างหยุดงาน ปรับแผนการ
ด้าเนินงาน และปรับเมื่อหมดสัญญา 
8. ฝบง. ด้าเนินการปรับแผนการเบิกจ่ายฯ 
9. กนผ. ด้าเนินการจัดท้าหนังสือขอปรับปรุงงบลงทุน
ประจ้าปี และเงินกันเหลื่อมปี เสนอต่อ มท. และ สศช. เพื่อ
พิจารณา 
10. ประสาน มท. และ สศช. เพื่อขอทราบผลการพจิารณา 

แผนบูรณาการเร่งรัดติดตามการ
เบิ กจ่ า ย งบประมาณ  ประจ้ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

- ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร

ด้าเนินงานตามรายการ

งบประมาณที่ใกล้ชิดและ 

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 

 ฝบง. 
คณะท้างานฯ 

ถ่ายโอน - - - - - - 

หลีกเลี่ยง - - - - - - 
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Risk Factor (RF.) Risk Cause (RC.)Risk AreaRisk Category
/Strategic

Trigger 
(KRI: Lead indicator for Early Warning System)

 
 

 บง./กกง. /คกก.ติดตามฯ
น.ส.วรนันท์ จันทร์ดนู, นายวิชาญ ลมงาม,

 น.ส.เมธินี  าบสุวรรณ และน.ส.วรรลยา สายแสง

RF5 การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน  าเสีย 

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563

ประสิทธ ิภาพการด าเนินงาน
ตามนโยบายของภาครัฐ

RC5.1 การเปล่ียนแปลงพื นที่ด าเนินการ

10%

20%

RC5.2 การจัดซื อจัดจ้างล ่าช้า

20%

วัตถ ุประสงค์เชิงย ุทธศาสตร์ที่ 1 
ก่อสร้างและเพ ิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน  าเส ีย

     กลย ุทธ์ที่ 1.1 ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นท่ีเป้าหมาย
     กลย ุทธ์ที่ 1.2 ฟื้นฟูและรักษาระบบบ้าบัดน ้าเ สียในพื นทีเป้าหมาย

จ้านวนรายการก่อสร ้างท่ีม ีการเปลี่ยนแปลงพื นที่ต่อรอบเวลา

% ความส้าเร ็จของแผนลงทุนภาพรวม

RC5.3 คู่ส ัญญาด าเนินการตามสัญญาล่าช้า % ความส้าเร ็จของแผนลงทุนภาพรวม
25%

RC5.4 ไม่ได ้รับอนุมัติการปรับแผนการเบิกจ่ายฯ จาก สศช.25% ประสานงาน สศช. เพื่อขอทราบผลการพิจารณา
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risk Correlation Map 2 แสดงการเชื่อมโยง Key Risks – Risk Causes – Mitigate Plan รายปัจจัยเสี่ยงขององค์การจัดการน  าเสีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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แบบแสดงการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง บส.4 /2563 แผ่นที่ 1 

ล า 
ดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 
ค่าระดับ 
ทบทวน 

ค่าระดับ 
เป้าหมาย 

สาเหตุ % 
ความ 
รุนแรง 

การจัดการ 
เดิม / ที่มีอยู่แล้ว 

แผนจัดการความเสี่ยง 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
   

(1) (7) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 
4 RF5 

การเบิกจ่ายงบ
ลงทุนไม่เป็นไปตาม

แผนปฏิบัติการ
องค์การจัดการ   
น  าเสียประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 
2563 

 
 
 
 
 

สูง 
(I5xL3=15) 
 

ต่้า 
(I1xL1=1) 

 

RC5.1 การเปลี่ยนแปลงพื นที่
ด้าเนินการ 
 

20    1.  จั ด ห า พื น ที่ ท ด แ ท น เ พื่ อ ข อ
เปลี่ยนแปลงพื นท่ีเมื่อมีการประกาศใช้
งบประมาณ ประจ้าปี 2563 
2.  แ ผ น ล ง น า ม  MOA แ ล ะ โ อ น
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
3. แผนการลงนาม MOA ก่อนเสนอ
กรอบค้าของบประมาณ 

ยอมรับความเสีย่ง (take) มีการ
ติดตามการปรับปรุงแผนการ
เบิกจ่ายงบลงทุน 
 

ฝวศ. ฝบง. 
 นายกิตติ ธีรสรเดช, 
น.ส.วรนันท์ จันทร์ดนู  
น.ส.ศุทธวดี ศิริยานนท์ 

 
 

RC4.3 ขาดความต่อเนื่องใน
การติดตามเร่งรัดงาน เช่นการ
ติดตามหนี  การตดิตามการ
เบิกจ่ายงบลงทุน เป็นต้น 
 

20    รายงานผลการด าเนินงาน/ทางด้าน
ก า ร เ งิ น ข อ ง  อ จ น .  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณพ.ศ. 2563 เสนอต่อ
คณะกรรมการ อจน. เพื่อพิจารณา
เป็นประจ าทุกเดือน 

แผนบูรณาการเร่งรัดติดตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ฝบง. กกง.  
คกก.ติดตามเร่งรัดฯ 

น.ส.วรนันท์ จันทร์ดนู, 
นางวริยา เยี่ยมศักดิ์ และ
น.ส.เมธินี ฮาบสุวรรณ 

RC5.2 การจัดซื อจัดจ้างล่าช้า  
 

10    เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าของผล
การด้าเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา
อย่างใกล้ชิด 

แผนบูรณาการเร่งรัดติดตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ฝบง. กกง.  
คกก.ติดตามเร่งรัดฯ 

น.ส.วรนันท์ จันทร์ดนู, 
นางวริยา เยี่ยมศักดิ์ และ
น.ส.เมธินี  าบสุวรรณ 
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แบบแสดงการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง บส.4 /2563 แผ่นที่ 1 

ล า 
ดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 
ค่าระดับ 
ทบทวน 

ค่าระดับ 
เป้าหมาย 

สาเหตุ % 
ความ 
รุนแรง 

การจัดการ 
เดิม / ที่มีอยู่แล้ว 

แผนจัดการความเสี่ยง 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
   

(1) (7) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 
    RC5.3 คู่ สัญญาด้ า เนินการ

ตามสัญญาล่าช้า 
 

25    1. จัดจ้างที่ปรึกษาและควบคุมงาน 
เพื่อช่วยควบคุมงาน  
2. จัดประชุมคูส่ัญญา/ผู้รับจ้าง/ที่
ปรึกษา เพื่อหาข้อสรุป หรือปรับแผน
ด้าเนินงานให้เป็นไปตามสัญญา 
3. กรณีไม่มีเหตุอันสมควรสั่งผู้รับจ้าง
หยุดงาน ปรับแผนการดา้เนินงาน 
และปรับเมื่อหมดสญัญา  

แผนบูรณาการเร่งรัดติดตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

คกก.ติดตามเร่งรัดฯ 
คกก.ตรวจการจ้างฯ/ 

น.ส.วรนันท์  
จันทร์ดนู, นางวริยา 

เยี่ยมศักดิ์ และ 
น.ส.เมธินี  

 าบสุวรรณ 
 

RC5.4 ไม่ได้รับอนุมัติการปรับ
แผนการเบิกจ่ายฯ จาก สศช. 
 
 
 
 

25    1. ฝบง. ด้าเนินการปรับแผนการ
เบิกจ่ายฯ 
2. กนผ. ด้าเนินการจัดท้าหนังสือขอ
ปรับปรุงงบลงทุนประจ้าปี และเงินกัน
เหลื่อมปี เสนอต่อ มท. และ สศช. เพื่อ
พิจารณา 
3. ประสาน มท. และ สศช. เพื่อขอ
ทราบผลการพิจารณา 

ปัจจัยภายนอก 
 

กนผ./ ฝบง. 
น.ส.วรรณนิสา  

วงษ์พยัคฆ์, 
น.ส.วรนันท์ 

จันทร์ดนู และ 
นายพันธวิศ  
โรจนศุภมิตร 
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MP5 แผนบูรณาการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 RF5 การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ อจน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สาเหตทุี่ RC5.2 การจัดซื อจัดจา้งล่าช้า (10%) RC5.3 คู่สัญญาด้าเนินการตามสญัญาล่าช้า (25%) และ RC4.3 ขาดความต่อเนื่องในการติดตามเร่งรัดงาน เช่น การติดตามหนี  การติดตามการเบิกจา่ยงบลงทุน เป็นต้น (20%)  

 
 

กิจกรรม % 
แผน ปี 2562 ปี 2563 

ผู้รับผิดชอบ 
รายงานผลการ

ด าเนินงาน ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 
 

จัดท้ารายละเอียดผลการ
เบิกจ่ายงบลงทุน 

20 แผน                                                 ฝบง./กงป./กกง.  
น.ส.วรนันท์ จันทร์ดนู 
น.ส.เมธินี  าบสุวรรณ 

  
ผล                                                 

2 
 

เ สนอคณะกรรมการ
ติดตามและเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณฯ 

20 แผน                                                 ฝบง./กงป./กกง.  
น.ส.วรนันท์ จันทร์ดนู 
น.ส.เมธินี  าบสุวรรณ 

  

ผล                                                 

3 
 

ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและเร่งรัดฯ 
 

20 แผน                                                 ฝบง./ 
คกก.ติดตามฯ   

ผล                                                 

4 
 

 วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ก า ร
เบิกจ่ายงบลงทุน ปัญหา
แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค  แ ล ะ
แนวทางแก้ไข 

20 แผน                                                 ฝบง. กกง.  
คกก.ติดตามเร่งรัดฯ 

น.ส.วรนันท์ จันทร์ดนู,  
นางวริยา เยี่ยมศักด์ิ 

และน.ส.เมธินี  
 าบสุวรรณ 

 

 

ผล                                                 

5 
 

สรุปผลตามมติที่ประชุม 
พร้อมทั งแจ้งให้เจ้าของ
โครงการ/ผู้รับผิดชอบ
ด้าเนินการ 

20 แผน                                                 ฝบง. กกง.  
คกก.ติดตามเร่งรัดฯ 

น.ส.วรนันท์ จันทร์ดนู 
น.ส.เมธินี  าบสุวรรณ 

เจ้าของโครงการ 

 

 

ผล                                                 

 ผลงานจริง     เดือนนี  
 

                                                                                                     

 ผลงานเป้าหมายเดือนนี                                                                                                         

 ผลงานจริง     สะสม                                                                                                        

 ผลงานเป้าหมายสะสม                                                                                                        
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ตารางแสดงความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยง RF5 การเบกิจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัตกิาร อจน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางแสดงค่าผลกระทบจากความเสี่ยง 
 (Impact) 

 
ตารางแสดงค่าโอกาสเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) 

Risk Profile แสดงค่าระดบัความเสี่ยงระดับองค์กร 
สถานะ: ทบทวนกลางป ี

หมายเหต:ุ  คอื ประเมินต้นปี              คอื ผลรายไตรมาส 
               คือ ทบทวนระหว่างปี         คอื ทบทวนระหว่างปี (ครั งที่ 2) 
               คอื เป้าหมาย ก.ย. 63 

ระดับ 5 = สูงมาก สามารถเบิกจา่ยงบลงทุนตามเกณฑ์ที่ สคร. 
ก้าหนดได้ 80 %  

 ระดับ 5 = สูงมาก ไม่สามารถเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบ
ลงทุนทุกไตรมาส 

 

5      

4      

3      

2      

1      

Impact / 
likelihood 

1 
 

2 
 

3 
 

4  
 

5  
 

ระดับ 4 = สูง สามารถเบิกจา่ยงบลงทุนตามเกณฑ์ที่ สคร. 
ก้าหนดได้ 85 % 

 ระดับ 4 = สูง สามารถเบิกจา่ยให้เป็นไปตามเปา้หมายการเบิกจา่ยงบลงทุน 
1 ไตรมาส 

ระดับ 3 = ปานกลาง สามารถเบิกจา่ยงบลงทุนตามเกณฑ์ที่ สคร. 
ก้าหนดได้ 90 % (RA) 

 ระดับ 3 = ปานกลาง 
       

สามารถเบิกจา่ยให้เป็นไปตามเปา้หมายการเบิกจา่ยงบลงทุน 
2 ไตรมาส 

ระดับ 2 = ต่ า สามารถเบิกจา่ยงบลงทุนตามเกณฑ์ที่ สคร. 
ก้าหนดได้ 95 % 

 ระดับ 2 = ต่ า สามารถเบิกจา่ยให้เป็นไปตามเปา้หมายการเบิกจา่ยงบลงทุน 
3 ไตรมาส 

ระดับ 1 = ต่ ามาก สามารถเบิกจา่ยงบลงทุนตามเกณฑ์ที่ สคร. 
ก้าหนดได้ 100 % (TR) 

 ระดับ 1 = ต่ ามาก  
 

สามารถเบิกจา่ยให้เป็นไปตามเปา้หมายการเบิกจา่ยงบลงทุน 
4 ไตรมาส 

ผลงานในปีที่ผ่านมา (RR)   ผลงานในปีที่ผ่านมา (RR) 
 

ผลงานไตรมาสที ่1   ผลงานไตรมาสที ่1  

ผลงานไตรมาสที ่2   ผลงานไตรมาสที ่2  

ผลงานไตรมาสที ่3   ผลงานไตรมาสที ่3  
ผลงานไตรมาสที ่4   ผลงานไตรมาสที ่4  
สรุปความส าเร็จ ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ  สรุปความส าเร็จ ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 
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ปัจจัยเสี่ยงที่ 6 การฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย 
ของ อปท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (จ านวน 14 พื นที่) 
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แบบแสดงการระบุเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่องค์กร บส.1 /2563 แผ่นที่ 1 

ล า 
ดับ 
ที ่

Ex- or 
Internal 
Factors 

MC- 
STEPS 
/ B-Me 

แหล่งที่มาของเหตุการณ์ที่อาจไม่พึงประสงค์ 
Uncertainty - Event 

ประเด็นความเสี่ยง 
Risk Area 

 

วัตถุประสงค์องค์กรที่อาจได้รับ
ผลกระทบทางตรง/ ทางอ้อม 

Strategic / PA 

ปัจจัยเสี่ยง 
Key Risks 

สาเหตุความเสี่ยง 
Risk Causes 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

5 
 

Ex-factor 
 

M=Market, 
S=Social, 

P= 
Political 
& Legal 

 

SEPO1 อจน. ควรมุ่งเน้นผลลัพธ์ของการด้าเนินงานทั งในด้าน
มลพิษทางน ้าและสุขภาพของประชาชนในแหล่งชุมชนและ
พื นที่รับผิดชอบของ อปท. ต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการ        
น ้าเสียในภาพรวมของประเทศ ต้องจัดล้าดับความส้าคัญของ
พื นที่เป้าหมายในการด้าเนินงาน โดยเฉพาะลุ่มน ้าที่พบปัญหา
ด้านคุณภาพน ้า    
Board1 ระบบบ้าบัดน ้าเสียของ อปท. บางส่วน จากภาพรวม
กว่า 101 แห่ง ยังมีปัญหาในการบริหารจัดการกับปัญหาด้าน
ประสิทธิภาพของระบบบ้าบัดน ้าเสีย อจน. ต้องเสนอแนะและ
จัดท้าแผนบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียดังกล่าวเป็นล้าดับ
ความส้าคัญแรก เพื่อให้สามารถใช้งานระบบบ้าบัดน ้าเสียได้
อย่างเต็มที่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล  
T.1 ประชาชนและชุมชนยังไม่มีความตระหนักถึงความส้าคัญ 
และประโยชน์จากการจัดการน ้าเสียเท่ากับปัญหาสิ่งแวดล้อม
อื่น  
T.3 ยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษในด้านการ
บ้าบัดน ้าเสียอย่างจริงจัง 
T.4 ทรัพยากรน ้ามีคุณภาพเสื่อมโทรมลงทั่วประเทศ และ
แนวโน้มน ้าเสียมีมากขึ นอย่างต่อเนื่อง 

ยังไม่มีการสร้างเงื่อนไข
ด้านก หมายเพ่ือ
ต่อรองกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1  
ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพ 

ระบบบ้าบัดน า้เสีย  
กลยุทธ์ที ่1.1 

ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นที่เป้าหมาย 
กลยุทธ์ที ่1.2 

ฟื้นฟูและรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
 

เป้าประสงค์ 3. เพิ่มขีดความสามารถในการ
จัดการระบบบา้บัดน ้าเสียทั งในพื นที ่และ

นอกพื นที่อย่างบูรณาการ 
PA 2.2 ระดับความส าเร็จที ่อจน. สามารถ

ให้บริการรับบริหารจัดการระบบบ าบัด       
น  าเสียรวมของชุมชนของ อปท. 

PA 2.2.1 ระดับความส าเร็จที่ อจน. 
สามารถฟื้นฟแูละบริหารจัดการระบบบดั      

น  าเสียรวมของชุมชนของ อปท. 
 

RF6 การฟ้ืนฟูและ
บริหารจัดการระบบ
บ าบัดน  าเสีย ของ 
อปท. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.
2563 ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (จ านวน 

14 พื นที่) 
  

RC6.1 ขาดอ้านาจบังคับ อปท.
ในการให้ความร่วมมือ 
RC6.2 ขาดการวิเคราะห์ อปท. 
ท่ี เป็ น เป้ าหมายอย่ า ง เป็น
ระบบ 
RC6.3 ขาดอัตราก้าลังในการ
ติดต่อประสานงาน กับ อปท. 
อย่างต่อเนื่อง 
RC6.4 ไม่สามารถส้ารวจพื นท่ี 
เจรจาและชี แจงต่อสภา อปท. 
ได้ เน่ืองจากสถานการณ์โรค 
COVID-19 
 

In-factor 
 

M = 
Manpower 

 

w.1 มีบุคลากรไม่เพียงพอหรือความสามารถไม่ตรงกับความ
ต้องการเพื่อการเติบโตในอนาคต 
w.4 ไม่สามารถบริหารจัดการน ้าในภาพรวมได้ (End-to-end 
Process)  
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แบบแสดงการวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม (Cost - Benefit) บส.2 /2563 แผ่นที่ 1 

ล า 
ดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 
Key Risks 

วิธีจัดการ 
ความเสี่ยง 

รายละเอียด 
การจัดการ 

เดิม / ที่มีอยู่แล้ว 

รายละเอียด 
การจัดการ 
เพ่ิมเติม 

ต้นทุน ผลประโยชน ์ ทางเลือก 
ที่เหมาะสม 

ผู้รับผิดชอบ 

(1) (7) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
5 RF6 การฟ้ืนฟูและ

บริหารจัดการระบบ
บ าบัดน  าเสีย ของ 
อปท. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.
2563 ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (จ านวน 

14 พื นที่) 

ยอมรับ - - - - - - 

จัดการ 
 

1. การน้าเสนอแผนปฏิบัติการด้านการ
จัดการน ้าเสียชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) ต่อคณะรัฐมนตรี 
2. ประสานงานและเข้าพบกับ อปท. 
เพื่อน้าเสนอ MOU 
3. ลงนาม MOU 
4. ส้ารวจและจัดท้าแผนบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน า้เสียเบื องต้น 
5. น้าเสนอแผน/MOA ตอ่ อปท. 
6. ลงนาม MOA 
7. ขอความร่วมมอืพนักงานภายในฝ่าย
วิศวกรรมในการชว่ยติดต่อประสานงาน 
8. ติดต่อ อปท. เพื่อรกัษาความคืบหน้า
ของการประสานงาน  

1. ทบทวน MOU และ MOA 
2. จัดล้าดับการเข้าพื นที ่
3. จัดเตรียมเอกสาร แผนงาน พร้อม
Presentation เพื่อน้าเสนอกับ อปท. 
4. จัดท้าขั นตอนการหาพื นที่ 
5. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานภายในฝ่ายวิศวกรรม 
6. มอบหมายพนักงาน ประสานงาน
และติดตามผลข้อตกลงร่วม (MOA) 
7. เจรจากับ สคร. เพื่อปรับปรุง
ตัวชี วัด 
 

- 
 

1. สามารถก้าหนดแนวทาง

ให้ชัดเจน และเลือกพื นท่ีได้

แม่นย้ามากยิ่งขึ น 

2. สามารถปรับปรุงตัวชี วัดท่ี

ท่ีไม่สามารถด้าเนินการได้

เนื่องจากสถานการณ์โรค 

COVID-19 

    

 ฝวศ.  อจน. 
นายอธิรักษ์ บุพจันโท, 

นายอนุพันธ์ เตียไพรัชกูลกิจ, 
น.ส.ศุทธวดี ศิริยานนท์, 
น.ส.อภิรดี ชาวสวนเจริญ 

 
 
 

 

ถ่ายโอน - - - - - - 

หลีกเลี่ยง - - - - - - 
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Risk Factor (RF.) Risk Cause (RC.)Risk AreaRisk Category
/Strategic

Trigger 
(KRI: Lead indicator for Early Warning System)

 
 

 วศ./กพค.,  อจน.
นายอธิรักษ ์ บุพจันโท, นายอนุพันธ์ เตียไพรัชกูลกิจ, 
น.ส.ศุทธวดี ศิริยานนท์ และน.ส.อภิรดี ชาวสวนเจริญ

วัตถ ุประสงค์เชิงย ุทธศาสตร์ที่ 1 
ก่อสร้างและเพ ิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน  าเส ีย

     กลย ุทธ์ที่ 1.1 ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นท่ีเป้าหมาย
     กลย ุทธ์ที่ 1.2 ฟื้นฟูและรักษาระบบบ้าบัดน ้าเ สียในพื นทีเป้าหมาย

     

RF6 การฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบ    
บ าบัดน  าเสีย ของ อปท. ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
(จ านวน 14 พื นที)่

ก หมายเพื่อรองรับการด าเนินงาน
ร่วม กับคู่ค้า

RC6.1  ขาดอ  านาจบังคับองค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่นในการให้ความร่วมมือ

RC6.2 ขาดการว ิเคราะห์องค ์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นเป้าหมายอย่างเป็นระบบ

RC6.3 ขาดอ ัตราก าลังในการติดต่อประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่น
         อย่างต่อเน่ือง 

20%

20%

10%

ประสานงาน อปท. เพื่อขอความร ่วมม ือ

จ้านวนครั งที่ทบทวนแผนการเข้าพื นที่ อปท.

อัตราก้าลังเทียบก ับกรอบ

RC6.4 ไม่สามารถส  ารวจพื นที่ เจรจาและชี แจงต่อ สภา อปท. ได ้ เน่ืองจาก
สถานการณ์โรค COVID-19

ประสานงาน อปท. เพื่อขอความร ่วมม ือ50%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Risk Correlation Map 2 แสดงการเชื่อมโยง Key Risks – Risk Causes – Mitigate Plan รายปัจจัยเสี่ยงขององค์การจัดการน  าเสีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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แบบแสดงการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง บส.4 /2563 แผ่นที่ 2 

ล า 
ดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 
ค่าระดับ 
ทบทวน 

ค่าระดับ 
เป้าหมาย 

สาเหตุ % 
ความ 
รุนแรง 

การจัดการเดิม /  
ที่มีอยู่แล้ว 

แผนจัดการความเสี่ยง 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
   

(1) (7) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 
5. RF6 การฟื้นฟูและ

บริหารจดัการระบบ
บ าบดัน  าเสยี ของ 
อปท. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563 ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (จ านวน  
14 พื นที่)  
 

สูงมาก 
 (I5xL5=25) 
 

ปานกลาง 
(I3xL2=6) 

 

RC6.1 ขาดอ้านาจบังคับ 
อปท. ในการให้ความร่วมมือ 
  

20    การน้าเสนอแผนปฏิบัติการด้าน
การจัดการน ้าเสียชุมชนระยะ 20 
ปี (พ.ศ.2561-2580) ต่อ
คณะรัฐมนตรี  

(ปัจจัยภายนอก) 
  

ฝพอ., กนผ. 
 

RC6.2 ขาดการวิเคราะห์ 
อปท. ที่เป็นเป้าหมายอย่าง
เป็นระบบ 
  

10    1. ประสานงานและเข้าพบกับ 
อปท. เพื่อน้าเสนอ MOU 
2. ลงนาม MOU 
3. ส้ารวจและจัดท้าแผนบริหาร
จัดการระบบบา้บัดน ้าเสียเบื องต้น 
4. น้าเสนอแผน/MOA ตอ่ อปท. 
5. ลงนาม MOA  

1. ทบทวน MOU และ MOA 
2. จัดล้าดับการเข้าพื นที่  
3. จัดเตรียมเอกสาร แผนงาน พร้อม 
Presentation เพื่อน้าเสนอกับ อปท. 
 

ฝวศ., กพค. 
นายอธิรักษ์ บุพจันโท, 
น.ส.ศุทธวดี ศิริยานนท์, 
น.ส.อภิรดี ชาวสวนเจริญ 

 

RC6.3 ขาดอัตราก้าลังใน
การติดต่อประสานงาน กับ 
อปท. อยา่งต่อเนื่อง 
 
 

20    
 
 
 

ขอความร่วมมอืพนักงานภายใน
ฝ่ายวิศวกรรมในการช่วยติดต่อ
ประสานงาน 
 

1. จัดท้าขั นตอนการหาพื นที่ 
2. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ภายในฝ่ายวิศวกรรม 
3.  มอบหมายพนักงาน ประสานงานและ
ติดตามผลข้อตกลงร่วม (MOA) 

ฝวศ., กพค. 
นายอธิรักษ์ บุพจันโท, 
น.ส.ศุทธวดี ศิริยานนท์, 
น.ส.อภิรดี ชาวสวนเจริญ 

 
RC6.4 ไม่สามารถส้ารวจ
พื นที่ เจรจาและชี แจงต่อ
สภา อปท. ได้ เนื่องจาก
สถานการณ์โรค COVID-19 

50    
 

ติดต่อ อปท. เพื่อรกัษาความ
คืบหน้าของการประสานงาน 
 

เจรจากับ สคร. เพื่อปรับปรุงตัวชี วัด 
 

อจน. 
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MP6 แผนติดตามการด าเนินงานการฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย  
RF6 การฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย ของ อปท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (จ านวน 14 พื นที่)  

RC6.2 ขาดการวิเคราะห์ อปท. ทีเ่ป็นเป้าหมายอย่างเป็นระบบ (10%) RC6.3 ขาดอัตราก้าลังในการติดต่อประสานงานกับ อปท. อย่างต่อเนื่อง (20%) และ RC6.4 ไม่สามารถสา้รวจพื นท่ี  
เจรจาและชี แจงต่อสภา อปท. ได้ เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 (50%)  

กิจกรรม % 
แผน/
ผล 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดการด าเนินงาน 

ปัญหา / อุปสรรค/  
แนวทางการแก้ไข 

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

RC6.2 ขาดการวิเคราะห์ อปท. ที่เป็นเป้าหมายอย่างเป็นระบบ 
1 ทบทวน MOU และ MOA  

 
10 แผน 5    5         ฝวศ., กพค. 

นายอธิรักษ์ บุพจันโท, 
น.ส.ศุทธวดี ศิริยานนท์, 
น.ส.อภิรดี ชาวสวนเจริญ 

  

 ผล             

2 จัดล้าดับการเข้าพื นที่ 
 

10 แผน 5   5         กพค. 

น.ส.ศุทธวดี ศิริยานนท์, 
น.ส.อภิรดี ชาวสวนเจริญ 

  

 ผล             

3 จัดเตรียมเอกสาร แผนงาน พร้อม 
Presentation เ พื่ อ น้ า เ ส น อ กั บ 
อปท. 

15 แผน  1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 กพค. 

น.ส.ศุทธวดี ศิริยานนท์, 
น.ส.อภิรดี ชาวสวนเจริญ 

  

 ผล             

RC6.3 ขาดอัตราก้าลังในการติดต่อประสานงาน กับ อปท. อยา่งต่อเนื่อง 
1 จัดท้าขั นตอนการหาพื นที ่ 10 แผน 10            กพค. 

น.ส.ศุทธวดี ศิริยานนท์, 
น.ส.อภิรดี ชาวสวนเจริญ 

    

 ผล             

2 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจภายในฝ่าย
วิศวกรรม 
 

10 แผน  2.5   2.5   2.5   2.5  ฝวศ., กมว.  
นายอธิรักษ์ บุพจันโท, 

นายอนุพันธ์ เตียไพรัชกูลกิจ 

  

 ผล             
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กิจกรรม % 
แผน/
ผล 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดการด าเนินงาน 

ปัญหา / อุปสรรค/  
แนวทางการแก้ไข 

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

3 มอบหมายพนักงาน ประสานงาน
และติดตามผลข้อตกลงร่วม (MOA) 
 

15 แผน  1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 ฝวศ., กมว. 

นายอธิรักษ์ บุพจันโท, 
นายอนุพันธ์ เตียไพรัชกูลกิจ 

  

 ผล             

RC6.4 ไม่สามารถส้ารวจพื นที่ เจรจาและชี แจงต่อสภา อปท. ได้ เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 
1 เจรจากับ สคร. เพื่อปรับปรุงตัวชี วัด 30 แผน         5 5 10 10 อจน.   

 ผล             
 ผลงานจริง       เดือนนี                                    

 ผลงานเป้าหมายเดือนนี                                    

 ผลงานจริง       สะสม                                   

 ผลงานเป้าหมายสะสม                                   
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ตารางแสดงความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยง RF6 การฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย ของ อปท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (จ านวน 14 พื นที่) 

ตารางแสดงค่าผลกระทบจากความเสี่ยง 
(Impact) 

 
ตารางแสดงค่าโอกาสเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) 

Risk Profile แสดงค่าระดับความเสี่ยงระดับองค์กร 

สถานะ: ทบทวนกลางปี 
หมายเหตุ:  คือ ประเมินต้นปี             คือ ผลรายไตรมาส 
               คือ ทบทวนระหว่างปี         คือ ทบทวนระหว่างปี (ครั งที่ 2) 

               คือ เป้าหมาย ก.ย. 63 
ระดับ 5 = สูงมาก ท้าข้อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จ้านวน 10 พื นที ่
 ระดับ 5 = สูงมาก เข้าพบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

≤ 50 ครั ง 

 

5      

4      

3      

2      

1      

Impact / 
likelihood 

1 
 

2 
 

3 
 

4  
 

5  
 

ระดับ 4 = สูง ท้าข้อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จ้านวน 11 พื นที ่

 ระดับ 4 = สูง เข้าพบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
51 - 57 ครั ง 

ระดับ 3 = ปานกลาง ท้าข้อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จ้านวน 12 พื นที่ (RA) 

 ระดับ 3 = ปานกลาง เข้าพบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
58 - 64 ครั ง 

ระดับ 2 = ต่ า ท้าข้อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จ้านวน 13 พื นที ่

 ระดับ 2 = ต่ า เข้าพบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
65 - 71 ครั ง 

ระดับ 1 = ต่ ามาก ท้าข้อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จ้านวน 14 พื นที่ (TR) 

 ระดับ 1 = ต่ ามาก  
 

เข้าพบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
≥ 72 ครั ง  

ผลงานในปีที่ผ่านมา 
(RR) 

  
ผลงานในปีที่ผ่านมา 

(RR) 
 

ผลงานไตรมาสที ่1   ผลงานไตรมาสที ่1  
ผลงานไตรมาสที ่2   ผลงานไตรมาสที ่2  
ผลงานไตรมาสที ่3   ผลงานไตรมาสที ่3  
ผลงานไตรมาสที ่4   ผลงานไตรมาสที ่4  
สรุปความส าเร็จ ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ  สรุปความส าเร็จ ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 
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ปัจจัยเสี่ยงที่ 7 การจัดให้มีและบริหารจัดการระบบบ าบัด     
น  าเสีย ของ อปท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (จ านวน 15 พื นที่) 
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แบบแสดงการระบุเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่องค์กร บส.1 /2563 แผ่นที่ 1 

ล า 
ดับ 
ที ่

Ex- or 
Internal 
Factors 

MC- 
STEPS 
/ B-Me 

แหล่งที่มาของเหตุการณ์ที่อาจไม่พึงประสงค์ 
Uncertainty - Event 

ประเด็นความเสี่ยง 
Risk Area 

 

วัตถุประสงค์องค์กรที่อาจได้รับ
ผลกระทบทางตรง/ ทางอ้อม 

Strategic / PA 

ปัจจัยเสี่ยง 
Key Risks 

สาเหตุความเสี่ยง 
Risk Causes 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
6 

 
Ex-factor 

 
M=Market, 
S=Social, 

P= 
Political 
& Legal 

 
 

SEPO1 อจน. ควรมุ่งเน้นผลลัพธ์ของการด้าเนินงานทั งใน
ด้านมลพิษทางน ้าและสุขภาพของประชาชนในแหล่ง
ชุมชนและพื นที่รับผิดชอบของ อปท. ต่างๆ รวมถึงการ
บริหารจัดการน ้า เสียในภาพรวมของประเทศ ต้อง
จัดล้าดับความส้าคัญของพื นที่เป้าหมายในการด้าเนินงาน 
โดยเฉพาะลุ่มน ้าที่พบปัญหาด้านคุณภาพน ้า 
T.1 ประชาชนและชุมชนยังไม่มีความตระหนักถึ ง
ความส้าคัญ และประโยชน์จากการจัดการน ้าเสียเท่ากับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่น 
T.3 ยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษในด้าน
การบ้าบัดน ้าเสียอย่างจริงจัง 
T.4 ทรัพยากรน ้ามีคุณภาพเสื่อมโทรมลงทั่วประเทศ และ
แนวโน้มน ้าเสียมีมากขึ นอย่างต่อเนื่อง 

ยังไม่มีการสร้างเงื่อนไข
ด้านก หมายเพ่ือ
ต่อรองกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1  
ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพ 

ระบบบ้าบัดน า้เสีย  
กลยุทธ์ที ่1.1 

ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นที่เป้าหมาย 
กลยุทธ์ที ่1.2 

ฟื้นฟูและรักษาระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
 

เป้าประสงค์ 3. เพิ่มขีดความสามารถในการ
จัดการระบบบา้บัดน ้าเสียทั งในพื นที ่และ

นอกพื นที่อย่างบูรณาการ 
PA 2.2 ระดับความส าเร็จที ่อจน. สามารถ

ให้บริการรับบริหารจัดการระบบบ าบัด       
น  าเสียรวมของชุมชนของ อปท. 

PA 2.2.2 ระดับความส าเร็จที่ อจน. 
สามารถจัดให้มีและบริหารจัดการระบบบัด      

น  าเสียรวมของชุมชนของ อปท. 
 

 
 

 

RF7 การจัดให้มีและ
บริหารจัดการระบบ
บ าบัดน  าเสีย ของ 
อปท. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.
2563 ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (จ านวน 

15 พื นที่) 
  

RC7.1 ขาดอ้านาจบังคับ อปท.
ในการให้ความร่วมมือ 
RC7.2.ขาดการวิเคราะห์ อปท. ที่
เป็นเป้าหมายอย่างเป็นระบบ 
RC7.3 ขาดอัตราก้าลังในการ
ติดต่อประสานงานกับ อปท. 
อย่างต่อเนื่อง 
RC7.4 ไม่สามารถส้ารวจพื นที่  
เจรจาและชี แจงต่อสภา อปท. ได้ 
เ นื่ อ ง จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ โ ร ค 
COVID-19 
 

In-factor 
 

M = 
Manpower 

 

w.1 มีบุคลากรไม่เพียงพอหรือความสามารถไม่ตรงกับ
ความต้องการเพื่อการเติบโตในอนาคต 
w.4 ไม่สามารถบริหารจัดการน ้าในภาพรวมได้ (End-to-
end Process)  
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แบบแสดงการวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม (Cost - Benefit) บส.2 /2563 แผ่นที่ 1 

ล า 
ดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 
Key Risks 

วิธีจัดการ 
ความเสี่ยง 

รายละเอียด 
การจัดการ 

เดิม / ที่มีอยู่แล้ว 

รายละเอียด 
การจัดการ 
เพ่ิมเติม 

ต้นทุน ผลประโยชน ์ ทางเลือก 
ที่เหมาะสม 

ผู้รับผิดชอบ 

(1) (7) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
6 RF7 การจัดให้มีและ

บริหารจัดการระบบ
บ าบัดน  าเสีย ของ 
อปท. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.
2563 ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (จ านวน 

15 พื นที่) 

ยอมรับ - - - - - - 
จัดการ 

 

1. การน้าเสนอแผนปฏิบัติการด้าน
การจัดการน ้าเสียชุมชนระยะ 20 ป ี
(พ.ศ.2561-2580) ต่อคณะรัฐมนตรี 
2. ประสานงานและเข้าพบกับ 
อปท. เพื่อน้าเสนอ MOU 
3. ลงนาม MOU 
4. ส้ารวจและจัดท้าแผนบริหาร
จัดการระบบบา้บัดน ้าเสียเบื องต้น 
5. น้าเสนอแผน/MOA ตอ่ อปท. 
6. ลงนาม MOA 
7. ขอความร่วมมอืพนักงานภายใน
ฝ่ายวิศวกรรมในการช่วยติดต่อ
ประสานงาน  
8. ติดต่อ อปท. เพื่อรกัษาความ
คืบหน้าของการประสานงาน 

1. ทบทวน MOU และ MOA 
2. จัดล้าดับการเข้าพื นที ่
3. จัดเตรียมเอกสาร แผนงาน พร้อม
Presentation เพื่อน้าเสนอกับ อปท. 
4. จัดท้าขั นตอนการหาพื นที่ 
5. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานภายในฝ่ายวิศวกรรม 
6. มอบหมายพนักงาน ประสานงาน
และติดตามผลข้อตกลงร่วม (MOA) 
7. ติดตามเร่งรัดในการประสานงาน
กับ อปท. ในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 

- สามารถก้าหนดแนวทาง

ให้ชัดเจน และเลือกพื นท่ี

ได้แม่นย้ามากยิ่งขึ น 

    

 
 

ฝวศ. 
นายอธิรักษ์ บุพจันโท, 

นายอนุพันธ์ เตียไพรัชกูลกิจ, 
น.ส.ศุทธวดี ศิริยานนท์, 
น.ส.อภิรดี ชาวสวนเจริญ 

 
 
 
 

 

ถ่ายโอน 
 

- - - - - - 

หลีกเลี่ยง 
 

- - - - - - 
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Risk Factor (RF.) Risk Cause (RC.)Risk AreaRisk Category
/Strategic

Trigger 
(KRI: Lead indicator for Early Warning System)

 
 

 วศ./กพค.
นายอธิรักษ ์ บุพจันโท, นายอนุพันธ์ เตียไพรัชกูลกิจ, 
น.ส.ศุทธวดี ศิริยานนท์ และน.ส.อภิรดี ชาวสวนเจริญ

วัตถ ุประสงค์เชิงย ุทธศาสตร์ที่ 1 
ก่อสร้างและเพ ิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน  าเส ีย

     กลย ุทธ์ที่ 1.1 ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นท่ีเป้าหมาย
     กลย ุทธ์ที่ 1.2 ฟื้นฟูและรักษาระบบบ้าบัดน ้าเ สียในพื นทีเป้าหมาย

     

RF7 การจัดให้มีและบริหารจัดการระบบ
บ าบัดน  าเสีย ของ อปท. ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
(จ านวน 15 พื นที)่

ก หมายเพื่อรองรับการด าเนินงาน
ร่วมกับคู่ค้า

RC7.1  ขาดอ  านาจบังคับองค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่นในการให้ความร่วมมือ

RC7.2 ขาดการว ิเคราะห์องค ์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นเป้าหมายอย่างเป็นระบบ

RC7.3 ขาดอ ัตราก าลังในการติดต่อประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่น
         อย่างต่อเน่ือง 

20%

20%

10%

ประสานงาน อปท. เพื่อขอความร ่วมม ือ

จ้านวนครั งที่ทบทวนแผนการเข้าพื นที่ อปท.

อัตราก้าลังเทียบก ับกรอบ

RC6.4 ไม่สามารถส  ารวจพื นที่ เจรจาและชี แจงต่อ สภา อปท. ได ้ เน่ืองจาก
สถานการณ์โรค COVID-19

ประสานงาน อปท. เพื่อขอความร ่วมม ือ50%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risk Correlation Map 2 แสดงการเชื่อมโยง Key Risks – Risk Causes – Mitigate Plan รายปัจจัยเสี่ยงขององค์การจัดการน  าเสีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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แบบแสดงการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง บส.4 /2563 แผ่นที่ 2 

ล า 
ดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 
ค่าระดับ 
ทบทวน 

ค่าระดับ 
เป้าหมาย 

สาเหตุ % 
ความ 
รุนแรง 

การจัดการเดิม /  
ที่มีอยู่แล้ว 

แผนจัดการความเสี่ยง 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
   

(1) (7) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 
6. RF7 การจัดใหม้ีและ

บริหารจดัการระบบ
บ าบดัน  าเสยี ของ 
อปท. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563 ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (จ านวน  
15 พื นที่)  

สูงมาก 
 (I4xL5=20) 
 

ต่้า 
(I1xL2=2) 

 

RC7.1 ขาดอ้านาจบังคับ 
อปท. ในการให้ความร่วมมือ 
  

20    การน้าเสนอแผนปฏิบัติการด้านการ
จัดการน ้าเสียชุมชนระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580) ต่อคณะรัฐมนตรี  

(ปัจจัยภายนอก) 
  

ฝพอ., กนผ. 
 

RC7.2 ขาดการวิเคราะห์ 
อปท. ที่เป็นเป้าหมายอย่าง
เป็นระบบ 
  

10    1. ประสานงานและเข้าพบกับ 
อปท. เพื่อน้าเสนอ MOU 
2. ลงนาม MOU 
3. ส้ารวจและจัดท้าแผนบริหาร
จัดการระบบบา้บัดน ้าเสียเบื องต้น 
4. น้าเสนอแผน/MOA ตอ่ อปท. 
5. ลงนาม MOA  

1. ทบทวน MOU และ MOA 
2. จัดล้าดับการเข้าพื นที่  
3. จัดเตรียมเอกสาร แผนงาน พร้อม 
Presentation เพื่อน้าเสนอกับ อปท. 
 

ฝวศ., กพค. 
นายอธิรักษ์ บุพจันโท, 
น.ส.ศุทธวดี ศิริยานนท์, 
น.ส.อภิรดี ชาวสวนเจริญ 

 

RC7.3 ขาดอัตราก้าลังใน
การติดต่อประสานงาน กับ 
อปท. อยา่งต่อเนื่อง 
 
 

20    
 
 
 

ขอความร่วมมอืพนักงานภายใน  
ฝ่ายวิศวกรรมในการช่วยติดต่อ
ประสานงาน 
 

1. จัดท้าขั นตอนการหาพื นที่ 
2.  ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานภายในฝ่ายวิศวกรรม 
3. มอบหมายพนักงาน ประสานงานและ
ติดตามผลข้อตกลงร่วม (MOA) 

ฝวศ., กพค. 
นายอธิรักษ์ บุพจันโท, 
น.ส.ศุทธวดี ศิริยานนท์, 
น.ส.อภิรดี ชาวสวนเจริญ 

 

RC6.4 ไม่สามารถส้ารวจ
พื นที่ เจรจาและชี แจงต่อ
สภา อปท. ได้ เนื่องจาก
สถานการณ์โรค COVID-19 

50    
 

ติดต่อ อปท. เพื่อรกัษาความ
คืบหน้าของการประสานงาน 
 

ติดตามเร่งรัดในการประสานงานกับ อปท. 
ในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 
 

ฝวศ., กพค. 
นายอธิรักษ์ บุพจันโท, 
น.ส.ศุทธวดี ศิริยานนท์, 
น.ส.อภิรดี ชาวสวนเจริญ 
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MP7 แผนติดตามการด าเนินงานการจัดให้มีและบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย  
RF7 การจัดให้มีและบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย ของ อปท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (จ านวน 15 พื นที่)  

RC7.2 ขาดการวิเคราะห์ อปท. ท่ีเป็นเป้าหมายอย่างเป็นระบบ (10%) RC7.3 ขาดอัตราก้าลังในการติดต่อประสานงานกับ อปท. อย่างต่อเนื่อง (20%) และ RC7.4 ไม่สามารถส้ารวจพื นท่ี  
เจรจาและชี แจงต่อสภา อปท. ได้ เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 (50%)  

กิจกรรม % 
แผน/
ผล 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียด 
การด าเนินงาน 

ปัญหา / อุปสรรค/  
แนวทางการแก้ไข 

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

RC7.2 ขาดการวิเคราะห์ อปท. เป้าหมายอย่างเป็นระบบ 
1 ทบทวน MOU และ MOA  

 
10 แผน 5    5         ฝวศ., กพค. 

นายอธิรักษ์ บุพจันโท, 
น.ส.ศุทธวดี ศิริยานนท์, 
น.ส.อภิรดี ชาวสวนเจริญ 

  

 ผล             

2 จัดล้าดับการเข้าพื นที่ 
 

10 แผน 5   5         กพค. 

น.ส.ศุทธวดี ศิริยานนท์, 
น.ส.อภิรดี ชาวสวนเจริญ 

  

 ผล             

3 จัดเตรียมเอกสาร แผนงาน พร้อม 
Presentation เ พื่ อ น้ า เ ส น อ กั บ 
อปท. 

15 แผน  1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 กพค. 

น.ส.ศุทธวดี ศิริยานนท์, 
น.ส.อภิรดี ชาวสวนเจริญ 

  

 ผล             

RC7.3 ขาดอัตราก้าลังประสาน งานกับ อปท. 
1 จัดท้าขั นตอนการหาพื นที ่ 10 แผน 10            กพค. 

น.ส.ศุทธวดี ศิริยานนท์, 
น.ส.อภิรดี ชาวสวนเจริญ 

    

 ผล             

2 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจภายในฝ่าย
วิศวกรรม 
 

10 แผน  2.5   2.5   2.5   2.5  ฝวศ., กมว.  
นายอธิรักษ์ บุพจันโท, 

นายอนุพันธ์ เตียไพรัชกูลกิจ 

  

 ผล             
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กิจกรรม % 
แผน/
ผล 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียด 
การด าเนินงาน 

ปัญหา / อุปสรรค/  
แนวทางการแก้ไข 

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

3 มอบหมายพนักงาน ประสานงาน
และติดตามผลข้อตกลงร่วม (MOA) 
 

15 แผน  1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 ฝวศ., กมว. 

นายอธิรักษ์ บุพจันโท, 
นายอนุพันธ์ เตียไพรัชกูลกิจ 

  

 ผล             

RC7.4 ไม่สามารถส้ารวจพื นที่ เจรจาและชี แจงต่อสภา อปท. ได้ เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 
4 ติดตามเร่งรัดในการประสานงานกับ 

อปท. ในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 
   

30 แผน         5 5 10 10 ฝวศ., กพค. 

นายอธิรักษ์ บุพจันโท, 
น.ส.ศุทธวดี ศิริยานนท์, 
น.ส.อภิรดี ชาวสวนเจริญ 

 

  

 

ผล 

            

 ผลงานจริง       เดือนนี                                    

 ผลงานเป้าหมายเดือนนี                                    

 ผลงานจริง       สะสม                                   

 ผลงานเป้าหมายสะสม                                   
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ตารางแสดงความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยง RF7 การจัดให้มีและบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย ของ อปท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (จ านวน 15 พื นที่) 

ตารางแสดงค่าผลกระทบจากความเสี่ยง 
(Impact) 

 
ตารางแสดงค่าโอกาสเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) 

Risk Profile แสดงค่าระดับความเสี่ยงระดับองค์กร 

สถานะ: ทบทวนกลางปี 
หมายเหตุ:  คือ ประเมินต้นปี             คือ ผลรายไตรมาส 
               คือ ทบทวนระหว่างปี         คือ ทบทวนระหว่างปี (ครั งที่ 2) 

               คือ เป้าหมาย ก.ย. 63 
ระดับ 5 = สูงมาก ท้าข้อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

จ้านวน 11 พื นที ่
 ระดับ 5 = สูงมาก เข้าพบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

≤ 54 ครั ง 

 

5      

4      

3      

2      

1      

Impact / 
likelihood 

1 
 

2 
 

3 
 

4  
 

5  
 

ระดับ 4 = สูง ท้าข้อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
จ้านวน 12 พื นที ่

 ระดับ 4 = สูง เข้าพบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
55 - 61 ครั ง 

ระดับ 3 = ปานกลาง ท้าข้อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

จ้านวน 13 พื นที่ (RA) 
 ระดับ 3 = ปานกลาง เข้าพบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

62 - 68 ครั ง  

ระดับ 2 = ต่ า ท้าข้อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
จ้านวน 14 พื นที ่

 ระดับ 2 = ต่ า เข้าพบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
69 - 75 ครั ง  

ระดับ 1 = ต่ ามาก ท้าข้อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

จ้านวน 15 พื นที่ (TR) 
 ระดับ 1 = ต่ ามาก  

 

เข้าพบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
≥ 76 ครั ง  

ผลงานในปีที่ผ่านมา 
(RR) 

  
ผลงานในปีที่ผ่านมา 

(RR) 
 

ผลงานไตรมาสที ่1   ผลงานไตรมาสที ่1  
ผลงานไตรมาสที ่2   ผลงานไตรมาสที ่2  
ผลงานไตรมาสที ่3   ผลงานไตรมาสที ่3  
ผลงานไตรมาสที ่4   ผลงานไตรมาสที ่4  
สรุปความส าเร็จ ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ  สรุปความส าเร็จ ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 
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ปัจจัยเสี่ยงที่ 8 ความส าเร็จในการน า 
น  าเสียที่ผ่านการบ าบัดมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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แบบแสดงการระบุเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่องค์กร บส.1 /2563 แผ่นที่ 1 

ล า 
ดับ 
ที ่

Ex- or 
Internal 
Factors 

MC- 
STEPS 
/ B-Me 

แหล่งที่มาของเหตุการณ์ที่อาจไม่พึงประสงค์ 
Uncertainty - Event 

ประเด็นความเสี่ยง 
Risk Area 

วัตถุประสงค์องค์กรที่อาจได้รับ
ผลกระทบทางตรง/ ทางอ้อม 

Strategic / PA 

ปัจจัยเสี่ยง 
Key Risks 

สาเหตุความเสี่ยง 
Risk Causes 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
7 Ex-factor 

 
M = 

Market 
 

T.4 ทรัพยากรน ้ามีคุณภาพเสื่อมโทรมลงทั่วประเทศ และ
แนวโน้มน ้าเสียมีมากขึ นอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

การน าน  าเสียที่ผ่านการ
บ าบัดมาใช้ประโยชน์

ใหมไ่ม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาการจัดการน ้าเสียดว้ยการประยุกต์ใช้

นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
กลยุทธ์ที ่2.1 

เพิ่มประสิทธิภาพการน้าน ้าที่ผา่นการบา้บัด
กลับมาใช้ประโยชน ์

 

เป้าประสงค์ 3. เพิ่มขีดความสามารถในการ
จัดการระบบบา้บัดน ้าเสียทั งในพื นที ่และ

นอกพื นที่อย่างบูรณาการ 
 

PA 1.3 ความส าเร็จในการน าน  าเสียที่ผ่าน
การบ าบัดมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 

RF8 ความส าเร็จใน
การน าน  าเสียที่ผ่าน

การบ าบัดมาใช้
ประโยชน์ใหม่      
ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
 

RC8.1 ผู้ใช้น ้าขาดความเชื่อมั่นใน
การน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดมาใช้
ประโยชน์ใหม่  
RC8.2 ขาดการด้าเนินงานเชิงรุก 
RC8.3 ขาดการวิเคราะห์ประโยชน์
ที่ได้รับจากกิจกรรม 
 

In-factor 
 

M = 
Manpower, 
B=Budget 

 

w.2 ยังขาดทีมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
จัดการน ้าเสียที่มีศักยภาพโดยเฉพาะ 
w.3 ขาดความคล่องตัวในเรื่องงบประมาณและการขออนุมัติ
ด้าเนินงาน 
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แบบแสดงการวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม (Cost - Benefit) บส.2 /2562 แผ่นที่ 1 

ล า 
ดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 
Key Risks 

วิธีจัดการ 
ความเสี่ยง 

รายละเอียด 
การจัดการ 

เดิม / ที่มีอยู่แล้ว 

รายละเอียด 
การจัดการ 
เพ่ิมเติม 

ต้นทุน ผลประโยชน ์ ทางเลือกที่เหมาะสม ผู้รับผิดชอบ 

(1) (7) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
7 
 

RF8 ความส าเร็จใน
การน าน  าเสียที่ผ่าน

การบ าบัดมาใช้
ประโยชน์ใหม่        
ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
 

ยอมรับ - - - - - - 
จัดการ 

 
1. ประชาสัมพันธ์ผา่นรายการ   
วิทยุและรายการโทรทัศน์ เพื่อให้
ผู้ใช้น ้ารับทราบโครงการ 
2. แจ้งโครงการน้าน ้าเสียที่ผา่น
การบ้าบัดมาใช้ประโยชน์ใหม่ใน
การประชุมร่วมกับเทศบาล 
3. ด้าเนินกิจกรรม รวมทั ง
รวบรวมจดัเก็บข้อมลู 
4. รายงานการตดิตามผลต่อ
ผู้บริหาร อจน. 

แผนติดตามการน้าน ้าเสียที่
ผ่านการบ้าบดัมาใช้ประโยชน์
ใหม ่
 
 

- 
 

การน้าน ้าเสียที่ผ่าน
การบ้าบัดมาใช้

ประโยชน์ใหม่แต่ละ
พื นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพ ทัศนคติ 
และการด้าเนินงาน
เชิงรุกของ อจน. 

 

 
 

ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพัฒน์  
จันทร์เจริญสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเดช, 
นายรัฐวุฒิ ทับทอง,  
น.ส.รัชนี รัตนภูผา 

- 

ถ่ายโอน - - - - - - 

หลีกเลี่ยง - - - - - - 
 
 

 
 
 



                                                                                                                                                                                                                    
แผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวนระหว่างปี) 

  
  -103-    

     องค์การจัดการน ้าเสีย มิถุนายน 2563 

 
 
 

Risk Factor (RF.) Risk Cause (RC.)Risk AreaRisk Category
/Strategic

Trigger 
(KRI: Lead indicator for Early Warning System)

 
 

 จส.1/กปง.1,  จส.2/กปง.2
นายปัณณพัฒน์ จันทร์เจริญสุข, นายกิตติ ธีรสรเดช, 

นายรัฐวุฒิ ทับทอง และน.ส.รัชนี รัตนภูผา

วัตถ ุประสงค์เชิงย ุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาการจ ัดการน  าเ สียด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

     กลย ุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการน้าน ้าท่ีผ่านการบ้าบัดกลับมาใช้ประโยชน์

RF8 ความส าเร็จในการน าน  าเสีย
ท่ีผ่านการบ าบัดมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
การบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย

RC8.1 ผู้ใช้น  าขาดความเช่ือมั่นในการน าน  าเส ียที่ผ่านการบ าบัดมาใช้ประโยชน์ใหม่

RC8.2 ขาดการด าเนินงานเชิงรุก

RC8.3 ขาดการว ิเคราะห์ประโยชน์ท่ีได้ร ับจากก ิจกรรม25%

50%

25%

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

การชี แจงต่อ อปท.

ไม ่มีการวิเคราะห์ข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Risk Correlation Map 2 แสดงการเชื่อมโยง Key Risks – Risk Causes – Mitigate Plan รายปัจจัยเสี่ยงขององค์การจัดการน  าเสีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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แบบแสดงการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง บส.4 /2562 แผ่นที่ 2 

ล า 
ดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 
ค่าระดับ 
ทบทวน 

ค่าระดับ 
เป้าหมาย 

สาเหตุ % 
ความ 
รุนแรง 

การจัดการเดิม /  
ที่มีอยู่แล้ว 

แผนจัดการความเสี่ยง 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
   

(1) (7) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 
7 RF8 ความส าเร็จใน

การน าน  าเสียที่ผ่าน
การบ าบัดมาใช้
ประโยชน์ใหม่ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูงมาก 
(I5xL5=25) 
 

ต่้า 
(I1xL1=1) 

 

RC8.1 ผู้ ใ ช้ น ้ า ข าดความ
เชื่อมั่นในการน้าน ้าเสียที่
ผ่ า น ก า ร บ้ า บั ด ม า ใ ช้
ประโยชน์ใหม่  
 

50    ประชาสัมพันธ์ผา่นรายการวิทยุและ
รายการโทรทัศน์ เพื่อให้ผู้ใช้น ้า
รับทราบโครงการ 
 

แผนติดตามการน้าน า้เสียที่ผ่านการบ้าบัดมาใช้
ประโยชน์ใหม ่

 

ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพัฒน์  
จันทร์เจริญสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเดช, 
นายรัฐวุฒิ ทับทอง,  
น.ส.รัชนี รัตนภูผา 

RC8.2 ขาดการด้าเนินงาน
เชิงรุก 
 

25    แจ้งโครงการน้าน ้าเสียที่ผ่านการ
บ้าบัดมาใช้ประโยชน์ใหม่ในการ 
ประชุมร่วมกับเทศบาล 

แผนติดตามการน้าน า้เสียที่ผ่านการบ้าบัดมาใช้
ประโยชน์ใหม ่
 

ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพัฒน์  
จันทร์เจริญสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเดช, 
นายรัฐวุฒิ ทับทอง,  
น.ส.รัชนี รัตนภูผา 

RC8.3 ขาดการวิ เคราะห์
ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ไ ด้ รั บ จ า ก
กิจกรรม 
 
 

25    1. ด้าเนินกิจกรรม รวมทั งรวบรวม
จัดเก็บข้อมูล 
2. รายงานการติดตามผลต่อผู้บรหิาร 
อจน. 
 

แผนติดตามการน้าน า้เสียที่ผ่านการบ้าบัดมาใช้
ประโยชน์ใหม ่
 

ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพัฒน์  
จันทร์เจริญสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเดช, 
นายรัฐวุฒิ ทับทอง,  
น.ส.รัชนี รัตนภูผา 



                                                                                                                                                                                                                    
แผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวนระหว่างปี) 

  
  -105-    

     องค์การจัดการน ้าเสีย มิถุนายน 2563 

MP8 แผนติดตามการน าน  าเสียที่ผ่านการบ าบัดมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
RF8 ความส าเร็จในการน าน  าเสยีท่ีผ่านการบ าบัดมาใช้ประโยชน์ใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

RC8.1 ผู้ใช้น ้าขาดความเชื่อมั่นในการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดมาใช้ประโยชน์ใหม่ (50%) RC8.2 ขาดการด้าเนินงานเชิงรุก (25%) และ RC8.3 ขาดการวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม (25%) 
 

กิจกรรม % 
แผน/
ผล 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดการด าเนินงาน 

ปัญหา / อุปสรรค/  
แนวทางการแก้ไข 

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

1 
 

ประชาสัมพันธโ์ครงการเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้น ้า 
 

 40 แผน         10 10 10 10 ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพัฒน์  
จันทร์เจริญสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเดช, 
นายรัฐวุฒิ ทับทอง,  
น.ส.รัชนี รัตนภูผา      

  

  

ผล             

2 สร้างความเชื่อมั่นในการน้าน ้าเสียที่
ผ่านการบ้าบัดมาใช้ประโยชน์ใหม่ใน
คราวประชุมร่วมกบัเทศบาล 
 
 

40 แผน         10 10 10 10 ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพัฒน์  
จันทร์เจริญสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเดช, 
นายรัฐวุฒิ ทับทอง,  
น.ส.รัชนี รัตนภูผา   

  

 

ผล             

 ผลงานจริง       เดือนนี                   

 ผลงานเป้าหมายเดือนนี                   

 ผลงานจริง       สะสม                                   

 ผลงานเป้าหมายสะสม                                   
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กิจกรรม % 
แผน/
ผล 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดการด าเนินงาน 

ปัญหา / อุปสรรค/  
แนวทางการแก้ไข 

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

3 
 

วิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้รบัจาก
กิจกรรม 
 

20 แผน           10 10 ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพัฒน์  
จันทร์เจริญสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเดช, 
นายรัฐวุฒิ ทับทอง,  
น.ส.รัชนี รัตนภูผา    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  

  

ผล             

 ผลงานจริง       เดือนนี                   

 ผลงานเป้าหมายเดือนนี                   

 ผลงานจริง       สะสม                                   

 ผลงานเป้าหมายสะสม                                   
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ตารางแสดงความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยง RF8 ความส าเร็จในการน าน  าเสียที่ผ่านการบ าบัดมาใช้ประโยชน์ใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ตารางแสดงค่าผลกระทบจากความเสี่ยง 
(Impact) 

 
ตารางแสดงค่าโอกาสเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) 

Risk Profile แสดงค่าระดบัความเสี่ยงระดับองค์กร 
สถานะ: ทบทวนกลางป ี

หมายเหต:ุ  คอื ประเมินต้นปี              คอื ผลรายไตรมาส 
               คือ ทบทวนระหว่างปี         คอื ทบทวนระหว่างปี (ครั งที่ 2) 
               คอื เป้าหมาย ก.ย. 63  

ระดับ 5 = สูงมาก จัดให้มีกิจกรรมการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลบัไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้ครบทุกพื นท่ี 
ของระบบบ้าบัดน ้าเสียที่บริหาร จัดการโดยองค์การจัดการน ้าเสีย และปริมาณน ้าเสียที่

ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เป็นไปตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ 20 

 ระดับ 5 = สูงมาก ปริมาณน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว 
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เป็นไปตามแผนฯ ร้อยละ 20 

 

5      

4      

3      

2      

1      

Impact / 
likelihood 

1 
 

2 
 

3 
 

4  
 

5  
 

ระดับ 4 = สูง จัดให้มีกิจกรรมการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลบัไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้ครบทุกพื นท่ี 
ของระบบบ้าบัดน ้าเสียที่บริหาร จัดการโดยองค์การจัดการน ้าเสีย และปริมาณน ้าเสียที่

ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เป็นไปตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ 40 

 ระดับ 4 = สูง ปริมาณน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว 
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นไปตามแผนฯ ร้อยละ 40 

ระดับ 3 = ปานกลาง จัดให้มีกิจกรรมการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลบัไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้ครบทุกพื นท่ี 
ของระบบบ้าบัดน ้าเสียที่บริหาร จัดการโดยองค์การจัดการน ้าเสีย และปริมาณน ้าเสียที่
ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เป็นไปตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ 60 (RA) 

 ระดับ 3 = ปานกลาง ปริมาณน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว 
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นไปตามแผนฯ ร้อยละ 60 

ระดับ 2 = ต่ า จัดให้มีกิจกรรมการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลบัไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้ครบทุกพื นท่ี 
ของระบบบ้าบัดน ้าเสียที่บริหาร จัดการโดยองค์การจัดการน ้าเสีย และปริมาณน ้าเสียที่

ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เป็นไปตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ 80 

 ระดับ 2 = ต่ า ปริมาณน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว 
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นไปตามแผนฯ ร้อยละ 80 

ระดับ 1 = ต่ ามาก จัดให้มีกิจกรรมการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลบัไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้ครบทุกพื นท่ี 
ของระบบบ้าบัดน ้าเสียที่บริหาร จัดการโดยองค์การจัดการน ้าเสีย และปริมาณน ้าเสียที่
ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เป็นไปตามแผนฯ คิดเป็นร้อยละ 100 (TR) 

 ระดับ 1 = ต่ ามาก  
 

ปริมาณน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว 
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นไปตามแผนฯ ร้อยละ 100 

ผลงานในปีที่ผ่านมา 
(RR) 

 
 

ผลงานในปีที่ผ่านมา 
(RR) 

 

ผลงานไตรมาสที ่1   ผลงานไตรมาสที ่1  
ผลงานไตรมาสที ่2   ผลงานไตรมาสที ่2  
ผลงานไตรมาสที ่3   ผลงานไตรมาสที ่3  
ผลงานไตรมาสที ่4   ผลงานไตรมาสที ่4  
สรุปความส าเร็จ ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ  สรุปความส าเร็จ ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ 

 
 



องค์การจัดการน ้าเสีย 
กระทรวงมหาดไทย

เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23
ถนนวิภาวดีรังสิต   แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2273-8530-39 โทรสาร 0-2273-8577 

E-Mail: wastewtr@wma.or.th
www.wma.or.th
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