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แผนบริหารความเสี่ยงองคก์ารจัดการน า้เสีย 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



ค ำน ำ 
 

 องค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) ได้ตระหนักถึงภารกิจขององค์กรและความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบ

ต่อวัตถุประสงค์องค์กรที่ก้าหนดไว้ จึงได้น้าแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยง

อ ง ค์ ก ร  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 

2017: COSO-ERM (COSO: Enterprise Risk Management-Integrating with Strategy and 

Performance) มาประยุกต์ในการจัดท้าแผนบริหารความเสี่ยงประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564               

ขององค์การจัดการน ้าเสียขึ น เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบการด้าเนินงานและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ในภาพรวมให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า องค์การจัดการน ้าเสียได้มุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้

บรรลุผลตามเป้าหมายและตัวชี วัดขององค์กรในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จากสภาพแวดล้อมและ

สถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป องค์การจัดการน ้าเสียจึงได้มีการจัดท้าแผนบริหารความเสี่ยงองค์การ

จัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต้นปี) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทันกาล            

ต่อการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร โดยระบุโครงการ/กิจกรรมตอบสนอง       

ความเสี่ยงระดับองค์กร แต่ละความเสี่ยงพร้อมก้าหนดกรอบระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการด้าเนินงาน    

ที่ชัดเจน 

 องค์การจัดการน ้าเสีย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน ้าเสียประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต้นปี ) จะสามารถด้าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                 

ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั งคณะผู้บริหาร คณะท้างานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และ

บุคลากรสายสนับสนุนขององค์กร เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงสามารถสนับสนุนการด้าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์และช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร รวมทั งปลูกฝังการบริหารความเสี่ยงให้เป็นวัฒนธรรม

องค์กรต่อไป 

 

                   องค์การจัดการน ้าเสีย 

                          กันยายน 2563 
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องค์การจัดการน ้าเสีย กันยายน 2563 

บทสรุปผู้บริหาร  
 

องค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) ได้จัดท้าแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยอ้างอิงกระบวนการที่ดีในการจัดท้าแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งเกิดจาก

การสัมมนาภายใต้โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร หัวข้อ “การบริหาร

ความเสี่ยง” เพ่ือบ่งชี เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและมีผลกระทบเป้าหมายการด้าเนินงาน

ขององค์กร และพิจารณาก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพ่ือควบคุมความเสี่ยง 

ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรทุกระดับสามารถใช้การบริหาร  

ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสนับสนุนการด้าเนินงานของทุกภาคส่วนให้บรรลุตามเป้าประสงค์องค์กร 

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและความยั่งยืนขององค์กรอันจะเป็นประโยชน์สูงสุด แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

สอดคล้องตามหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดี    

องค์การจัดการน ้าเสีย ได้ด้าเนินการตามกระบวนการที่ดีในการจัดท้าแผนบริหาร  

ความเสี่ยงองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี   

1. การประเมินความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจมีต่อวัตถปุระสงค์

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. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นในการทบทวนแผนพัฒนา

องค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2563 – 2565” เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เพ่ือเป็นกรอบทิศทาง 

การด้าเนินงานขององค์กร ซึ่งต้องมีการทบทวนทิศทางการด้าเนินงานองค์กร ภายใต้บริบท  

ที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก องค์การจัดการน ้าเสียโอนย้ายมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสอดคล้อง

กับแผนงานที่ส้าคัญต่างๆ อาทิเช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 
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– 2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2561 – 2580) และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2561 – 2565) นโยบาย

คณะกรรมการนโยบายและก้ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ นโยบายคณะกรรมการ อจน. โดยมีการน้า  

สถานะความเสี่ยง ณ ปัจจุบันไปประกอบการพิจารณาเป็นปัจจัยน้าเข้าประกอบการจัดท้าแผนพัฒนา

องค์การจัดการน ้าเสีย ซึ่งในการประชุมฯ มีการรวบรวมประเด็นความเสี่ยงของแต่ละ สายงาน  

โดยน้ามาวิเคราะห์และก้าหนดปัจจัยเสี่ยงที่มีความส้าคัญต่อองค์กร ผลจากการประชุม  พบว่า  

ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีระดับความเสี่ยงสูงมาก สูง และปานกลางจากสถานะผลการด้าเนินงานไตรมาส 3 

และการคาดการณ์ไตรมาส 4 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถสรุปประเด็นความเสี่ยง 

จ้านวน 7 ประเด็น คือ  

2.1 ความส้าเร็จในการน้า Green Technology ใช้ในการบริหารระบบบ้าบัดน ้าเสีย

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

2.2 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสียที่เข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

2.3 รายได้ที่ได้จากการบริหารจัดการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย  

2.4 การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการองค์การจัดการน ้าเสีย 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2.5 การฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ของ อปท. ประจ้าปีงบประมาณ 

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

2.6 การจัดให้มีและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ของ อปท. ประจ้าปี

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

2.7 ความส้าเร็จในการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว น้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
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3. องค์การจัดการน ้าเสียรวบรวมข้อมูล จากขั นตอนการด้าเนินงานข้างต้น มาวิเคราะห์

และจัดท้าแผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปปัจจัย

เสี่ยงได้ 5 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี   

 

ประเภท ปัจจัยเสี่ยง 

Strategic Risk: S RF1 การฟื้นฟูและการจัดให้มีการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ของ อปท. 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (จ้านวน 22 พื นที่)  

RF2 ความส้าเร็จในการน้า  Green Technology ใช้ในการบริหารจัดการ

ระบบบ้าบัดน ้าเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

Operational Risk: O RF3 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

Financial Risk: F RF4 รายได้ที่ได้จากการบริหารจัดการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

Compliance Risk: C RF5 การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการองค์การจัดการน ้าเสีย 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

 4. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื อไวรัส COVID-19 

อย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างไปทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย รวมถงึ

ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานขององค์การจัดการน ้าเสีย ท้าให้เกิดปัจจัย

เสี่ยงเรื่อง บุคลากรองค์การจัดการน ้าเสียมีโอกาสเป็นโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  

     ส่วนปัจจัยเสี่ยงเรื่อง บุคลากรองค์การจัดการน ้าเสียมีโอกาสเป็นโรคติดเชื อไวรัส           

โคโรน่า (COVID-19) นั น อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ จึงไม่ได้ยกขึ นมาเป็นปัจจัยเสี่ยงขององค์กร 

 5. องค์การจัดการน ้าเสียได้รวบรวมข้อมูล จากขั นตอนข้างต้น มาวิเคราะห์และ 

จัดท้าแผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยผู้อ้านวยการ

องค์การจัดการน ้าเสียอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 สรุปปัจจัยเสี่ยงได้ 5 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี    
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ประเภท ปัจจัยเสี่ยง 

Strategic Risk: S 

 

RF1 การฟื้นฟูและการจัดให้มีการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ของ อปท.

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (จ้านวน 22 พื นที่) 

RF2 ความส้าเร็จในการน้า Green Technology ใช้ในการบริหารจัดการ

ระบบบ้าบัดน ้าเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

Operational Risk: O RF3 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

Financial Risk: F RF4 รายได้ที่ได้จากการบริหารจัดการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

Compliance Risk: C RF5 การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการองค์การจัดการน ้าเสีย 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ผลการระบุและประเมินความเสีย่งขององคก์ารจดัการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ความเสี่ยง 

ผลการประเมินความเสี่ยง 

ณ ก.ย. 63 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.64) 
ทบทวน 

ระหว่างป ี
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.64) 
เป้าหมาย 
ก.ย. 64 

 ประเภท: Strategic Risk (S)  
RF1 การฟื้นฟูและการจัดให้มีการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ของ อปท. ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (จ้านวน 22 พื นที่)   

สูงมาก 
(I5 x L5 =25) 

- - - - - ต่้า 
(I1 x L1 = 1) 

RF2 ความส้าเร็จในการน้า  Green Technology ใช้ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัด   
น ้าเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

- - - - - ต่้า 
(I1 x L1 = 1) 

 ประเภท: Operational Risk (O) 

RF3 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน ้า เสีย ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

- - - -  - ต่้า 
(I1 x L1 = 1) 

 ประเภท: Financial Risk (F) 

RF4 รายได้ที่ได้จากการบริหารจัดการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

- - - -  - ต่้า 
(I2 x L1 = 2) 

ประเภท: Compliance Risk (C) 

RF5 การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

-  (I5 x- 15) - -  - ต่้า 
(I1 x L1 = 1) 
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องค์การจัดการน ้าเสีย กันยายน 2563 

แผนภูมิแสดงปัจจัยเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน ้าเสีย

 บับประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ทบทวนกลางป)ี

WMA 
RISK

S: Strategic Risk

O: Operational Risk

F: Financial Risk

C: Compliance Risk

S: Strategic Risk

O: Operational Risk

F: Financial Risk

C: Compliance Risk
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)

 บับประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

RF1 การ   น ูและการจัด ห้มีบริหารจัดการระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย ของ อปท.ประจ้าปีงบประมาณ

 พ.ศ.2564 ไม่เป นไปตามเป้าหมาย (จ้านวน 22 พ  นท่ี)

RF2 ความส้าเร จ นการน้า Green Technology
   ้ นการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียไม่เป นไป

ตามเป้าหมาย

RF 3 ค่า  ้จ่าย นการด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสียเข้า
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ 2564 

ไม่เป นไปตามเป้าหมาย

คาดการณ์ ก.ย. 64 ต้่า (I1 x L1 = 1)ก.ย. 63 สูงมาก (I5 x L5 = 25)

RF 4 รายได้ท่ีได้จากการบริหารรจัดการประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เป นไปตามเป้าหมาย

RF 5 การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป นไปตามแผนป ิบัติการ
องค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คาดการณ์ ก.ย. 64 ต้่า (I1 x L1 = 1)ก.ย. 63 สูงมาก (I5 x L5 = 25)

คาดการณ์ ก.ย. 64 ต้่า (I1 x L1 = 1)ก.ย. 63 สูงมาก (I5 x L5 = 25)

คาดการณ์ ก.ย. 64 ต้่า (I2 x L1 = 2)ก.ย. 63 สูงมาก (I5 x L5 = 25)

คาดการณ์ ก.ย. 64 ต้่า (I1 x L1 = 1)ก.ย. 63 สูงมาก (I5 x L5 = 25)
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บทที่ 1 

บทน ำ 



  

 
 

องค์การจัดการน ้าเสีย กันยายน 2563 

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  

ปัญหาน ้าเสียในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนล่าง ได้ทวีความรุนแรงมากขึ น ประกอบกับการแก้ไข

ปัญหาต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั น อ้านาจในการจัดการน ้าเสีย ยังกระจัดกระจายอยู่ใน

ความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงาน ส่งผลให้การด้าเนินงานซ ้าซ้อน ไม่เป็นเอกภาพ 

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตั งองค์การจัดการน ้าเสีย เพื่อจัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมส้าหรับบ้าบัด            

น ้าเสียภายในเขตพื นที่จัดการน ้าเสียทั งในและนอกเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย รวมทั งบริการกิจการ

ต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน ้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ  

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม และประเด็นยุทธศาสตร์  

ตามแผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย ปี พ.ศ. 2563 - 2565 มีรายละเอียดดังนี   

 

วิสัยทัศน์  

“เปลี่ยนน ้าเสียคืนน ้าใสให้ประชาชนด้วยมาตรฐานการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 

 

พันธกิจ  

มุ่งมัน่แกไ้ขปัญหาน า้เสียชุมชน เพื่อประชาชน ดว้ยนวัตกรรมทีท่ันสมัย 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยงองค์การจดัการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  
-8- 

องค์การจัดการน ้าเสีย กันยายน 2563 

เป้าประสงค์รวม  

1) ปริมาณน ้าเสียได้รับการบ้าบัดได้ตามมาตรฐานน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน  

รวม 252.00 ล้านลูกบาศก์เมตร 

-  ปี พ.ศ.2563 จ้านวน    82.00    ล้านลูกบาศก์เมตร  

-  ปี พ.ศ.2564 จ้านวน    84.00    ล้านลูกบาศก์เมตร 

-  ปี พ.ศ.2565 จ้านวน    86.00    ล้านลูกบาศก์เมตร  

2) น ้าเสียหลังการบ้าบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน 

ที่ก้าหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90   

 ค่านิยมหลกัที่พ่ึงประสงค ์

          W - Work Smart  -  ท้างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
M - Morality       -  มีธรรมาภบิาล 
A - Agility          -  มีความคล่องตวัในงานบรกิาร 
 

วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน ้าเสียชุมชนทั่วประเทศ                 

กลยุทธ์ที่ 1.1  ขยายพื นที่การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

 กลยุทธ์ที่ 1.2  ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และส่งเสริมภาพลักษณ์        

องค์กร 

                 กลยุทธ์ที่ 1.3  บูรณาการเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหาร  

จัดการน ้าเสีย 

    กลยุทธ์ที่ 1.4   ส่งเสริมความรู้ให้กับเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในการบริหารจัดการน ้าเสีย       

                 กลยุทธ์ที่ 1.5  พัฒนาความรู้ทักษะด้านการจัดการน ้าเสียให้กับ 

บุคลากร 

วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนา

กระบวนการจัดการน ้าเสีย 

                   กลยุทธ์ที่ 2.1 ลดความสกปรกของน ้าจากแหล่งก้าเนิด 
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                   กลยุทธ์ที่ 2.2 ประยุกต์ใช้ Green Technology ในการจัดการ  

                                    น ้าเสีย 

                   กลยุทธ์ที่ 2.3 บริหารการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้ 

                                    นวัตกรรม 

                   กลยุทธ์ที่ 2.4  ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั นน้า 

  กลยุทธ์ที่ 2.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ 

            ปฏิบัติงาน 

  กลยุทธ์ที่ 2.6  พัฒนาแนวทางการถ่ายทอดความรู้ (KM) ในองค์กร 

  กลยุทธ์ที่ 2.7  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือติดตามและ   

      ควบคุมการจัดการน ้าเสียอย่างบูรณาการ                      
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องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์การจดัการน้ำเสีย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

คณะกรรมการ  
องค์การจัดการน้ำเสีย 

รูปภาพที่ 1.1 โครงสร้างการบรหิารความเสี่ยงขององคก์ารจดัการน้ำเสีย  

                              สายการกำกับดูแลด้านการบรหิารความเสี่ยง 

สายการบงัคับบัญชาตามโครงสร้างองค์กร 

รองผู้อำนวยการวิชาการและแผน 

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร 

รองผู้อำนวยการบริหาร 

ผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ 

กองเจ้าของความเสี่ยง 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

กองบริหารความเสี่ยง 
และควบคุมภายใน 

รองผู้อำนวยการปฏบิัติการ 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 

คณะทำงานดำเนินการตามหลักเกณฑ ์
การประเมินผลกระบวนการปฏิบตัิงานและ
การจัดการด้านการบริหารความเสีย่งและ

ควบคุมภายใน 

ผู้อำนวยการ 
องค์การจัดการน้ำเสีย 

ผู้ประสานงานด้านการบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายใน ระดับฝ่าย/สำนัก 



 

 

 

 

 

บทที่ 2 

การด าเนินงาน 

ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
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องค์การจัดการน ้าเสีย  กันยายน 2563 

บทท่ี 2 

   

การด าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง  

1. กรอบกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การจัดการน  าเสีย  

องค์การจัดการน ้าเสียได้น้าหลักเกณฑ์ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO  

(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)  2017: 

COSO- ERM ( COSO:  Enterprise Risk Management-Integrating with Strategy and 

Performance) มุ่งชี ให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการท้างานของกลไกการบริหารความเสี่ยงองค์กรเข้ากับ

กลยุทธ์ และการด้าเนินงานขององค์ โดยน้ามาก้าหนดเป็นกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง 

ทั่วทั งองค์กรเพ่ือให้ส่วนงานในสังกัดสามารถน้าไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานและสนับสนุน 

ให้การด้าเนินงานของทุกภาคส่วนบรรลุผลส้าเร็จตามวัตถุประสงค์องค์กร ดังนี   

1)  Governance and Culture (การก้ ากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร ) 

ประกอบด้วย บทบาทของคณะกรรมการ โครงสร้างการด้าเนินงานตามเป้าหมายกลยุทธ์ การก้าหนด

วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ การยึดมั่นต่อค่านิยมองค์กร และการสร้างความเข้มแข็งด้านทุนมนุษย์ 

2) Strategy & Objective Setting (กลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร) ประกอบด้วย 

การวิเคราะห์บริบทของธุรกิจ การก้าหนดระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง การประเมิน

ทางเลือกของกลยุทธ์จัดการความเสี่ยงองค์กร และการวางเป้าประสงค์ทางธุรกิจภายใต้ความเสี่ยง 

3) Performance (เป้าหมายผลการด้าเนินงาน) ประกอบด้วยการระบุความเสี่ยง  

การประเมินระดับความรุนแรง การจัดล้าดับความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง และการพิจารณา

ภาพรวมของความเสี่ยงองค์กรทั งหมด 

4) Review & Revision (การทบทวนและปรับปรุง) ประกอบด้วย การประเมิน 

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นจากการบริหารความเสี่ยง การทบทวนความสามารถในการจัดการ  

และระดับความเสี่ยง และการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

5)  Information, Communication & Reporting (สารสนเทศ การสื่ อสาร และ 

การรายงาน) ประกอบด้วย การใช้สารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง การใช้ช่องทาง  
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การสื่อสารต่างๆ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง และการรายงานความส้าเร็จ-การด้าเนินการ รวมทั ง

วัฒนธรรมความเสี่ยงที่เกิดขึ น 

 
รูปภาพที่ 2.1 กรอบกระบวนการบรหิารความเสี่ยงองคก์ารจดัการน ้าเสีย 

2. การด าเนินงานตามกรอบกระบวนการบริหารความเสี่ยง  

กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายพัฒนาองค์กร องค์การจัดการน ้าเสีย  

ได้ด้าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยง

ขององค์การจัดการน ้าเสีย ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั นตอน ได้แก่  

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) ดังนี   
     

1. ก าหนดวัตถุประสงค์

2. ระบุความเสี่ยง

3. ประเมินความเสี่ยง

4. จัดการและจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง

5. รายงานและติดตามผล

6. ประเมินผลการจัดการและ
แผนบริหารความเสี่ยง
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ตารางที่ 1 ปรัชญาการบริหารความเสี่ยงขององคก์ารจดัการน ้าเสีย  

 

 

 ตารางที่ 2 วัตถุประสงค์การบรหิารความเสี่ยงทั่วทั งองค์กรขององค์การจัดการน ้าเสีย  

 

 องค์การจัดการน ้าเสียได้ระบุระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้  (Risk Appetite: 

RA)  และช่ ว ง เบี่ ย ง เบนของระดับความเสี่ ย งที่ อ งค์ กรยอมรับ ได้  (Risk Tolerance:  RT) 

โดยมีกระบวนการก้าหนด 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) 

วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือขา่ยการบริหารจัดการน  าเสียชุมชนท่ัวประเทศ  

มิต ิ เป้าประสงค์ ตัวชี วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 
ของ อจน. (RA) 

ช่วงเบียงเบน 
ของระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 

ของ อจน. (RT) 
63 64 65 

ประสิทธผิล คุณภาพของแหล่งน ้า
ในพื นที่ดีขึ น 

ปริมาณน ้ า เสี ยที่ ไ ด้ รับการ
บ้าบัดตามมาตรฐานน ้าทิ งจาก
ระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน 

ล้าน ลบ.ม. 82 84 86 

ค่า
 R

A 
ขอ

ง อ
งค

์กร
เท

ียบ
เท

่าก
ับ 

 
ค่า

เป
้าห

มา
ยต

าม
แผ

นว
ิสา

หก
ิจ 

อง
ค์ก

าร
จัด

กา
รน

 ้าเส
ีย 

พ.
ศ.

25
63

-2
56

5 

± 1 ลบ.ม. 

คุณภาพการบริการ ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจต่อการบริหาร
จัดการน ้าเสีย 

ร้อยละความพึ งพอใจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 85 90 ±5% 

ประสิทธิภาพ บูรณาการกับเครือข่าย
ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย 
ในการบริหารจัดการ
น ้าเสีย 

จ้านวนบันทึกข้อตกลงร่วม 
ในการบริหารจัดการน ้าเสีย 

พื นที ่ 16 20 25 ± 1 พื นที ่

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู้ เ ข้ า รั บ ก า ร
เผยแพร่ความรู้  ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการทดสอบ 

ร้อยละ 100 100 100 ± 5% 

การพัฒนาองค์การ บุคลากรมีทั กษะใน
การด้าเนินงาน 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การทดสอบ 

ร้อยละ - - 80 - 

ประสิทธผิล มี เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
นวัตกรรมการจัดการ

จ้านวนเครือเรือนที่มีการติดตั ง
ถังดักไขมันเพิ่มขึ นต่อปี 

ครัวเรือน 350 - 450 - 
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มิต ิ เป้าประสงค์ ตัวชี วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 
ของ อจน. (RA) 

ช่วงเบียงเบน 
ของระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 

ของ อจน. (RT) 
63 64 65 

น ้าเสียที่ตอบสนองต่อ
กลุ่มลูกค้า/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

จ้ านวนการติ ดตั งพลั ง ง าน
ทดแทนต่อปี 

แห่ง 2 2 2 

ค่า
 R

A 
ขอ

งอ
งค

์กร
 เท

ียบ
เท

่าก
ับ 

 
ค่า

เป
้าห

มา
ยต

าม
แผ

นว
ิสา

หก
ิจ 

อง
ค์ก

าร
จัด

กา
รน

 ้าเส
ีย 

พ.
ศ.

25
63

-2
56

5 

± 1 แห่ง 

คุณภาพบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมในการพฒันา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีขององค์กร 
 

ร้อยละของการมีส่ วนร่ วม 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมองค์กร 

ร้อยละ - 50 60 ± 5% 

ประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการ
ภ า ย ใ น อ ง ค์ ก ร ที่ มี
ประสิทธิภาพ 

คะแนนประเมินผลองค์กร 
(รวม) 

คะแนน 3.5 3.6 3.7 ± 0.1 คะแนน 

มี ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ที่ มี
ประสิทธิภาพ 

ระบบ - - 2 - 

การพัฒนาองค์การ มีการถ่ายทอดความรู้
ภายในองค์กร 

จ้านวนเครื่องมือที่ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ 

เครื่องมือ - 3 5 ± 1 เคร่ืองมือ 

มีเทคโนโลยนีวัตกรรม
สนับสนนุการ
ด้าเนินงาน 

ร้อยละของการสรุปรายงานผล
และติดตามสถานการณ์น ้าเสีย
ผ่านระบบสารสนเทศภายใน
ศูนย์ติดตามฯ 

ร้อยละ - 80 90 ± 5% 
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2. การระบุความเสี่ยง องค์การจัดการน ้าเสียได้ด้าเนินการค้นหาความเสี่ยงประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามล้าดับขั นการค้นหาความเสี่ยง ดังนี   

 

 
 

รูปภาพที่ 2.2 ล้าดับขั นการค้นหาความเสี่ยงขององคก์ารจัดการน า้เสีย  

2.1 องค์การจัดการน ้าเสียจัดประชุมเรื่อง “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความ

คิดเห็นในการทบทวนแผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2563 – 2565” ในวันที่ 2 กันยายน 

2563 โดยมีการน้าสถานะความเสี่ยง ณ ปัจจุบันไปประกอบการพิจารณาเป็นปัจจัยน้าเข้า

ประกอบการจัดท้าแผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย ซึ่งในการประชุมฯ มีการรวบรวมประเด็น  

ความเสี่ยงของแต่ละสายงาน โดยน้ามาวิเคราะห์และก้าหนดปัจจัยเสี่ยงที่มีความส้าคัญต่อองค์กร  

2.2 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 นแล้วอาจส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององคก์ร และ

หรือความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ นและหรือมีโอกาสจะเกิดขึ นในอนาคต ที่หากเกิดขึ น

แล้วอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การจัดการน ้าเสีย  

2.3 องค์การจัดการน ้าเสียไดก้้าหนดแหล่งที่มาของเหตุการณ์ที่ใช้ประกอบการระบุ

ความเสี่ยงไว้ 6 แหล่ง คือ  

แหล่งที ่1 กลยุทธ์องค์การ (Strategy) และ SWOT Analysis 

แหล่งที ่2 เกณฑ์ประเมนิผลการด้าเนนิรัฐวิสาหกิจประจ้าปีบญัชี (PA) 

แหล่งที ่3 ข้อสังเกตของผูบ้ริหาร (Tone at Top) 

6 Risk Response 5 Risk Cause 4 Key Risk 3 Strategy 2 Risk Area 1 Uncertainty to Event 
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แหล่งที ่4 ความคิดเหน็ของสายงาน (Bottom Up) 

แหล่งที ่5 ปัจจัยเสี่ยงเดิมที่คงเหลอือยู ่(Residual Risk)  

แหล่งที ่6 การประเมินการควบคุมภายใน (Control Self Assessment)  

โดยก้าหนดแบบจ้าลองแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลประกอบการระบุความเสี่ยง 

เพื่อความชัดเจนในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ้าเป็นต่อการด้าเนินงาน ดังนี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 2.3 แบบจ้าลองแสดงแหล่งที่มาของขอ้มูลการระบุความเสี่ยง  

2.4 จากการรวบรวมข้อมูลในแหล่งที่ 1 กลยุทธ์องค์การ (Strategy) ตามแผนพัฒนา

องค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2563 - 2565 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสีย

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 และร่างเกณฑ์ประเมินผลการด้าเนินงานขององค์การปีบัญชี 2564 

มีรายละเอียดที่ส้าคัญ ดังนี    
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แบบจ าลองแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลการระบุความเสี่ยง 
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วัตถุประสงค์การจัดตั งองค์กร  
           องค์ การจัดการน ้ 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  
ได้ทวีความรุนแรงมากขึ น ประกอบกับการแก้ไขปัญหาต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั น 
อ้านาจในการจัดการน ้าเสีย ยังกระจัดกระจายอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐหลาย
หน่วยงาน ส่งผลให้การด้าเนินงานซ ้าซ้อน ไม่เป็นเอกภาพ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตั ง  
องค์การจัดการน ้าเสีย เพ่ือจัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมส้าหรับบ้าบัดน ้าเสียภายในเขตพื นที่
จัดการน ้าเสียทั งในและนอกเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย รวมทั งบริ การกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับ 
การจัดการน ้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ  

วิสัยทัศน์  
“เปลี่ยนน ้าเสียคืนน ้าใสให้ประชาชนดว้ยมาตรฐานการบริการที่เปน็มติรต่อสิ่งแวดล้อม”  

พันธกิจ  
          มุง่มั่นแกไ้ขปัญหาน า้เสียชุมชน เพื่อประชาชน ด้วยนวตักรรมที่ทนัสมัย 

     เป้าประสงค์ 
1) ปริมาณน ้าเสียได้รับการบ้าบัดได้ตามมาตรฐานน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย

ชุมชน รวม 252.00 ล้านลูกบาศก์เมตร 

     - ปี พ.ศ.2563 จ้านวน    82.00    ล้านลูกบาศก์เมตร  

     - ปี พ.ศ.2564 จ้านวน    84.00    ล้านลูกบาศก์เมตร 

     - ปี พ.ศ.2565 จ้านวน    86.00    ล้านลูกบาศก์เมตร  

 2) น ้าเสียหลังการบ้าบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ชุมชนที่ก้าหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90   
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2.6 จากการรวบรวมข้อมูลในแหล่งที่ 1 บทวิเคราะห์ SWOT Analysis เมื่อเน้นที่

จุดอ่อน (Weaknesses) ประกอบด้วย  

ล าดับที ่ จุดอ่อน (Weaknesses) 

w.1 โครงสร้างองค์การ เเละการจัดสรรอัตราก้าลัง ยังไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับภารกิจ  

ที่เพ่ิมขึ นในทุกๆ ปี เช่น บุคลากรบางส่วนมีความสามารถที่ไม่ตรงกับความต้องการ  

ขาดการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ ที่จะช่วยส่งเสริมการท้างานรูปแบบใหม่ในอนาคต เป็นต้น 

w.2 บุคลากรและหน่วยงานที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ เฉพาะเรื่องหรือเฉพาะด้าน  

ยังมีไม่ครอบคลุม โดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการ

น ้าเสียให้มีศักยภาพ 

w.3 งานจ้านวนมากของ อจน. มีค่าลงทุนสูงและผลตอบแทนน้อย ส่งผลให้งบประมาณจัดสรร

ไมเพียงพอ โดยเฉพาะการพัฒนาและการซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั ง 

การเดินระบบและบ้ารุงรักษา และระบบท่อรวบรวมน ้าเสียไม่ครอบคลุมพื นที่บริการ 

w.4 บุคลากรยังมีข้อจ้ากัดด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ เนื่องจากไม่ได้รับการพัฒนา 

อย่างต่อเนื่อง 

w.5 อจน. ยังไม่สามารถรวบรวมน ้าเสียจากแหล่งต่าง ๆ มาบ้าบัดที่โรงบ้าบัดน ้าเสียได้อย่าง  

มีประสิทธิภาพ 

w.6 อจน. ขาดการคิดค้นนวัตกรรมการจัดการความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการน้าองค์กร 

ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

                ร่างเกณฑ์ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การปีบัญชี 2564 ที่ส าคัญ 

PA 1.2   ความส้าเร็จในการน้าพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ 

            ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

PA 1.4   จ้านวนพื นที่ที่ อจน. สามารถให้บริการฟ้ืนฟูและการสนับสนุนและ/หรือ

ร่วมมือบริหาร และบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชน อปท. 

PA 2.1   ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน  

PA 2.2   ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน ต่อปริมาณน ้าเสียเข้าระบบ 
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ล าดับที ่ จุดอ่อน (Weaknesses) 

w.7 การก้าหนดวิสัยทัศน์ของ อจน. ที่ผ่านมา มักเขียนวิสัยทัศน์ในเชิงพันธกิจ กล่าวคือ ไม่สื่อ

ว่า อจน. วาดฝันจะเป็นอะไร ท้าให้ “จุดหมายปลายทาง” (End) ในระยะยาวไม่ชัดเจน 

w.8 อจน. ยังขาดนโยบายที่ชัดเจน ไม่มี    กลยุทธ์/การวางแผนด้านการจัดการความรู้ที่ดี  

ท้าให้ด้อยในศักยภาพในการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ทั งในด้านระบบเทคโนโลยี  

ที่สนับสนุน และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอกองค์การ 

w.9 การน้าเครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่และเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการปฏิบัติงานและ

การพัฒนาองค์การยังไม่เป็นมาตรฐาน และไม่ครอบคลุมทุกส่วนในองค์การ 

w.10 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ให้แก่บุคลากรของ อจน.  

ยังมีน้อย 
 

 2.7 จากการรวบรวมข้อมูลในแหล่งที่ 1 SWOT Analysis บทวิเคราะห์เมื่อเน้นท่ี

ข้อจ้ากัด (Threats) ประกอบด้วย  

ล าดับที่ ข้อจ ากดั (Threats) 

T.1 ที่มาของรายได้ยังไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเอง ไม่เพียงพอกับการพัฒนาองค์การ รวมถึง  
การของบประมาณและการอนุมัติด าเนินการยังขาดความคล่องตัว 

T.2 อจน. ขาดอ านาจบังคับให้ท้องถิ่นให้ความร่วมมือและขาดอัตราก าลังในการติดต่อประสาน
งานกับท้องถิ่น เนื่องด้วย พรบ. กระจายอ านาจฯ ท าให้ อปท. สามารถด าเนินการได้เอง 
โดยไม่จ าเป็นต้องใช้บริการของ อจน. 

T.3 การว่างเว้น/ไม่มีคณะกรรมการ อจน. ส่งผลท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณของ อจน. ล่าช้า 
และนโยบายในการบริหารงานไม่ชัดเจน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

T.4 ประชาชนและชุมชนยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบ าบัดน้ าเสีย 

T.5 ประเทศไทยยังไม่มีมาตรการจูงใจและมาตรการบังคับ รวมถึงบทลงโทษตามกฎหมาย  
ในด้านการบ าบัดน้ าเสียอย่างจริงจัง 

T.6 นโยบายการบริหารจัดการน้ าเสียจากรัฐบาลขาดความต่อเนื่อง ส่งผลต่อการสนับสนุน
งบประมาณ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

T.7 ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ธุรกิจที่ด าเนินการรับออกแบบ ติดตั้ง รวมถึงให้บริการบ าบัดน้ า
เสียจะเพิ่มจ านวนมากขึ้น ส่งผลให้ อจน. มีคู่แข่งเพิ่มขึ้น 

T.8 ปัญหาด้านทรัพยากรน้ าในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ทั้งน้ าท่วม ภัยแล้ง และ
ปัญหาคุณภาพน้ า ท าให้ อจน. จะต้องรับภาระมากขึ้น แก้ไขปัญหาไม่ทันท่วงที 
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ล าดับที่ ข้อจ ากดั (Threats) 

T.9 นโยบายและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบ าบัดน้ าเสียยังไม่มีความชัดเจน ไม่สามารถ
บังคับใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ  เช่น นโยบายจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย  
การก าหนดค่าธรรมเนียมการปล่อยมลพิษ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าและวัสดุที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม การออกระเบียบเพ่ือติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียส าหรับบ้านเรือน และ  
การรับรองผลิตภัณฑ์ระบบบ าบัดน้ าเสียส าหรับบ้านเรือน เป็นต้น 

T.10 พ้ืนที่น้ าเสียหลายแห่งในขณะนี้ อจน. ยังหาทางแก้ไม่ได้ เช่น แม่น้ าเจ้าพระยา-ท่าจีน
ตอนล่าง ยังคงเป็นจุดเกิดน้ าเสียและเสื่อมโทรมมาอย่างยาวนาน และเป็นจุดที่เสื่อมโทรม
มากที่สุดของประเทศ 

 2.8 จากการรวบรวมข้อมูลในแหล่งที่ 1 SWOT Analysis บทวิเคราะห์เมื่อเน้นท่ี

โอกาส (Opportunities) ประกอบด้วย   

ล าดับที ่ โอกาส (Opportunities) 

O.1 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0820.3/ว1499 ลงวันที่ 12 มี.ค. 63 ถึงผู้ว่าราชการ

จังหวัดทุกจังหวัด ให้ อปท. ประสานงานกับ อจน. เกี่ยวกับการจัดการระบบน ้าเสีย 

O.2 พื นที่น ้าเสียชุมชนบางแห่งยังไม่ได้รับการจัดการอย่างทั่วถึง และยังมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ น 

ส่งผลให้ อจน. ต้องขยายขอบเขตการให้บริการการบ้าบัดน ้าเสียไปยังพื นที่ต่าง ๆ  

อย่างครอบคลุมมากขึ น 

O.3 ภาครัฐมีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนการพัฒนาและรักษาสิ่ งแวดล้อม  

ทั งทางอากาศ ขยะ น ้าเสีย และของเสียอันตราย 

O.4 นโยบายบ้าบัดทุกข์ บ้ารุงสุข ของกระทรวงมหาดไทย ส่งผลให้การก้าหนดนโยบายของ 

อจน. มีความสอดคล้อง และมุ่งตอบสนองต่อประชาชน โดยเฉพาะการพัฒนาสังคมและ

การรักษาสิ่งแวดล้อม 

O.5 กระแสสังคมในยุคโซเชียลออนไลน์ มีการสื่อสาร รวดเร็ว การฟ้องด้วยภาพ ส่งผลต่อ 

การให้ความส้าคัญการจัดการน ้าเสียมากขึ น 

O.6 ปัญหาน ้าเสียชุมชนมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ นอย่างต่อเนื่อง ท้าให้ อจน. ต้องพัฒนาศักยภาพ  

ให้สามารถบริหารการจัดการน ้าเสีย ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยมากขึ น 

O.7 เทคโนโลยีสมัยใหม่มีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และในหลายประเทศมี 

การพัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน ้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ 



                            แผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  
-22- 

องค์การจัดการน ้าเสีย  กันยายน 2563 

ล าดับที ่ โอกาส (Opportunities) 

และเกาหลีใต้ ท้าให้ อจน. มีโอกาสศึกษาเพ่ือพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการบริหารงาน

ได้มากขึ น 

O.8 ลูกค้า ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการความช่วยเหลือและสนับสนุน

จาก อจน. อย่างต่อเนื่อง ทั งในด้านการให้ความรู้และการเข้าถึงหน่วยงานสนับสนุนระดับ

ปฏิบัติการให้มากขึ น และคาดหวังให้ขยายพื นที่การจัดการน ้าเสียอย่างครอบคลุม 

ทั่วทุกพื นที่ทั งประเทศ 

O.9 ลูกค้า ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นมีความพึงพอใจค่อนข้างมาก 

ต่อการด้าเนินงานและให้บริการของ อจน. 

O.10 เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน ้าจากวิกฤตภัยแล้ง การด้าเนินนโยบายของภาครัฐจึงมุ่งเน้น

ที่จะศึกษารูปแบบที่มีความเหมาะสมในการที่จะใช้น ้าทิ งที่ผ่านการบ้าบัดแล้วมาใช้

ประโยชน์ 
 
 

  2.9 จากการน้าโอกาส (Opportunities) จาก SWOT มาวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพ่ือ
การสร้างคุณค่า (Value Creation) ประกอบด้วย  
ล าดับที ่  การสร้างคุณคา่ (Value Creation) 

VC.1 งบประมาณในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับความส้าคัญในการจัดการน ้าเสีย         

ไม่เพียงพอ  

VC.2 การก้าหนดแผนปฏิบัติการด้านการจัดการน ้าเสียชุมชนไม่ครอบคลุมพื นที่ทั งหมด  

VC.3 ไม่มีบุคลากรที่จะรองรับการขยายขอบเขตการให้บริการ  

VC.4 องค์กรยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  
 

2.10 จากการรวบรวมข้อมูลในแหล่งที่ 1 ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Value Driver) จาก

แผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2563 -2567 ประกอบด้วย  

ล าดับที ่  ปัจจัยขับเคลื่อนมูลคา่ (Value Driver) 

VD.1 คุณภาพการบา้บดั 

VD.2 งบประมาณและรายได ้
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           2.11 จากการน้าปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Value Driver) มาวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพ่ือ
การเพิ่มมูลค่า (Value Enhancement) ประกอบด้วย  
ล าดับที ่  การเพ่ิมมูลคา่ (Value Enhancement)  

VE.1 ปริมาณน ้าเสียเข้าระบบไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

VE.2 คุณภาพน ้าที่ผ่านการบ้าบัดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

VE.3 การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการองค์การจัดการน ้าเสียประจ้าปี

งบประมาณ  

VE.4 รายได้ที่ได้จากการบริหารจัดการประจ้าปีงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
 

2.12 จากการรวบรวมข้อมูลในแหล่งที่ 2 ร่างเกณฑ์ประเมินผลการด้าเนินการ

รัฐวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย (PA) ประจ้าปี 2564 ที่มีแนวโน้มความส้าเร็จต่้า ประกอบด้วย  

ล าดับที ่ (PA) ประจ าป ี2564 ที่มีแนวโน้มความส าเร็จต่ า 

PA 1.2 

 

ความส้าเร็จในการน้าพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ 

ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

PA 1.4 จ้านวนพื นที่ที่ อจน. สามารถให้บริการฟ้ืนฟูและการสนับสนุนและ/หรือร่วมมือ

บริหาร และบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชน อปท.  

PA 2.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน 

PA 2.2 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน ต่อปริมาณน ้าเสียเข้าระบบ 
 

2.13 จากการรวบรวมข้อมูลรายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีบัญชี 2563 ของ

องค์การจัดการน ้าเสีย ตามที่ กค 0818.2/994 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 

ต้องจัดล้าดับความส้าคัญของพื นที่ เป้าหมายในการด้าเนินงาน โดยเฉพาะ 

ลุ่มน ้าที่พบปัญหาด้านคุณภาพน ้า  
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ล าดับที ่ ข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ / 28 กุมภาพันธ์ 2563 

SEPO2 

 

องค์การจัดการน ้าเสียควรน้าผลลัพธ์และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการส้ารวจ 

ความพึงพอใจต่อองค์การจัดการน ้าเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุง 

การด้าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  

SEPO3 

 

องค์การจัดการน ้าเสียควรจัดท้าแผนงานการเข้าบริหารจัดการน ้าเสียให้ครอบคลุม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมของประเทศ และบูรณาการการท้างาน 

ในเชิงนโยบายร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริหารจัดการน ้าเสียในภาพรวมของ

ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  

SEPO4 

 

การเบิกจ่ายงบลงทุนขององค์การจัดการน ้าเสียควรพิจารณาแผนงานในการลงทุน 

ให้สอดคล้องกับความสามารถในการเบิกจ่าย โดยจัดท้าประเด็นความเสี่ยงและ 

แนวทางการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผนที่ก้าหนด และ

ขอให้องค์การจัดการน ้าเสียเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 

                                    2.13.2.1 ประเด็นปัญหาหลัก 
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ล าดับที ่
ประเด็นปัญหาหลัก ในบันทึกข้อตกลงเกณฑ์ประเมินผลการด าเนินรัฐวสิาหกิจ

องค์การจดัการน  าเสยี ประจ าปีบัญชี 2563 

Problem 1 

 

ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับกับการจ่ายค่าบริการเพ่ือบ้าบัดการน ้าเสีย เนื่องจาก  

ขาดความตระหนักในการรักษาคุณภาพแหล่งน ้ า และขาดแรงจูงใจในการ 

จ่ายค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิเสธการออก 

เทศบัญญัติเพื่อจัดเก็บค่าบริการ และไม่ให้ความส้าคัญกับการลงทุนจัดการน ้าเสีย 

Problem 2  การกระจายอ านาจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้อ านาจหน้าที่ ในการจัดตั้ง
และการดูแลระบบบ าบัดน้ า เสียรวม ตลอดจนการจัดเก็บค่าบริการ อยู่ ใน 
ความรับผิดชอบของ อปท. ในขณะที่ อปท.หลายแห่ง ขาดความพร้อมในการบริหาร
จัดการน้ าเสีย 

Problem 3  กฏหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าเสียชุมชนในปัจจุบัน อยู่ในความรับผิดชอบของ
หลายหน่วยงาน ท าให้ขาดเอกภาพในการบังคับใช้  รวมทั้ งขาดบทลงโทษ 
ที่มีประสิทธิภาพ 

Problem 4 ทิศทางในการด าเนินงานของ องค์การจัดการน้ าเสียยังไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถ
วางแผนงานหรือแผนปฏิบัติการที่เหมาะสม 

Problem 5 การบริหารจัดการองค์กรขององค์การจัดการน้ าเสีย ยังขาดประสิทธิภาพ 

Problem 6 ระบบเส้นท่อรวบรวมน้ าเสียชุมชนในปัจจุบัน หลายพ้ืนที่ ยังขาดการตรวจสอบ 
ปรับปรุงซ่อมแซม และบ ารุงรักษา จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ท าให้ประสิทธิภาพ 
ในการรวบรวมน้ าเสียชุมชน ต่ ากว่าปริมาณน้ าเสียจริงที่เกิดขึ้น 

                                      

   2.13.2.2 ข้อเสนอแนะ 

ล าดับที ่
ข้อเสนอแนะ ในบันทึกข้อตกลงเกณฑ์ประเมินผลการด าเนินรัฐวิสาหกิจองคก์าร

จัดการน  าเสีย ประจ าปีบัญชี 2563 

Suggestion 1  

 

องค์การจัดการน ้าเสีย ควรมีการเผยแพร่ความรู้ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ  

น ้าเสียและการบ้าบัดน ้าเสียไปสู่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ น เพ่ือให้เกิด

ความรู้ความเข้าใจและการให้ความส้าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา

ทรัพยากรน ้าร่วมกัน 

Suggestion 2 

 

องค์การจัดการน ้าเสีย ควรผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับ อปท. อย่างเป็นรูปธรรม 

เพื่อให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียที่มีประสิทธิภาพ อย่างเพียงพอและยั่งยืน 
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ล าดับที ่
ข้อเสนอแนะ ในบันทึกข้อตกลงเกณฑ์ประเมินผลการด าเนินรัฐวิสาหกิจองคก์าร

จัดการน  าเสีย ประจ าปีบัญชี 2563 

Suggestion 3 

 

องค์การจัดดการน ้าเสีย ควรเพ่ิมบทบาทส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการระหว่าง

หน่วยงานที่ก้ากับดูแลกฏหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าเสียชุมชน เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพในการบังคับใช้ 

Suggestion 4 องค์การจัดการน ้าเสีย ควรปรับแนวทางการด้าเนินงานให้มีความชัดเจนมากขึ น 

รวมถึงพัฒนาการจัดท้าแผนงาน ทั งในระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจ้าปี  

ให้สอดคล้องบทบาทภารกิจขององค์กร ตลอดจนผลักดันการน้าแผนดังกล่าว 

ไปสู่การปฏิบัติ 

Suggestion 5 องค์การจัดการน ้าเสียควรเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยน้า 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับการเ พ่ิมประสิทธิภาพซึ่ ง เคยได้ท้าไว้แล้วมาปฏิบัติ 

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการด้าเนินงานขององค์กร 

Suggestion 6 ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั งหมด ด้านการจัดการ  

น ้าเสียชุมชน เพ่ือวิเคราะห์ วางแผน ก้าหนดงบประมาณ และบทบาทผู้รับผิดชอบ 

ในภาพรวมทั งประเทศ เพื่อให้การแก้ปัญหามลพิษด้านน ้าเสียเป็นวาระระดับชาติ 

                  2.13.2.3 ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการบันทึกข้อตกลงและ

ประเมินผลการด้าเนินงานรัฐวิสาหกิจ  

ล าดับที ่

ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด าเนินงาน

รัฐวิสาหกิจ ในบันทึกข้อตกลงเกณฑ์ประเมินผลการด าเนินรัฐวสิาหกิจ 

องค์การจดัการน  าเสยี ประจ าปีบัญชี 2563 

Notice 1 คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อสังเกตเรื่องการเข้าฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัด  

น ้าเสียของชุมชนของ อปท. โดย อจน. ควรเร่งรัดแผนงานในการด้าเนินการเพ่ือเข้า

ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้ครอบคลุมพื นที่เป้าหมาย โดยมุ่งเน้น

ผลลัพธ์ในภาพรวมของประเทศ ด้านสถานการณ์น ้าเสียของประเทศที่ส่งผลกระทบ

ต่อสุขภาพของประชาชน และสภาพแวดล้อมของประเทศ 

Notice 2 การเผยแพร่และให้ความรู้ด้านการจัดการน ้าเสีย อจน.ควรเพ่ิมการด้าเนินงานในพื นที่

เป้าหมายที่ อจน. จะเข้าฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย เพ่ือให้เกิด  
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ล าดับที ่

ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด าเนินงาน

รัฐวิสาหกิจ ในบันทึกข้อตกลงเกณฑ์ประเมินผลการด าเนินรัฐวสิาหกิจ 

องค์การจดัการน  าเสยี ประจ าปีบัญชี 2563 

ความตระหนักของผู้ที่เกี่ยวข้อง และน้าไปสู่ความร่วมมือของชุมชนต่อการด้าเนินงาน

ของ อจน. 
 

                   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 โดยให้ท้าความเข้าใจกับประชาชนเพ่ืออธิบายความจ้าเป็น  

ในการจัดเก็บค่าจัดการน ้าเสียให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายขั นต้นและสามารถบริหาร

จัดการได้อย่างยั่งยืน  

Board 3 การปรับปรุงภาพลักษณ์องค์การจัดการน ้าเสียควบคู่กับประสิทธิภาพภายในทั งใน

เรื่องธรรมาภิบาลขององค์กร และการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ 

มีความเชื่อถือต่อหน่วยงานอื่นๆ และประชาชนโดยทั่วไป และจะต้องด้าเนินการ

โดยต่อเนื่องเป็นระยะยาว  

Board 4 ควรน้าเสนอพื นที่ในทุกจังหวัดที่ยังไม่ได้ประกาศให้เป็นพื นที่จัดการน ้าเสียให้ ครม. 

อนุมัติและประกาศให้เป็นพื นที่จัดการน ้าเสียทั งหมด โดยอาจจะเสนอพร้อมกับแผน

ในการด้าเนินงานให้ ครม. เห็นชอบในคราวเดียวกัน ถ้าสามารถท้าได้ก็ไม่ต้องแก้ไข

พระราชกฤษฎีกา  
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ล าดับที ่ ข้อสังเกตของคณะกรรมการองค์การจัดการน  าเสีย 

Board 5 การน้าเสนอแผนควรต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนของ

กระทรวงมหาดไทย ประเด็นเรื่องตัวชี วัดเชิงประมาณ เชิงคุณภาพที่อ้างอิงถึง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบัน

ได้มีการโอนย้ายหน่วยงานไปสังกัดกระทรวงมหาดไทยแล้ว  

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 งงบประมาณรายจ่าย 

ข้ามปีที่ได้ก่อหนี ผูกพันก่อนสิ นก้าหนดเวลา)  

Board 9 แผนการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาควรเริ่มด้าเนินการพร้อมกับการเบิกจ่ายค่าก่อสร้าง 

โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ ควรพิจาณาให้ที่ปรึกษาเตรียมความพร้อม 

ก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้าง  

Board 10 

 

ต้องท้าความเข้าใจกับผู้รับจ้างตั งแต่เริ่มการประมูลงานว่า ต้องด้าเนินงานให้เสร็จ

ภายในปีงบประมาณ เพราะถ้าสัญญาจ้างไม่ข้ามปี จะกันเงินกันเหลื่อมปีไม่ได้  

แต่ถ้าเป็นสัญญาจ้างที่ข้ามปีงบประมาณสามารถกันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี ได้  

Board 11 ควรพิจารณาเรื่องงบประมาณ เนื่องจากในทุกปีจะพบว่ามีผลขาดทุนจากรายรับ 

ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ท้าให้ต้องยืมเงินส้ารองจากบัญชีก้าไรสะสม เพื่อน้ามาใช้ใน

การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ซึ่งด้วยปริมาณบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

ยังสามารถส้ารองเงินมาใช้ได้ แต่หากมีการขยายโครงสร้างท้าให้ต้องส้ารองเงินเพ่ิม

อาจจะกระทบกับกระแสเงินสด (Cash Flow)  
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ล าดับที ่ ข้อสังเกตของคณะกรรมการองค์การจัดการน  าเสีย 

Board 12 ควรพิจารณาระยะเวลาการด้าเนินการรายงานผลด้านการเงิน หากส่วนกลางเป็น        

ผู้ลงบัญชีและต้องรอข้อมูลจากส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขาประมาณ 45 วัน  

อาจใช้เวลานานเกินไป  
  

  2.14.2 ข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในองค์การจัดการน ้าเสีย      

ล าดับที ่
ข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

องค์การจดัการน  าเสยี 

RMC.1 

 

เมื่อองค์การจัดการน ้าเสียย้ายไปสังกัดกระทรวงมหาดไทยจะต้องเตรียมความพร้อม
ในการรับภาระงานที่เพ่ิมขึ น พร้อมกับบุคลากรในการปรับปรุงโครงสร้างอัตราก้าลัง 
ต้องพิจารณาในส่วนของความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องตามนโยบาย หรือ
พิจารณาใช้แนวทางการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามารับบริหารจัดการระบบ 
เพื่อรองรับภาระงานที่เพิ่มขึ 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 ้า เสียด้าเนินการก้าหนดแนวทาง
ปฏิบัติการจ่ายรายไตรมาสจะเป็นการดี 

RMC.4 โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพ่ีเลี ยง)  
ในการบูรณาการร่วมกันระหว่างการประปาส่วนภูมิภาค และ องค์การจัดการน ้าเสีย
โดยคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย ควรมีส่วนในการผลักดันในโครงการ
ดังกล่าว อาจมีการเชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม สัมมนา ท้าให้รับทราบ  
ในสิ่งเดียวกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โดยการด้าเนินการนี จะท้าให้มีผลงาน  
ที่เห็นเป็นประจักษ์เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์การจัดการน ้าเสีย 

RMC.5 องค์การจัดการน ้าเสียควรมีการประชาสัมพันธ์ท้าความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมาย 
ทุกกลุ่มมีความตระหนัก และจิตส้านึก รวมทั งมีความเข้าใจต่อการด้าเนินงาน  
ขององค์กร ซึ่งจะส่งผลให้ลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ 
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ล าดับที ่
ข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

องค์การจดัการน  าเสยี 

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

RMC.7 องค์การจัดการน ้าเสียต้องเร่งการประชาสัมพันธ์เชิงรุกต่อบุคคลภายนอก ให้องค์กร
เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ น อาจจะมีการใช้สื่อออนไลน์ เนื่องจากมีการลงทุนไม่มาก  
แต่สามารถเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วและครอบคุลมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

RMC.8 ควรมีการหารือเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดเก็บรายได้ ซึ่งจะต้องมอง
ให้เป็นเหตุเป็นผล รวมถึงตั งเป้าหมายการจัดเก็บรายได้รายไตรมาสให้สอดคล้อง  
กับรายได้จริง เพื่อให้สามารถด้าเนินงานได้ตามเป้าหมาย 

 

2.14.3 ข้อสังเกตของผูบ้รหิารองคก์ารจดัการน า้เสีย 

ล าดับที ่ ข้อสังเกตของผู้บริหารองคก์ารจดัการน  าเสยี 

Mgt.1 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน และคุณภาพน ้าที่ผ่านการบ้าบัดน ้าเสีย ควรมีการติดตาม

และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

Mgt.2 การเบิกจ่ายงบลงทุนค่อนข้างต่้า ต้องก้าหนดมาตรการหรือวางแผนในการบริหาร

ความเสี่ยง รวมทั งต้องมีมาตรการติดตามและเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง 

Mgt.3 ควรมีการพัฒนาศักยภาพในเรื่องการพัฒนาบุคลากร และระบบงานบุคคล 

ให้มีประสิทธิภาพ 

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 
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ล าดับที ่ ความคิดเห็นของสายงาน (Business Unit / Bottom up) 

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 

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. 2563 ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
 

2.17 จากการรวบรวมข้อมูลในแหล่งที่ 6 การประเมินการควบคุมภายในและ 

ผลการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย  

ล าดับที ่ การประเมินการควบคุมภายในและผลการตรวจสอบภายใน 

CSA.1 การด้าเนินการบริการจัดเก็บรายได้และลูกค้าสัมพันธ์ และการด้าเนินการบริหาร 

หนี ค้างช้าระ 
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2.18 จากการประมวลเหตุการณ์ (Events) ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ 

ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์องค์การตามแหล่งที่มา (Sources) ที่ก้าหนดแหล่ง และจ้าแนกตามเหตุแห่ง

ความเสี่ยง (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  

3. การประเมินความเสี่ยง องค์การจัดการน ้าเสียได้ระบุความเสี่ยงเพ่ือพิจารณา 

ว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดที่ท้าให้ องค์การจัดการน ้าเสียอาจไม่สามารถด้าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงคท์ีต่ั งไว ้

โดยจ้าแนก ประเภทความเสี่ยงเป็น 4 ด้าน คือ  

 ความ เสี่ ย งด้ านกลยุทธ์  ( S:  Strategic Risk)  หมายถึ ง  ความ เสี่ ย ง 

อันเนื่องมาจากการก้าหนดยุทธศาสตร์ การด้าเนินนโยบาย การก้าหนด แผนกลยุทธ์ แผนการ

ด้าเนินงาน และการน้าไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อม

ภายนอก 

 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O: Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยง

อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กร 

 ความเสี่ ย งด้ านการ เ งิ น  ( F:  Financial Risk)  หมายถึ ง  ความ เสี่ ย ง 

อันเนื่องมาจากการขาดสภาพคล่อง 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  
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 การจัดการความเสี่ยง (Treat) การออกแบบระบบควบคุม การแก้ไขปรับปรุง

การท้างานเพ่ือป้องกันหรือจ้ากัดผลกระทบและลดโอกาสเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

เช่น วางมาตรการเชิงรุก ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญเพิ่มเติม เป็นต้น  

 การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) การกระจายทรัพย์สิน หรือกระบวนการ

ต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญเสีย เช่น การประกันทรัพย์สิน การจ้างบริษัทภายนอกให้ท้างาน

บางส่วนแทน (Outsources) การจัดตั งศูนย์ข้อมูลส้ารองตามแผนการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ  

 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) ใช้ในกรณีสามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์

ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงได้ เช่น ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท้างาน ลดขอบเขตการด้าเนินงาน หรือ  

การเปลี่ยนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หรือนโยบายในการด้าเนินงาน เป็นต้น  

5. การรายงานและตดิตามผล  

การรายงานและติดตามผลการด้าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในเบื องต้นก้าหนดไว้ 4 ครั งต่อปี คือ ทุกๆสิ นไตรมาส แต่สามารถ

ปรับเปลี่ยนการติดตามผลให้ทันกาล ความเหมาะสมกับสถานการณ์ความเสี่ยงขององค์กรได้ ส้าหรับ

การรายงานผลจะเป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owners) ในการจัดท้ารายงาน 

ตามรูปแบบที่ก้าหนดเพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในและ

คณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสีย  
 

6. การประเมินผลการจัดการ 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท้าหน้าที่ในการก้าหนด

นโยบายและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อความส้าเร็จขององค์กร โดยครอบคลุม  

ทุกพันธกิจอย่างเหมาะสม และควบคุม ติดตาม รายงานผลการด้าเนินงานตามมาตรการที่องค์กร

ก้าหนด นอกจากนี ยังมีท้าหน้าที่ระบุ วิเคราะห์เหตุการณ์และความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ 

การด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร และเสนอแนะกลไกและวิธีการในการบริหารความเสี่ยง  

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การประเมินผลการจัดการเพ่ือให้องค์กรมีความพร้อมในการพัฒนาทุกๆ 

ด้านอย่างมีประสิทธิภาพ และมีภูมิคุ้มกัน เพ่ือเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั งภายใน

และภายนอกองค์กรได้  
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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 / ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ 

 

ตารางที่ 5 ตารางจดัระดบัความเสี่ยง (Risk Matrix)  
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ค่าระดับความเสี่ยง = คะแนนของโอกาสเกิดความเสีย่ง X คะแนนผลกระทบจากความเสี่ยง 
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การระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรขององค์การจัดการน  าเสีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ความเสี่ยง 

ผลการประเมินความเสีย่ง 

ณ ก.ย. 63 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.64) 
ทบทวน 

ระหว่างปี 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.64) 
เป้าหมาย 
ก.ย. 64 

 ประเภท: Strategic Risk (S) 
RF1 การฟื้นฟูและการจัดให้มีบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ของ อปท. ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่ เป็นไปตาม
เป้าหมาย (จ้านวน 22 พื นที่)  

สูงมาก 
(I5 x L5 =25) 

- - - - - 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) 

- - - - - ต่ า 
(I1 x L1 = 1) 

 ประเภท: Operational Risk (O) 

RF3 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณ
น ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน ้า เสีย ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

- - - -  - ต่ า 
(I1 x L1 = 1) 

 ประเภท: Financial Risk (F) 

RF4 รายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

     ต่ า 
(I2 x L1 = 2) 

ประเภท: Compliance Risk (C) 

RF5 การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน ้ า เสีย 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

- - - - - ต่ า 
(I1 x L1 = 1) 
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การระบุปัจจัยเสีย่งระดับองค์กรขององค์การจัดการน  าเสยี  

สถานะ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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บทที่ 3 

การระบุความเสี่ยงระดับองค์กรและ

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 



  

องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

   

บทที่ 3 
   

การระบคุวามเสี่ยงระดบัองค์กรและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การจัดการน้ำเสีย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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     องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

Strategy Map with Corporate Risk Factors ขององค์การจัดการน้ าเสีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิสัยทัศน์ :  เปล่ียนน้ าเสียค นน้ า ส ห้ประ า นด้วยมา ร านการบริการที่เป นมิ รกับส่ิงแวดล้อม 

วั  ุประสงค์เ ิงยุท ศาส ร์ท่ี 1
สร้างเคร อข่ายการบริหารจัดการน้ าเสีย ุม น

วั  ุประสงค์เ ิงยุท ศาส ร์ท่ี 2
ส่งเสริมการ  ้เทค น ลยีและนวั กรรม นการพั นากระบวนการจัดการน้ าเสีย

กลยุท ์ท่ี 1.1 ขยายพ ้นท่ีการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย
• ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย
•    น ูและบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย

กลยุท ์ท่ี 1.2 ประ าสัมพัน ์เ ิงรุก และส่งเสริม าพลัก ณ์องค์กร
• ประ าสัมพัน ์การจัดการน้ าเสีย
• ประ าสัมพัน ์เ ิงรุกทาง Social Media
• จัดท าแผน CSR in Process ขององค์กร

กลยุท ์ท่ี 1.3 บูรณาการเคร อข่ายผู้มีส่วน ด้ส่วนเสีย นการบริหารจัดการน้ าเสีย
• จัดท าบันท กข้อ กลงร่วม นการบริหารจัดการน้ าเสีย

กลยุท ์ท่ี 1.4 ส่งเสริมความรู้ ห้กับเคร อข่ายผู้มีส่วน ด้ส่วนเสีย นการบริหารจัดการน้ าเสีย
•   กอบรมการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย ห้กับกลุ่มผู้ป ิบั ิงานด้านการจัดการน้ าเสีย  

(รวมองค์กรปกครองส่วนท้อง ่ิน)
• การส่งเสริมความรู้เก่ียวกับการจัดการน้ าเสีย ห้แก่กลุ่มบุคคลท่ัว ป

กลยุท ์ท่ี 1.5 พั นาทัก ะด้านการจัดการน้ าเสีย ห้กับบุคลากร
•   กอบรมเพ ่อพั นาบุคลากรของ อจน. ห้มีความรู้ทัก ะด้านการจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย  

กลยุท ์ท่ี 2.1 ลดความสกปรกของน้ าจากแหล่งก าเนิด
• การ ิด ้ังและดูแลรัก า ังดัก ขมันอย่าง ูกวิ ี เพ ่อลดความสกปรกของน้ าเสีย

กลยุท ์ท่ี 2.2 ประยุก ์  ้ Green Technology  นการจัดการน้ าเสีย
• น าพลังงานทดแทนมา  ้ นการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย

กลยุท ์ท่ี 2.3 บริหารการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน ด้ส่วนเสีย ดยการ  ้นวั กรรม
• น าพลังงานทดแทนมา  ้ นการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย

กลยุท ์ท่ี 2.4 ผลักดัน ห้องค์กรมุ่งสู่การเป นองค์กร ั้นน า
• ส่งเสริม รรมา ิบาลและการป องกันและปราบปรามทุจริ 
• พั นาแนวทางการบริหารจัดการทุนมนุ ย์
• พั นาแผนวิสาหกิจองค์กร
• การบริหารจัดการความเส่ียงและควบคุม าย นขององค์กร
• พั นาแผนการบริหารความสัมพัน ์ผู้มีส่วน ด้ส่วนเสีย
• จัดท าแผนยุท ศาส ร์ด้านลูกค้า

กลยุท ์ท่ี 2.5 พั นาระบบเทค น ลยีสารสนเทศเพ ่อสนับสนุนการป ิบั ิงาน
• พั นาระบบสารสนเทศด้านการบริหารการ รวจสอบ าย น
• จัดท า Big Data เพ ่อการบริหารจัดการน้ าเสีย

กลยุท ์ท่ี 2.7 พั นาระบบเทค น ลยีสารสนเทศเพ ่อ ิด ามและควบคุมการจัดการ
น้ าเสียอย่างบูรณาการ
• พั นาระบบสารสนเทศส าหรับศูนย์ ิด ามและรายงานส านการณ์น้ าเสียประเทศ ทย

กลยุท ์ท่ี 2.6 พั นาแนวทางการ ่ายทอดความรู้ (KM)  นองค์กร
• พั นากระบวนการจัดการความรู้ (KM)  นองค์กร

RF1 การ   น ูและจัด ห้มีการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย ของ อปท. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ม่เป น ป ามเป าหมาย (จ านวน 22 พ ้นท่ี)

RF2 ความส าเร จ นการน า Green Technology   ้ นการบริหารจัดการ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย ม่เป น ป ามเป าหมาย

RF3 ค่า  ้จ่าย นการด าเนินงาน ่อปริมาณน้ าเสียเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ม่เป น ป ามเป าหมาย

RF4 ราย ด้ท่ี ด้จากการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ม่เป น ป ามเป าหมาย
RF5 การเบิกจ่ายงบลงทุน ม่เป น ป ามแผนป ิบั ิการองค์การจัดการน้ าเสีย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีมา: แผนพั นาองค์การจัดการน้ าเสีย พ.ศ. 2563 - 2565  ด้รับความเห น อบ
จากผ ้อ านวยการองค์การจัดการน้ าเสีย เม ่อวัน ่ี 29 กันยายน 2563  
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     องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

Risk Profile องค์การจัดการน้ำเสีย แสดงค่าระดับความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านะ:  ้นปีงบประมาณ 2564 และค่าเป าหมาย ส านะ: สิ้นสุด  รมาสที่ 1/2564 ( .ค. –  .ค. 63) ส านะ: สิ้นสุด  รมาสที่ 2/2564 (ม.ค. – มี.ค. 64) และทบทวนระหว่างป ี
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ส านะ: สิ้นสุด  รมาสท่ี 3/2564 (เม.ย. – มิ.ย. 64) ส านะ: สิ้นสุด  รมาสที่ 4/2564 (ก.ค. – ก.ย. 64) ราย  ่อปัจจยัเสีย่งระดบัองค์กร   
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หมายเห ุ:       AAA  ค อ ความเสี่ยง ี่ค้นพบครั้งแรก                    AAA  ค อ ความเสี่ยง ี่คาดหวังปลายปี 
                    AAA  ค อ ความเสี่ยง ี่ยอมรับ ด้                          AAA  ค อ ความเสี่ยงปัจจุบัน 
                     
ผลการบริหารความเสี่ยง 1. ยอมรับการบริหารความเสี่ยง : (satisfied) จำนวน - ปัจจัยเสี่ยง  
                              2.  ม่ยอมรับการบริหารความเสี่ยง : (unsatisfied) จำนวน - ปัจจัยเสี่ยง  

RF ปัจจัยเส่ียง 
ค่าระดับ 

ทบทวนระหว่างปี 
S/U 

1 การฟื้นฟ และการจัดให้มีการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ของ อป . ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  ม่เป็น ปตามเป้าหมาย (จำนวน 22 พ ้น ่ี) 

- - 

2 ความสำเร จในการนำ Green Technology ใ ้ในการบริหารระบบบำบัดน้ำเสีย ม่เป็น ปตามเป้าหมาย  - - 

3 ค่าใ ้จ่ายในการดำเนินงานต่อปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
 ม่เป็น ปตามเป้าหมาย  

- - 

4 ราย ด้ ่ี ด้จากการบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ม่เป็น ปตามเป้าหมาย  - - 

5 การเบิกจ่ายงบลง ุน ม่เป็น ปตามแผนปฏิบัติการ อจน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  - - 

รวม   
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แบบรายงานแสดงความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนค่าระดับความเสี่ยงขององค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
RF1 การ   น ูและการจัด ห้มีการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ของ อปท.  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ม่เป น ป ามเป าหมาย (จำนวน 22 พ ้นที่) 

RF2 ความสำเร จ นการนำ Green Technology    ้นการบริหารระบบบำบัดน้ำเสีย 
 ม่เป น ป ามเป าหมาย 

ค่าระดับ 
ผลกระ บจากความเสี่ยง  

(Impact) 
ความน่าจะเป็น ี่จะเกิดความเสี่ยง  

(Likelihood) 
ผลกระ บจากความเสี่ยง  

(Impact) 
ความน่าจะเป็น ี่จะเกิดความเสี่ยง  

(Likelihood) 

ระดับ 5 
สูงมาก 

 ำข้อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วน ้องถ่ิน 
จำนวน 18 พ ้น ี่ 

 

เข้าพบองค์กรปกครองส่วน ้องถ่ิน 
≤ 66 ครั้ง 

 
คัดเล อกและจัดสรรลำดับความสำคัญของพ ้น ี่ ี่จะดำเนินการติดต้ัง 

ความสำเร จของแผนการติดตามการนำ Green Technology ใ ้ใน
การบริหารระบบบำบัดน้ำเสีย 80% (-20%) 

ระดับ 4 
สูง 

 ำข้อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วน ้องถ่ิน 
จำนวน 19 พ ้น ี่ 

 

เข้าพบองค์กรปกครองส่วน ้องถ่ิน 
67 - 73 ครั้ง 

 

สามารถดำเนินการติดต้ังอุปกรณ์พลังงาน ดแ นในระบบบำบัดน้ำเสีย 
 ด้แล้วเสร จ 1 พ ้น ี่ 

ความสำเร จของแผนการติดตามการนำ Green Technology ใ ้ใน
การบริหารระบบบำบัดน้ำเสีย 85% (-15%) 

ระดับ 3 
ปานกลาง 

 

 ำข้อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วน ้องถ่ิน 
จำนวน 20 พ ้น ี่ 

RA 

เข้าพบองค์กรปกครองส่วน ้องถ่ิน 
74 - 80 ครั้ง 

 

สามารถดำเนินการติดต้ังอุปกรณ์พลังงาน ดแ นในระบบบำบัดน้ำเสีย 
 ด้แล้วเสร จ 2 พ ้น ี่ RA 

ความสำเร จของแผนการติดตามการนำ Green Technology ใ ้ใน
การบริหารระบบบำบัดน้ำเสีย 90% (-10%) 

ระดับ 2 
 ่ำ 
 

 ำข้อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วน ้องถ่ิน 
จำนวน 21 พ ้น ี่ 

 

เข้าพบองค์กรปกครองส่วน ้องถ่ิน 
81 - 87 ครั้ง 

 

สามารถดำเนินการติดต้ังอุปกรณ์พลังงาน ดแ นในระบบบำบัดน้ำเสีย ด้แล้ว
เสร จ 2 พ ้น ี่ และค่า ฟฟ้าลดลงตามผลการศึกษา 1 พ ้น ี่ 

ความสำเร จของแผนการติดตามการนำ Green Technology ใ ้ใน
การบริหารระบบบำบัดน้ำเสีย 95% (-5%) 

ระดับ 1 
 ่ำมาก 

 ำข้อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วน ้องถ่ิน 
จำนวน 22 พ ้น ี่ 

เข้าพบองค์กรปกครองส่วน ้องถ่ิน 
≥ 88 ครั้ง 

สามารถดำเนินการติดต้ังอุปกรณ์พลังงาน ดแ นในระบบบำบัดน้ำเสีย ด้แล้ว
เสร จ 2 พ ้น ี่ และค่า ฟฟ้าลดลงตามผลการศึกษา 2 พ ้น ี่ 

ความสำเร จของแผนการติดตามการนำ Green Technology ใ ้ใน
การบริหารระบบบำบัดน้ำเสีย 100% (-0%) 

 
RT ± 1พ ้น ี่  ± 1 ระดับ  

เป าหมายปี 
2564  
TR  

 ำข้อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วน ้องถ่ิน 
จำนวน 22 พ ้น ี่ 

ระดับ 1 (PA 5) สามารถดำเนินการติดต้ังอุปกรณ์พลังงาน ดแ นในระบบ
บำบัดน้ำเสีย ด้แล้วเสร จ 2 พ ้น ี่ และค่า ฟฟ้าลดลงตามผลการศึกษา 2 พ ้น ี่ 
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แบบรายงานแสดงความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนค่าระดับความเสี่ยงขององค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
RF3 ค่า  ้จา่ย นการดำเนนิงาน ่อปริมาณน้ำเสยีเข้าระบบบำบัด    
น้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ม่เป น ป ามเป าหมาย 

RF4 ราย ด้ท่ี ด้จากการบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ม่เป น ป ามเป าหมาย 

RF5 การเบิกจา่ยงบลงทุน ม่เป น ป ามแผนป ิบั ิการ  
องค์การจัดการน้ำเสยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค่าระดับ 
ผลกระ บจากความเสี่ยง  

(Impact) 
ความน่าจะเป็น ี่จะเกิดความเสี่ยง  

(Likelihood) 
ผลกระ บจากความเสี่ยง  

(Impact) 
ความน่าจะเป็น ี่จะเกิดความเสี่ยง  

(Likelihood) 
ผลกระ บจากความเสี่ยง  

(Impact) 
ความน่าจะเป็น ี่จะเกิดความเสี่ยง  

(Likelihood) 

ระดับ 5 
สูงมาก 

ค่าใ ้จ่ายในการดำเนินงานต่อปริมาณ
น้ำเสียเข้าระบบ 

2.30 บา /ล กบาศก์เมตร 

 ม่สามารถควบคุมจำนวนเงิน ี่จ่ายจริงเ ียบ
กับแผนการควบคุมค่าใ ้จ่าย 

ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 
 ุก ตรมาส 

จัดเก บราย ด้ 74.36 ล้านบา  
(ผลการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ2563) 

ความสำเร จของแผนการดำเนินงานการ
ติดตามการจ่ายเงินสม บ 80% (-20%) 

สามารถเบิกจ่ายงบลง ุนตามเกณฑ์
 ี่ สคร. กำหนด ด้ 80 % 

 ม่สามารถเบิกจ่ายให้เป็น ปตามเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบลง ุน ุก ตรมาส 

ระดับ 4 
สูง 

ค่าใ ้จ่ายในการดำเนินงานต่อปริมาณ
น้ำเสียเข้าระบบ 

2.20 บา /ล กบาศก์เมตร 

สามารถควบคุมจำนวนเงิน ี่จ่ายจริงเ ียบ
กับแผนการควบคุมค่าใ ้จ่าย 

ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย  
1  ตรมาส 

จัดเก บราย ด้  74.47 ล้านบา  
 

ความสำเร จของแผนการดำเนินงานการ
ติดตามการจ่ายเงินสม บ 85% (-15%) 

สามารถเบิกจ่ายงบลง ุนตามเกณฑ์
 ี่ สคร. กำหนด ด้ 85% 

 

สามารถเบิกจ่ายให้เป็น ปตามเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบลง ุน 1  ตรมาส 

 

ระดับ 3 
ปานกลาง 

 

ค่าใ ้จ่ายในการดำเนินงานต่อปริมาณ
น้ำเสียเข้าระบบ 

2.10 บา /ล กบาศก์เมตร 
RA 

สามารถควบคุมจำนวนเงิน ี่จ่ายจริงเ ียบ
กับแผนการควบคุมค่าใ ้จ่าย 

ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย  
2  ตรมาส 

จัดเก บราย ด้  74.58 ล้านบา  
RA 

ความสำเร จของแผนการดำเนินงานการ
ติดตามการจ่ายเงินสม บ 90% (-10%) 

 

สามารถเบิกจ่ายงบลง ุนตามเกณฑ์
 ี่ สคร. กำหนด ด้ 90% 

RA 

สามารถเบิกจ่ายให้เป็น ปตามเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบลง ุน 2  ตรมาส 

 

ระดับ 2 
 ่ำ 
 

ค่าใ ้จ่ายในการดำเนินงานต่อปริมาณ
น้ำเสียเข้าระบบ 

2.05 บา /ล กบาศก์เมตร 

สามารถควบคุมจำนวนเงิน ี่จ่ายจริงเ ียบ
กับแผนการควบคุมค่าใ ้จ่าย 

ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย  
3  ตรมาส 

จัดเก บราย ด้  74.69 ล้านบา  
(100%) 

 

ความสำเร จของแผนการดำเนินงานการ
ติดตามการจ่ายเงินสม บ 95% (-5%) 

สามารถเบิกจ่ายงบลง ุนตามเกณฑ์
 ี่ สคร. กำหนด ด้ 95% 

สามารถเบิกจ่ายให้เป็น ปตามเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบลง ุน 3  ตรมาส 

ระดับ 1 
 ่ำมาก 

ค่าใ ้จ่ายในการดำเนินงานต่อปริมาณ
น้ำเสียเข้าระบบ 

2.00 บา /ล กบาศก์เมตร 

สามารถควบคุมจำนวนเงิน ี่จ่ายจริงเ ียบ
กับแผนการควบคุมค่าใ ้จ่าย 

ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย  
4  ตรมาส 

จัดเก บราย ด้ 74.81 ล้านบา  
 

ความสำเร จของแผนการดำเนินงานการ
ติดตามการจ่ายเงินสม บ 100% (-0%) 

 

สามารถเบิกจ่ายงบลง ุนตามเกณฑ์
 ี่ สคร. กำหนด ด้ 100% 

 

สามารถเบิกจ่ายให้เป็น ปตามเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบลง ุน 4  ตรมาส 

RT + 0.10/-0.05 บา /ลบ.ม.  ± 0.11 ล้านบา   ± 5%  
เป าหมายปี 

2564  
TR  

ระดับ 1 (PA 5) ค่าใ ้จ่ายในการ
ดำเนินงานต่อปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ 

2.00 บา /ล กบาศก์เมตร 

ระดับ 2 สามารถจัดเก บราย ด้  
74.69 ล้านบา  (100%)  

 

ระดับ 1 (PA 5) สามารถเบิกจ่าย     
งบลง ุนตามเกณฑ์ ี่ สคร. กำหนด ด้ 

100% 
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ผลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรรายปัจจัยเสี่ยง  
ขององค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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การจัดลำดับความสำคัญของ างเล อก โดยเล อก างเล อกของแผน
บริหารความเสี่ยง ี่เหมาะสม ี่สุด 

 

การจัด ำแผนบริหารความเส่ียงโดยคำนึงถึงงบประมาณ 
และความสามารถองค์กร 

การประเมินความเสี่ยงโดยการระบุความเสี่ยง 
และกระ บต่อวัตถุประสงค์ยุ ธศาสตร์ , KPIs 

การพิจารณาความเหมาะสม / เหตุผลของ างเล อก 
(Cost - Benefit) 

 

กำหนด างเล อกในการบริหารความเส่ียง ี่เหมาะสมกับองค์กร 
 

ขั้น อน ามกระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่ดี 
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ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 การ   น ูและการจัด ห้มีการบริหารจัดการ
ระบบบำบัดน้ำเสีย ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 ม่เป น ป ามเป าหมาย (จำนวน 22 พ ้นที)่ 
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แบบแสดงการระบุเห ุการณ์ที่อาจก่อ ห้เกิดความเสี่ยงแก่องค์กร บส.1 /2564 แผ่นที่ 1 

ลำ 
ดับ 
ที ่

Ex- or 
Internal 
Factors 

MC- 
STEPS 
/ B-Me 

แหล่งที่มาของเห ุการณ์ที่อาจ ม่พ งประสงค์ 
Uncertainty - Event 

ประเด นความเสี่ยง 
Risk Area 

 

วั  ุประสงค์องค์กรที่อาจ ด้รับ
ผลกระทบทาง รง/ ทางอ้อม 

Strategic / PA 

ปัจจัยเสี่ยง 
Key Risks 

สาเห ุความเสี่ยง 
Risk Causes 

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

1 
 

Ex-factor 
 

M=Market, 
P= 

Political 
& Legal 

 

SEPO1 อจน. ควรมุ่งเน้นผลลัพธ์ของการดำเนินงาน ั้งในด้าน
มลพิษ างน้ำและสุขภาพของประ า นในแหล่ง ุม นและ
พ ้น ี่รับผิด อบของ อป . ต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการ        
น้ำเสียในภาพรวมของประเ ศ ต้องจัดลำดับความสำคัญของ
พ ้น ี่เป้าหมายในการดำเนินงาน โดยเฉพาะลุ่มน้ำ ี่พบปัญหา
ด้านคุณภาพน้ำ    
Board1 ระบบบำบัดน้ำเสียของ อป . บางส่วน จากภาพรวม
กว่า 101 แห่ง ยังมีปัญหาในการบริหารจัดการกับปัญหาด้าน
ประสิ ธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย อจน. ต้องเสนอแนะและ
จัด ำแผนบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวเป็นลำดับ
ความสำคัญแรก เพ ่อให้สามารถใ ้งานระบบบำบัดน้ำเสีย ด้
อย่างเต ม ี่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล  
T.2 อจน. ขาดอำนาจบังคับให้ ้องถิ่นให้ความร่วมม อและขาด
อัตรากำลังในการติดต่อประสานงานกบั ้องถิ่น เน ่องด้วย พรบ. 
กระจายอำนาจฯ  ำให้ อป . สามารถดำเนินการ ด้เอง โดย ม่
จำเป็นต้องใ ้บริการของ อจน.  
T.8 ปัญหาด้าน รัพยากรน้ำในปัจจุบัน ด้ วีความรุนแรงเพิ่ม
มากขึ้น  ั้งน้ำ ่วม ภัยแล้ง และปัญหาคุณภาพน้ำ  ำให้ อจน. 
จะต้องรับภาระมากขึ้น แก้ ขปัญหา ม่ ัน ่วง ี 

ยัง ม่มีการสร้างเง ่อน ข
ด้านกฎหมายเพ ่อ
 ่อรองกับองค์กร

ปกครองส่วนท้อง ิ่น 

        

วัตถุประสงค์เ ิงยุ ธศาสตร์ ่ี 1  
สร้างเคร อข่ายการบริหารจัดการ 

น้ำเสีย ุม น 
กลยุ ธ์ ี ่1.1 

ขยายพ ้น ี่การบริหารจัดการ 
ระบบบำบัดนำ้เสีย 

กลยุ ธ์ ี ่1.3 
บ รณาการเคร อข่ายผ ้มีสว่น ด้ส่วนเสียในการ

บริหารจัดการนำ้เสีย 
 

PA 1.4 จำนวนพื้นที่ที่ อจน. สามารถ
ให้บริการฟื้นฟแูละการสนับสนุนและ/หรือ
ร่วมมือบริหาร และบริหารจัดการระบบ

บำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน อปท. 

RF1 การ   น ูและ
การจัด ห้มีการ

บริหารจัดการระบบ
บำบัดน้ำเสีย ของ 
อปท. ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.
2564  ม่เป น ป าม

เป าหมาย  
(จำนวน 22 พ ้นที่) 

  

RC1.1 ขาดอำนาจบังคับ อป .
ในการให้ความร่วมม อ 
RC1. 2  ขาดการว ิ เ คร าะห์  
อป .  ี ่เป็นเป้าหมายอย่าง
เป็นระบบ 
RC1.3 ขาดอัตรากำลังในการ
ติดต่อประสานงาน กับ อป . 
อย่างต่อเน ่อง 
RC1.4  ม่สามารถสำรวจพ ้น ่ี 
เจรจาและ ี้แจงต่อสภา อป . 
 ด้ เน ่องจากสถานการณ์โรค 
COVID-19  
 

In-factor 
 

M = 
Manpower 

 

w.1 โครงสร้างองค์การ เเละการจัดสรรอัตรากำลัง ยัง ม่เพียงพอ
และ ม่สอดคล้องกับภารกิจ ี่เพิ่มขึ้นใน ุกๆ ปี 
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แบบแสดงการวิเคราะห์ทางเล อก นการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม (Cost - Benefit) บส.2 /2564 แผ่นที่ 1 

ลำ 
ดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 
Key Risks 

วิ ีจัดการ 
ความเสี่ยง 

รายละเอียด 
การจัดการ 

เดิม / ที่มีอยู่แล้ว 

รายละเอียด 
การจัดการ 
เพ่ิมเ ิม 

 ้นทุน ผลประ ย น ์ ทางเล อก 
ที่เหมาะสม 

ผู้รับผิด อบ 

(1) (7) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
1 การ   น ูและการจัด

 ห้มีการบริหาร
จัดการระบบบำบัดน้ำ

เสีย ของ อปท. 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  ม่เป น ป

 ามเป าหมาย  
(จำนวน 22 พ ้นที่) 

ยอมรับ - - - - - - 

จัดการ 
 

1. การนำเสนอแผนปฏิบัติการด้านการ
จัดการน้ำเสีย ุม นระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) ต่อคณะรัฐมนตรี 
2. ประสานงานและเข้าพบกับ อป . 
เพ ่อนำเสนอ MOU 
3. ลงนาม MOU 
4. สำรวจและจัด ำแผนบริหารจัดการ
ระบบบำบัดนำ้เสียเบ ้องต้น 
5. นำเสนอแผน/MOA ตอ่ อป . 
6. ลงนาม MOA 
7. ขอความร่วมม อพนักงานภายในฝ่าย
วิศวกรรมในการ ว่ยติดต่อประสานงาน 
8. ติดต่อ อป . เพ ่อรกัษาความค บหน้า
ของการประสานงาน  

1.  บ วน MOU และ MOA 
2. จัดลำดับการเข้าพ ้น ี ่
3. จัดเตรียมเอกสาร แผนงาน พร้อม
Presentation เพ ่อนำเสนอกับ อป . 
4. จัด ำขั้นตอนการหาพ ้น ี่ 
5. ประ ุมซักซ้อมความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานภายในฝ่ายวิศวกรรม 
6. มอบหมายพนักงาน ประสานงาน
และติดตามผลข้อตกลงร่วม (MOA) 
7. เจรจากับ สคร. เพ ่อปรับปรุง
ตัว ี้วัด 
 

- 
 

1. สามารถกำหนดแนว าง

ให้ ัดเจน และเล อกพ ้น ่ี ด้

แม่นยำมากยิ่งขึ้น 

2. สามารถปรับปรุงตัว ี้วัด ่ี

 ่ี ม่สามารถดำเนินการ ด้

เน ่องจากสถานการณ์โรค 

COVID-19 

    

✓ ฝวศ. อจน. 
นายอธิรักษ์ บุพจันโ , 

นายอนุพันธ์ เตีย พรั ก ลกิจ 
น.ส.ศุ ธวดี ศิริยานน ์, 
น.ส.อภิรดี  าวสวนเจริญ 

 
 
 

 

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 ์ บุพจันโ , นายอนุพันธ์ เตีย พรั ก ลกิจ, 
น.ส.ศุ ธวดี ศิริยานน ์ และน.ส.อภิรดี  าวสวนเจริญ

วั  ุประสงค์เ ิงย ุท ศาส ร์ที่ 1 
สร้างเคร อข่ายการบริหารจ ัดการน้ าเ สีย ุม น

     กลย ุท ์ที่ 1.1 ขยายพ ้น ่ีการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเ สีย
กลย ุท ์ที่ 1.3 บ รณาการเคร อข่ายผ ้ม ีส่วน ด ้ส่วนเสียในการบริหารจัดการน้ าเสีย

     

RF1 การ   น ูและการจัด ห้มีการบริหารจัดการ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย ของ อปท. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564  ม่เป น ป ามเป าหมาย 
                   

กฎหมายเพ ่อรองรับการด าเนินงาน
ร่วม กับคู่ค้า

RC1.1  ขาดอ  านาจบังคับองค์กรปกครองส่วนท้อง ิ่น นการ ห้ความร่วมม อ

RC1.2 ขาดการว ิเคราะห์องค ์กรปกครองส่วนท้อง ่ินที่เป นเป าหมายอย่างเป นระบบ

RC                                                                 
อย่าง ่อเน ่อง 

40%

20%

10%

ประสานงาน อป . เพ ่อขอความร่วมม  อ

จ านวนคร้ัง ี่ บ วนแผนการเข้าพ ้น ี่ อป .

อัตราก าลังเ ียบก ับกรอบ

RC                                                                   
ส านการณ์ รค COVID-19

ประสานงาน อป . เพ ่อขอความร่วมม  อ30%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risk Correlation Map 2 แสดงการเ  ่อม ยง Key Risks – Risk Causes – Mitigate Plan รายปัจจัยเสี่ยงขององค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แบบแสดงการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง บส.4 /2564 แผ่นที่ 1 

ลำ 
ดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 
ค่าระดับ 

ก่อน
บริหารฯ 

ค่าระดับ 
เป าหมาย 

สาเห ุ % 
ความ 
รุนแรง 

การจัดการเดิม /  
ที่มีอยู่แล้ว 

แผนจัดการความเสี่ยง 
ผู้รับ 

ผิด อบ 
   

(1) (7) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 
1. การ   น ูและการจัด

 ห้มีการบริหารจดัการ
ระบบบำบดัน้ำเสยี 
ของ อปท. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.

2564  ม่เป น ป าม
เป าหมาย 

(จำนวน 22 พ ้นที่) 

ส งมาก 
 (I5xL5=25) 
 

ต่ำ 
(I1xL1=1) 

 

RC1.1 ขาดอำนาจบังคับ 
อป . ในการให้ความร่วมม อ 
  

20    การนำเสนอแผนปฏิบัติการด้าน
การจัดการน้ำเสีย ุม นระยะ 20 
ปี (พ.ศ.2561-2580) ต่อ
คณะรัฐมนตรี  

(ปัจจัยภายนอก) 
  

ฝพอ., กนผ. 
 

RC1.2 ขาดการวิเคราะห์ 
อป .  ี่เป็นเป้าหมายอย่าง
เป็นระบบ  

10    1. ประสานงานและเข้าพบกับ 
อป . เพ ่อนำเสนอ MOU 
2. ลงนาม MOU 
3. สำรวจและจัด ำแผนบริหาร
จัดการระบบบำบัดน้ำเสียเบ อ้งต้น 
4. นำเสนอแผน/MOA ตอ่ อป . 
5. ลงนาม MOA  

1.  บ วน MOU และ MOA 
2. จัดลำดับการเข้าพ ้น ี่  
3. จัดเตรียมเอกสาร แผนงาน พร้อม 
Presentation เพ ่อนำเสนอกับ อป . 
 

ฝวศ., กพค. 
นายอธิรักษ์ บุพจันโ , 
น.ส.ศุ ธวดี ศิริยานน ์, 
น.ส.อภิรดี  าวสวนเจริญ 

 

RC1.3 ขาดอัตรากำลังใน
การติดต่อประสานงาน กับ 
อป . อยา่งต่อเน ่อง 
 
 

40    
 
 
 

ขอความร่วมม อพนักงานภายใน
ฝ่ายวิศวกรรมในการ ่วยติดต่อ
ประสานงาน 
 

1. จัด ำขั้นตอนการหาพ ้น ี่ 
2. ประ ุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ภายในฝ่ายวิศวกรรม 
3.  มอบหมายพนักงาน ประสานงานและ
ติดตามผลข้อตกลงร่วม (MOA) 

ฝวศ., กพค. 
นายอธิรักษ์ บุพจันโ , 
น.ส.ศุ ธวดี ศิริยานน ์, 
น.ส.อภิรดี  าวสวนเจริญ 

 
RC1.4  ม่สามารถสำรวจ
พ ้น ี่ เจรจาและ ี้แจงต่อ
สภา อป .  ด้ เน ่องจาก
สถานการณ์โรค COVID-19 

30    
 

ติดต่อ อป . เพ ่อรกัษาความ
ค บหน้าของการประสานงาน 
 

เจรจากับ สคร. เพ ่อปรับปรุงตัว ี้วัด 
 

อจน. 
 

 



                                                                                                                                                                                                                    
แผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต้นปี) 

  
  -51-    

     องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

MP1 แผน ิด ามการดำเนินงานการ   น ูและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย  
RF1 การ   น ูและการจัด ห้มีการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ม่เป น ป ามเป าหมาย (จำนวน 22 พ ้นที่) 

 RC1.2 ขาดการวิเคราะห์ อป .  ี่เป็นเป้าหมายอย่างเป็นระบบ (10%)  
RC1.3 ขาดอัตรากำลังในการติดตอ่ประสานงานกับ อป . อย่างต่อเน ่อง (40%) และ RC1.4  ม่สามารถสำรวจพ ้น ี่เจรจาและ ี้แจงต่อสภา อป .  ด้ เน ่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 (30%)  

กิจกรรม % 
แผน/
ผล 

ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผู้รับผิด อบ รายละเอียดการดำเนินงาน 

ปัญหา / อุปสรรค/  
แนวทางการแก้ ข 

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

RC1.2 ขาดการวิเคราะห์ อป .  ี่เป็นเป้าหมายอย่างเป็นระบบ 
1  บ วน MOU และ MOA  

 
10 แผน 5    5         ฝวศ., กพค. 

นายอธิรักษ์ บุพจันโ , 
น.ส.ศุ ธวดี ศิริยานน ์, 
น.ส.อภิรดี  าวสวนเจริญ 

  

 ผล             

2 จัดลำดับการเข้าพ ้น ี่ 
 

10 แผน 5   5         กพค. 

น.ส.ศุ ธวดี ศิริยานน ์, 
น.ส.อภิรดี  าวสวนเจริญ 

  

 ผล             

3 จัดเตรียมเอกสาร แผนงาน พร้อม 
Presentation เ พ  ่ อ น ำ เ สน อ กั บ 
อป . 

15 แผน  1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 กพค. 

น.ส.ศุ ธวดี ศิริยานน ์, 
น.ส.อภิรดี  าวสวนเจริญ 

  

 ผล             

RC1.3 ขาดอัตรากำลังในการติดต่อประสานงาน กับ อป . อยา่งต่อเน ่อง 
1 จัด ำขั้นตอนการหาพ ้น ี ่ 10 แผน 10            กพค. 

น.ส.ศุ ธวดี ศิริยานน ์, 
น.ส.อภิรดี  าวสวนเจริญ 

    

 ผล             

2 ประ ุมซักซ้อมความเข้าใจภายในฝ่าย
วิศวกรรม 
 

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

นายอนุพันธ์ เตีย พรั ก ลกิจ 

  

 ผล             
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กิจกรรม % 
แผน/
ผล 

ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผู้รับผิด อบ รายละเอียดการดำเนินงาน 

ปัญหา / อุปสรรค/  
แนวทางการแก้ ข 

 .ค. พ.ย.  .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 บุพจันโ , 
นายอนุพันธ์ เตีย พรั ก ลกิจ 

  

 ผล             

RC1.4  ม่สามารถสำรวจพ ้น ี่ เจรจาและ ี้แจงต่อสภา อป .  ด้ เน ่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 
1 เจรจากับ สคร. เพ ่อปรับปรุงตัว ี้วัด 30 แผน         5 5 10 10 อจน.   

 ผล             
 ผลงานจริง       เด อนน้ี                                   

 ผลงานเป าหมายเด อนน้ี                                   

 ผลงานจริง       สะสม                                   

 ผลงานเป าหมายสะสม                                   
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 ารางแสดงความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยง RF1 การ   น ูและการจัด ห้มีการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ม่เป น ป ามเป าหมาย (จำนวน 22 พ ้นที่) 

 ารางแสดงค่าผลกระทบจากความเสี่ยง 
(Impact) 

 
 ารางแสดงค่า อกาสเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) 

Risk Profile แสดงค่าระดับความเสี่ยงระดับองค์กร 

สถานะ: ต้นปี 
หมายเห ุ:  ค อ ประเมินต้นปี             ค อ ผลราย ตรมาส 
               ค อ  บ วนระหว่างปี         ค อ  บ วนระหว่างปี (ครั้ง ี่ 2) 

               ค อ เป้าหมาย ก.ย. 64 
ระดับ 5 = สูงมาก  ำข้อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วน ้องถิ่น  

จำนวน 18 พ ้น ี ่
 ระดับ 5 = สูงมาก เข้าพบองค์กรปกครองส่วน ้องถิ่น  

≤ 66 ครั้ง 

 

5      

4      

3      

2      

1      

Impact / 
likelihood 

1 
 

2 
 

3 
 

4  
 

5  
 

ระดับ 4 = สูง  ำข้อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วน ้องถิ่น  
จำนวน 19 พ ้น ี ่

 ระดับ 4 = สูง เข้าพบองค์กรปกครองส่วน ้องถิ่น  
67 - 73 ครั้ง 

ระดับ 3 = ปานกลาง  ำข้อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วน ้องถิ่น  
จำนวน 20 พ ้น ี่ (RA) 

 ระดับ 3 = ปานกลาง เข้าพบองค์กรปกครองส่วน ้องถิ่น  
74 - 80 ครั้ง 

ระดับ 2 =  ำ่  ำข้อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วน ้องถิ่น  
จำนวน 21 พ ้น ี ่

 ระดับ 2 =  ำ่ เข้าพบองค์กรปกครองส่วน ้องถิ่น  
81 - 87 ครั้ง 

ระดับ 1 =  ำ่มาก  ำข้อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วน ้องถิ่น  
จำนวน 22 พ ้น ี่ (TR) 

 ระดับ 1 =  ำ่มาก  
 

เข้าพบองค์กรปกครองส่วน ้องถิ่น  
≥ 88 ครั้ง  

ผลงาน นปีที่ผ่านมา 
(RR) 

  
ผลงาน นปีที่ผ่านมา 

(RR) 
 

ผลงาน  รมาสที ่1   ผลงาน  รมาสที ่1  
ผลงาน  รมาสที ่2   ผลงาน  รมาสที ่2  
ผลงาน  รมาสที ่3   ผลงาน  รมาสที ่3  
ผลงาน  รมาสที ่4   ผลงาน  รมาสที ่4  
สรุปความสำเร จ สำเร จ/ ม่สำเร จ  สรุปความสำเร จ สำเร จ/ ม่สำเร จ 
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ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 ความสำเร จ นการนำ 
Green Technology   ้ นการบริหารระบบบำบัดน้ำเสีย 

 ม่เป น ป ามเป าหมาย 
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แบบแสดงการระบุเห ุการณ์ที่อาจก่อ ห้เกิดความเสี่ยงแก่องค์กร บส.1 /2564 แผ่นที่ 1 

ลำ 
ดับ 
ที ่

Ex- or 
Internal 
Factors 

MC- 
STEPS 
/ B-Me 

แหล่งที่มาของเห ุการณ์ที่อาจ ม่พ งประสงค์ 
Uncertainty - Event 

ประเด นความเสี่ยง 
Risk Area 

วั  ุประสงค์องค์กรที่อาจ ด้รับ
ผลกระทบทาง รง/ ทางอ้อม 

Strategic / PA 

ปัจจัยเสี่ยง 
Key Risks 

สาเห ุความเสี่ยง 
Risk Causes 

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

 
M = 

Market 
 

T.8 ปัญหาด้าน รัพยากรน้ำในปัจจุบัน ด้ วีความรุนแรงเพิ่ม
มากขึ ้น  ั ้งน้ำ ่วม ภัยแล้ง และปัญหาคุณภาพน้ำ  ำให้  
อจน. จะต้องรับภาระมากขึ้น แก้ ขปัญหา ม่ ัน ่วง ี 
 
 
 
 
 

นำ Green 
Technology   ้ น
การบริหารจัดการ
ระบบบำบัดน้ำเสีย 

 ม่ครบ ามเป าหมาย 
 

วัตถุประสงค์เ ิงยุ ธศาสตร์ ี่ 2 
ส่งเสริมการใ ้เ คโนโลยีและนวัตกรรมใน

การพั นากระบวนการจัดการน้ำเสีย 
กลยุ ธ์ ี ่2.2 

ประยุกต์ใ ้ Green Technology ในการ
จัดการน้ำเสีย 

 
 

PA 1.2 ความสำเร็จในการนำพลังงาน
ทดแทนมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ

ระบบบำบัดนำ้เสีย 

 
 
 
 
 
 

RF2 ความสำเร จ น
การนำ Green 

Technology   ้ น
การบริหารจัดการ
ระบบบำบัดน้ำเสีย

 ม่เป น ป าม
เป าหมาย 

 

RC2.1  ม่มีพ ้น ่ี ี่เหมาะสมใน
การต ิดต ั ้ งอ ุปกรณ ์พล ังงาน
 ดแ น 
RC2.2  ม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์
พลังงาน ดแ น  ด้ครบตาม
จำนวนและระยะเวลา ี่กำหนด
 ว ้
RC2.3  ม่สามารถสรุปผลการ
ดำเนินงาน และรายงานผลต่อ       
ผอ.อจน. ภายในระยะเวลา ่ี
กำหนด ว ้
RC2.4 งบประมาณในการติดต้ัง
อ ุ ป ก ร ณ ์ พ ล ั ง ง า น ดแ  น                 
 ม่เพียงพอ 
 

In-factor 
 

M = 
Manpower, 
B=Budget 

 

w.6 อจน. ขาดการคิดค้นนว ัตกรรมการจัดการความร ้  
ในด้านต่าง ๆ 
T.1  ี่มาของราย ด้ยัง ม่เพียงพอ ี่จะเลี้ยงตัวเอง  ม่เพียงพอ
กับการพั นาองค์กร รวมถึงการของบประมาณและการ
อนุมัติดำเนินการยังขาดความคล่องตัว 
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แบบแสดงการวิเคราะห์ทางเล อก นการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม (Cost - Benefit) บส.2 /2564 แผ่นที่ 1 

ลำ 
ดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 
Key Risks 

วิ ีจัดการ 
ความเสี่ยง 

รายละเอียด 
การจัดการ 

เดิม / ที่มีอยู่แล้ว 

รายละเอียด 
การจัดการ 
เพ่ิมเ ิม 

 ้นทุน ผลประ ย น ์ ทางเล อกที่เหมาะสม ผู้รับผิด อบ 

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

RF2 ความสำเร จ น
การนำ Green 

Technology   ้ น
การบริหารจัดการ
ระบบบำบัดน้ำเสีย 

 ม่เป น ป าม
เป าหมาย 

 

ยอมรับ - - - - - - 
จัดการ 

 

1. มีการจัดลำดับความสำคัญของพ ้น ี่ 
เพ ่อพิจารณาแนว างการใ ้พลังงาน
สะอาดให้เกิดความคุ้มค่า 
2. จัด ำแผนงานการใ ้พลังงานสะอาด 
เสนอคณะกรรมการ อจน. 
3. ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์พลังงาน
 ดแ นในระบบบัดน้ำเสีย  
4 . ใ ้งานอุปกรณ์พลังงาน ดแ น เพ ่อ
จัดเก บข้อม ล ประเมินผล และวิเคราะห์
รายงานผล 
5. สรุปผลการดำเนินงานการติดตั้ง
อุปกรณ์พลังงาน ดแ นในระบบบำบัด
น้ำเสีย และรายงานผล 
6. ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณ
ประจำป ีสำหรับโครงการนำ Green 
Technology ใ ้ในการบริหารจัดการ
ระบบบำบัดนำ้เสีย 

แผนการตดิตามการนำ 
Green Technology ใ ้ใน
การบริหารจัดการระบบบำบัด 
น้ำเสีย 
 

- 
 

ลดต้น ุน างการเงิน
 ี่เกิดจากการใ ้

พลังงาน ดแ น ด ้
 
 

✓ 
 

ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพั น์  
จัน ร์เจริญสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเด , 
นายรัฐวุ ิ  ับ อง,  
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
นายปัณณพั น์ จัน ร์เจริญสุข, นายกิตติ ธีรสรเด , 

นายรัฐวุ ิ  ับ อง และน.ส.รั นี รัตนภ ผา

RF                      Green 
Technology   ้ นการบริหารระบบบ าบัด

น้ าเสีย ม่เป น ป ามเป าหมาย
การบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย

RC                                                                   
ที่ก าหนด ว้

RC                                                             
ระยะเวลาที่ก าหนด ว้

25%

55%
เปร ียบเ ียบข้อม ล ่วงเวลาเดียวก ันกับปีก่อน

เปร ียบเ ียบข้อม ล ่วงเวลาเดียวก ันกับปีก่อน

วั  ุประสงค์เ ิงย ุท ศาส ร์ที่ 2
ส่งเสริมการ  ้เทค น ลยีและนวั กรรม นการพั นากระบวนการจัดการน้ าเสีย

     กลย ุท ์ที่ 2.2 ประยุกต์ใ ้ Green Technology ในการจัดการน้ าเสีย

RC2.1  ม่มีพ  ้นที่เหมาะสม นการ ิด ้ังอ ุปกรณ์พล ังงานทดแทน

RC                                                      ม ่มีงบประมาณในการติดต้ังอุปกรณ ์พลังงาน ดแ น

 ม ่มีแผนการติดต้ังอุปกรณ์พลังงาน ดแ น10%

10%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Risk Correlation Map 2 แสดงการเ  ่อม ยง Key Risks – Risk Causes – Mitigate Plan รายปัจจัยเสี่ยงขององค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แบบแสดงการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง บส.4 /2564 แผ่นที่ 1 

ลำ 
ดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 
ค่าระดับ 

ก่อน 
บริหารฯ 

ค่าระดับ 
เป าหมาย 

สาเห ุ % 
ความ 
รุนแรง 

การจัดการเดิม /  
ที่มีอยู่แล้ว 

แผนจัดการความเสี่ยง 
ผู้รับ 

ผิด อบ 
   

(1) (7) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 
2. RF2 ความสำเร จ น

การนำ Green 
Technology   ้ น
การบริหารจัดการ
ระบบบำบดัน้ำเสยี 
 ม่เป น ป าม
เป าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ง 
(I5xL5=25) 
 

ต่ำ 
(I1xL1=1) 

 

RC2.1  ม่มีพ ้น ี่ ี่เหมาะสม
ใน ก า รต ิ ด ต ั ้ ง อ ุ ป ก รณ์
พลังงาน ดแ น 
 

10    1. มีการจัดลำดับความสำคัญของ
พ ้น ี่ เพ ่อพจิารณาแนว างการใ ้
พลังงานสะอาดให้เกิดความคุ้มค่า 
2. จัด ำแผนงานการใ ้พลังงาน
สะอาด เสนอคณะกรรมการ อจน. 
 

แผนการติดตามการนำ Green Technology ใ ้ใน
การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 
 

ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพั น์  
จัน ร์เจริญสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเด , 
นายรัฐวุ ิ  ับ อง,  
น.ส.รัชนี รัตนภูผา 

 
RC2.2  ม ่สามารถต ิดตั้ ง
อุปกรณ์พลังงาน ดแ น  ด้
ค ร บ ต า ม จ ำ น ว น แ ล ะ
ระยะเวลา ี่กำหนด ว้ 
 

55    1. ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์พลังงาน
 ดแ นในระบบบัดน้ำเสีย 
2. ใ ้งานอุปกรณ์พลังงาน ดแ น 
เพ ่อจัดเก บข้อม ล ประเมินผล และ
วิเคราะห์รายงานผล 
 

แผนการติดตามการนำ Green Technology ใ ้ใน
การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 
 

ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพั น์  
จัน ร์เจริญสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเด , 
นายรัฐวุ ิ  ับ อง,  
น.ส.รัชนี รัตนภูผา 
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แบบแสดงการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง บส.4 /2564 แผ่นที่ 2 

ลำ 
ดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 
ค่าระดับ 

ก่อน
บริหารฯ 

ค่าระดับ 
เป าหมาย 

สาเห ุ % 
ความ 
รุนแรง 

การจัดการเดิม /  
ที่มีอยู่แล้ว 

แผนจัดการความเสี่ยง 
ผู้รับ 

ผิด อบ 
   

(1) (7) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 
2. RF2 ความสำเร จ น

การนำ Green 
Technology   ้ น
การบริหารจัดการ
ระบบบำบดัน้ำเสยี 
 ม่เป น ป าม
เป าหมาย 
 
 

ส ง 
(I5xL5=25) 
 

ต่ำ 
(I1xL1=1) 

 

RC2.3  ม่สามารถสรุปผล
การดำเนินงาน และรายงาน
ผลต่อ ผอ.อจน. ภายใน
ระยะเวลา ีก่ำหนด ว ้
 

25    สรุปผลการดำเนินงานการติดตั้ง
อุปกรณ์พลังงาน ดแ นในระบบ
บำบัดน้ำเสีย และรายงานผล 
 

แผนการติดตามการนำ Green Technology ใ ้ใน
การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 
 

ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพั น์  
จัน ร์เจริญสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเด , 
นายรัฐวุ ิ  ับ อง,  
น.ส.รัชนี รัตนภูผา 

 
RC2.4 งบประมาณในการ
ต ิดต ั ้ งอ ุปกรณ ์พล ั งงาน
 ดแ น ม่เพียงพอ 
 

10    ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณ
ประจำป ีสำหรับโครงการนำ 
Green Technology ใ ้ในการ
บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 
 

(ปัจจัยภายนอก) 
 

ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพั น์  
จัน ร์เจริญสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเด , 
นายรัฐวุ ิ  ับ อง,  
น.ส.รัชนี รัตนภูผา 
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MP2 แผน ิด ามการนำ Green Technology   ้ นการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย  
RF2 ความสำเร จ นการนำ Green Technology   ้ นการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ม่เป น ป ามเป าหมาย  

RC2.1  ม่มีพ ้น ี่ ี่เหมาะสมในการติดตัง้อุปกรณ์พลังงาน ดแ น (10%) RC2.2  ม่สามารถติดต้ังอุปกรณ์พลังงาน ดแ น  ด้ครบตามจำนวนและระยะเวลา ีก่ำหนด ว้ (55%)  
RC2.3  ม่สามารถสรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลต่อ ผอ.อจน. ภายในระยะเวลา ี่กำหนด ว้ (25%)  

 

กิจกรรม % 
แผน/
ผล 

ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผู้รับผิด อบ 

รายละเอียด 
การดำเนินงาน 

ปัญหา / อุปสรรค/  
แนวทางการแก้ ข 

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

1 
 

 บ วนแผนการใ ้พลังงานสะอาด
 ดแ นการใ ้พลังงาน ฟฟ้าของ
ระบบบำบัดนำ้เสีย 
 

 15 แผน   15          ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพั น์  
จัน ร์เจริญสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเด , 
นายรัฐวุ ิ  ับ อง,  
น.ส.รัชนี รัตนภูผา     

 
  

  

  

ผล             

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต้ังอุปกรณ์พลังงาน ดแ นใน
ระบบบำบัดนำ้เสีย 
 
 
 
 
 
 
 

40 แผน    10 10 10 10      ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพั น์  
จัน ร์เจริญสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเด , 
นายรัฐวุ ิ  ับ อง,  
น.ส.รัชนี รัตนภูผา   

 
 

  

 

ผล             
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กิจกรรม % 
แผน/
ผล 

ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผู้รับผิด อบ 

รายละเอียด 
การดำเนินงาน 

ปัญหา / อุปสรรค/  
แนวทางการแก้ ข 

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

3 จัดเก บข้อม ล ประเมินผล และ
วิเคราะห์รายงานผล 
 
 
 
 

30 แผน 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

5 5 5 5 5 5 
ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพั น ์
จัน ร์เจริญสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเด , 
นายรัฐวุ ิ  ับ อง, 
น.ส.รัชนี รัตนภูผา 

 

 
 

 
 

 

ผล 
 

            

4 สรุปผลการดำเนินงานการติดตั้ง
อุปกรณ์พลังงาน ดแ นในระบบ
บำบัดน้ำเสีย และรายงานผลต่อ  
ผอ.อจน. 
 

15 แผน        3  3  3  3  3  ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพั น์  
จัน ร์เจริญสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเด , 
นายรัฐวุ ิ  ับ อง,  
น.ส.รัชนี รัตนภูผา  

  

  

 

ผล             

 ผลงานจริง       เด อนน้ี                  

 ผลงานเป าหมายเด อนน้ี                  

 ผลงานจริง       สะสม                                   

 ผลงานเป าหมายสะสม                                   
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  ารางแสดงความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยง RF2 ความสำเร จ นการนำ Green Technology   ้ นการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ม่เป น ป ามเป าหมาย 

 ารางแสดงค่าผลกระทบจากความเสี่ยง 
(Impact) 

 
 ารางแสดงค่า อกาสเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) 

Risk Profile แสดงค่าระดบัความเสี่ยงระดับองค์กร 
สถานะ: ต้นป ี

หมายเห :ุ  ค อ ประเมินต้นปี              ค อ ผลราย ตรมาส 
               ค อ  บ วนระหว่างปี         ค อ  บ วนระหว่างปี (ครัง้ ี่ 2) 
               ค อ เป้าหมาย ก.ย. 64 

ระดับ 5 = สูงมาก 

คัดเล อกและจัดสรรลำดับความสำคัญของพ ้น ี่ ี่จะดำเนินการติดต้ัง 

 ระดับ 5 = สูงมาก ความสำเร จของแผนการติดตามการนำ  
Green Technology ใ ้ในการบริหารระบบ 

บำบัดน้ำเสีย 80% (-20%) 
 

 
 
 

5      

4      

3      

2      

1      

Impact / 
likelihood 

1 
 

2 
 

3 
 

4  
 

5  
 

ระดับ 4 = สูง สามารถดำเนินการติดต้ังอุปกรณ์พลังงาน ดแ นในระบบบำบัดน้ำเสีย ด้
แล้วเสร จ 1 พ ้น ี่ 

 ระดับ 4 = สูง ความสำเร จของแผนการติดตามการนำ  
Green Technology ใ ้ในการบริหารระบบ 

บำบัดน้ำเสีย 85% (-15%) 

ระดับ 3 = ปานกลาง สามารถดำเนินการติดต้ังอุปกรณ์พลังงาน ดแ นในระบบบำบัดน้ำเสีย ด้
แล้วเสร จ 2 พ ้น ี่ (RA) 

 ระดับ 3 = ปานกลาง ความสำเร จของแผนการติดตามการนำ 
 Green Technology ใ ้ในการบริหารระบบ 

บำบัดน้ำเสีย 90% (-10%) 

ระดับ 2 =  ำ่ สามารถดำเนินการติดต้ังอุปกรณ์พลังงาน ดแ นในระบบบำบัดน้ำเสีย ด้
แล้วเสร จ 2 พ ้น ี่ และค่า ฟฟ้าลดลงตามผลการศึกษา 1 พ ้น ี่ 

 ระดับ 2 =  ำ่ ความสำเร จของแผนการติดตามการนำ  
Green Technology ใ ้ในการบริหารระบบ 

บำบัดน้ำเสีย 95% (-5%) 

ระดับ 1 =  ำ่มาก สามารถดำเนินการติดต้ังอุปกรณ์พลังงาน ดแ นในระบบบำบัดน้ำเสีย ด้
แล้วเสร จ 2 พ ้น ี่ และค่า ฟฟ้าลดลงตามผลการศึกษา 2 พ ้น ี่ (TR) 

 ระดับ 1 =  ำ่มาก  
 

ความสำเร จของแผนการติดตามการนำ  
Green Technology ใ ้ในการบริหารระบบ 

บำบัดน้ำเสีย 100% (-0%) 

ผลงาน นปีที่ผ่านมา 
(RR) 

 
 

ผลงาน นปีที่ผ่านมา 
(RR) 

 

ผลงาน  รมาสที ่1   ผลงาน  รมาสที ่1  
ผลงาน  รมาสที ่2   ผลงาน  รมาสที ่2  
ผลงาน  รมาสที ่3   ผลงาน  รมาสที ่3  
ผลงาน  รมาสที ่4   ผลงาน  รมาสที ่4  
สรุปความสำเร จ สำเร จ/ ม่สำเร จ  สรุปความสำเร จ สำเร จ/ ม่สำเร จ 
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ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 ค่า  ้จ่าย นการดำเนินงาน ่อปริมาณน้ำเสีย
เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

 ม่เป น ป ามเป าหมาย  
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แบบแสดงการระบุเห ุการณ์ที่อาจก่อ ห้เกิดความเสี่ยงแก่องค์กร บส.1 /2564 แผ่นที่ 1 

ลำ 
ดับ 
ที ่

Ex- or 
Internal 
Factors 

MC- 
STEPS 
/ B-Me 

แหล่งที่มาของเห ุการณ์ที่อาจ ม่พ งประสงค์ 
Uncertainty  / Event 

ประเด นความเสี่ยง 
Risk Area 

วั  ุประสงค์องค์กรที่อาจ ด้รับผลกระทบ
ทาง รง/ ทางอ้อม 
Strategic / PA 

ปัจจัยเสี่ยง 
Key Risks 

สาเห ุความเสี่ยง 
Risk Causes 

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

Political 
& Legal, 
M = 

Market  
 

Problem6 ระบบเส้น ่อรวบรวมน้ำเสีย ุม นในปัจจุบัน 
หลายพ ้น ี ่ ยังขาดการตรวจสอบ ปรับปรุงซ่อมแซม และ
บำรุงรักษา จากหน่วยงาน ี่รับผิด อบ  ำให้ประสิ ธิภาพใน
การรวบรวมน้ำเสีย ุม น ต่ำกว่าปริมาณน้ำเสียจริง ี่เกิดขึ้น 
T.8 ปัญหาด้าน รัพยากรน้ำในปัจจุบัน ด้ วีความรุนแรงเพิ่ม
มากขึ้น  ั้งน้ำ ่วม ภัยแล้ง และปัญหาคุณภาพน้ำ  ำให้ อจน. 
จะต้องรับภาระมากขึ้น แก้ ขปัญหา ม่ ัน ่วง ี 
 

ขาดประสิท ิ าพ 
การบริหารจัดการ
ค่า  ้จ่าย นการ

ดำเนินงาน 
 

วัตถุประสงค์เ ิงยุ ธศาสตร์ ี่ 1 
สร้างเคร อข่ายการบริหารจัดการนำ้เสีย ุม น 

กลยุ ธ์ ี ่1.1  
ขยายพ ้น ี่การบริหารจัดการระบบบำบดัน้ำเสีย 

 

เป้าประสงค์1. น้ำเสีย ด้รับการบำบัด 
ให้มีตุณภาพตามมาตรฐานของกระ รวง

 รัพยากรธรรม าติและสิ่งแวดล้อม  
รวม 252.00 ล้านล กบาศก์เมตร 

 

PA 2.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ต่อปริมาณ
น้ำเสียเข้าระบบ 

 

RF3 
ค่า  ้จ่าย น       

การดำเนินงาน ่อ
ปริมาณน้ำเสียเข้า
ระบบบำบัดน้ำเสีย 

ประจำปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 
2564  ม่เป น ป
 ามเป าหมาย 

 

RC3.1  ม่หน่วยงานควบคุม
ค่าใ ้จ่ายส่วนกลางผิดปกติ 
RC3.2 การจัดเก บข้อม ล
ค่าใ ้จ่ายภ มิภาค (สำนักงาน
น้ำเสียสาขา) อาจล่า ้า 
RC3.3 ค่าใ ้จ่ายผันแปร
ผิดปกติ (อุบัติเหตุและภัย
ธรรม าติ)  
RC3.4 น้ำเสียเข้าระบบน้อย
กว่า ่ีคาดการณ์ 
 

 

In-factor M= 
Manpower, 
B=Budget, 

e=Effectiven
ess 
 

Mgt.1 ค่าใ ้จ่ายในการดำเนินงาน และคุณภาพน้ำ ี่ผ่านการ
บำบัดน้ำเสีย ควรมีการติดตามและเฝ้าระวังอย่างต่อเน ่อง 
BU8 ค่าบริการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียมีผลกระ บต่อการ
ดำเนินงานขององค์กร  
w.1 โครงสร้างองค์การ เเละการจัดสรรอัตรากำลัง ยัง ม่
เพียงพอและ ม่สอดคล้องกับภารกิจ ี่เพิ่มขึ้นใน ุกๆ ปี 
VE.1 ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ ม่เป็น ปตามเป้าหมาย 
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แบบแสดงการวิเคราะห์ทางเล อก นการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม (Cost - Benefit) บส.2 /2564 แผ่นที่ 1 

ลำดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 
Key Risks 

วิ ีจัดการ 
ความเสี่ยง 

รายละเอียด 
การจัดการเดิม / ที่มีอยู่แล้ว 

รายละเอียด 
การจัดการเพ่ิมเ ิม 

 ้นทุน ผลประ ย น ์
ทางเล อก 

ที่เหมาะสม 
ผู้รับผิด อบ 

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

ค่า  ้จ่าย นการ
ดำเนินงาน ่อปริมาณ  
น้ำเสียเข้าระบบบำบัด    
น้ำเสีย ประจำปีงบ 

ประมาณ พ.ศ. 2564  
 ม่เป น ป ามเป าหมาย 

 

ยอมรับ 
 

- - - - - - 

จัดการ 
 

1. ผ ้จัดการน้ำเสียสาขากำกับด แล 
2. มีการรายงานเข้าส่วนกลางเม ่อ
พบว่าค่าใ ้จ่าย ี่ดำเนินการเกิน
จากการของงบประมาณ หร อ
คาดการณ์ ว ้
3. จัดตั้งคณะ ำงานฯ เพ ่อ
ควบคุมติดตามค่าใ ้จ่ายในการ
ดำเนินงานของส่วนกลาง 
4. ผ ้จัดการน้ำเสียสาขา กำกับ
ด แล ติดตามสถานการณ์น้ำอย่าง
สม่ำเสมอ 
5. ขุดลอกตะกอนภายในระบบ ่อ
รวบรวมน้ำเสียและการขุดลอก
ตะกอน ่ีสถานีส บ 

แผนติดตามการดำเนินการควบคมุ
ค่าใ ้จ่ายในการดำเนินงานต่อ
ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบดั    
น้ำเสีย 
 

- 1. สามารถควบคมุค่าใ ้จ่าย

ปริมาณน้ำเสีย ี่เข้าระบบ

บำบัดน้ำเสีย ปเป็น ปตาม

เกณฑ์ ี่กำหนด 

2. เพิ่มศักยภาพในการ

บริหารจดัการฯ ของการ

ดำเนินงาน 

 

✓ ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพั น์ 
จัน ร์เจริญสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเด , 
นายรัฐวุ ิ  ับ อง, 
น.ส.รั นี รัตนภ ผา 

 

ถ่ายโอน - - - - - - 

หลีกเลี่ยง 
 

- - - - - - 



                                                                                                                                                                                                                    
แผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต้นปี) 

  
  -66-    

     องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

 
 
 
 
 

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

Trigger 
(KRI: Lead indicator for Early Warning System)

 
 

 จส./กปง.
นายปัณณพั น์ จัน ร์เจริญสุข, นายกิตติ ธีรสรเด , 

นายรัฐวุ ิ  ับ อง และน.ส.รั นี รัตนภ ผา

เปร ียบเ ียบข้อม ล ่วงเวลาเดียวก ันกับปีก่อน
RF                                        

น้ าเสียเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ม่เป น ป ามเป าหมาย

การบริหารค่า  ้จ่าย น
การด าเนินงาน

RC                                                 

RC                                               

RC                                                      

RC                                       
20%

20%

40%

20%
วั  ุประสงค์เ ิงย ุท ศาส ร์ที่ 1 

สร้างเคร อข่ายการบริหารจ ัดการน้ าเ สีย ุม น
     กลย ุท ์ที่ 1.1 ขยายพ ้น ่ีการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเ สีย   เปร ียบเ ียบข้อม ล ่วงเวลาเดียวก ันกับปีก่อน

เปร ียบเ ียบข้อม ล ่วงเวลาเดียวก ันกับปีก่อน

เปร ียบเ ียบข้อม ล ่วงเวลาเดียวก ันกับปีก่อน
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Risk Correlation Map 2 แสดงการเ  ่อม ยง Key Risks – Risk Causes – Mitigate Plan รายปัจจัยเสี่ยงขององค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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     องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

แบบแสดงการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง บส.4 /2564 แผ่นที่ 1 

ลำ 
ดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 

ค่าระดับ 
ก่อน

บริหารฯ 

ค่าระดับ 
เป าหมาย 

สาเห ุ % 

ความ 
รุนแรง การจัดการเดิม / ที่มีอยู่แล้ว แผนจัดการความเสี่ยง 

ผู้รับ 
ผิด อบ    

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

ค่า  ้จ่าย นการ
ดำเนินงาน ่อ
ปริมาณน้ำเสีย
เข้าระบบบำบัด    
น้ำเสีย ประจำปี

งบประมาณ 
พ.ศ. 2564      

 ม่เป น ป าม
เป าหมาย 

 

ส งมาก 
(I5xL5=25) 
 

ต่ำ 
(I1xL1=1) 

 

RC3.1  ม่มหีน่วยงาน
ควบคุมค่าใ ้จ่าย
ส่วนกลางผดิปกต ิ
 

20 
 
 
 
 

✓   1. ผ ้จัดการน้ำเสยีสาขา กำกับด แล 
2. รายงานเข้าส่วนกลางเม ่อพบว่า
ค่าใ ้จ่าย ี่ดำเนินการเกินจากการของ
งบประมาณ หร อคาดการณ์ ว ้
 

แผนติดตามการดำเนินการ
ควบคุมค่าใ ้จ่ายในการ
ดำเนินงานต่อปรมิาณนำ้เสยีเข้า
ระบบบำบดัน้ำเสีย 
 

กบ . 
นายบรรพต ศุขวั นะกุล, 
น.ส.พิมพ์วรีย์ บวรวิวั น์ 

กปง.1 
นายรัฐวุ ิ  ับ อง,  
น.ส.รั นี รัตนภ ผา 

RC3.2 การจัดเก บข้อม ล
ค่าใ ้จ่ายภ มิภาค 
(สำนักงานน้ำเสยีสาขา) 
อาจล่า ้า  
 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 

  ✓ จัดตั้งคณะ ำงานฯ เพ ่อควบคุมตดิตาม
ค่าใ ้จ่ายในการดำเนินงานของ
ส่วนกลาง 
 

แผนติดตามการดำเนินการ
ควบคุมค่าใ ้จ่ายในการ
ดำเนินงานต่อปรมิาณนำ้เสยีเข้า
ระบบบำบดัน้ำเสีย 
 

กปง. 1 
นายรัฐวุ ิ  ับ อง, 
น.ส.รั นี รัตนภ ผา 
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     องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

แบบแสดงการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง บส.4 /2564 แผ่นที่ 1 

ลำ 
ดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 

ค่าระดับ 
ก่อน

บริหารฯ 

ค่าระดับ 
เป าหมาย 

สาเห ุ % 

ความ 
รุนแรง การจัดการเดิม / ที่มีอยู่แล้ว แผนจัดการความเสี่ยง 

ผู้รับ 
ผิด อบ    

(1) (7) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 
RC3.3 ค่าใ ้จ่ายผันแปร
ผิดปกติ (อุบัตเิหตุและภยั
ธรรม าติ)  
 

20  ✓  ผ ้จัดการน้ำเสียสาขา กำกับด แล ตดิตาม
สถานการณ์น้ำอย่างสม่ำเสมอ 
 

แผนติดตามการดำเนินการ
ควบคุมค่าใ ้จ่ายในการ
ดำเนินงานต่อปรมิาณนำ้เสยีเข้า
ระบบบำบดัน้ำเสีย 
 

ฝจส. 1, ฝจส. 2  
กปง.1, กปง. 2 

นายรัฐวุ ิ  ับ อง, 
น.ส.จินดา  ่อฉัตรมงคล, 
นายอนุ ิต มธุรพจนางก ร,  

น.ส.รั นี รัตนภ ผา 
 

RC3.4 น้ำเสียเข้าระบบ
น้อยกว่า ่ีคาดการณ ์
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 

 ✓  ขุดลอกตะกอนภายในระบบ ่อรวบรวม
น้ำเสียและการขุดลอกตะกอน ่ีสถานี
ส บ 
 
 
 

แผนติดตามการดำเนินการ
ควบคุมค่าใ ้จ่ายในการ
ดำเนินงานต่อปรมิาณนำ้เสยีเข้า
ระบบบำบดัน้ำเสีย 
 

ฝจส. 1, ฝจส. 2  
นายปัณณพั น์  
จัน ร์เจรญิสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเด ,  
นายรัฐวุ ิ  ับ อง 
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     องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

 MP3 แผน ิด ามการดำเนินการควบคุมค่า  ้จ่าย นการดำเนินงาน ่อปริมาณน้ำเสียเขา้ระบบบำบดัน้ำเสีย 
 RF3 ค่า  ้จ่าย นการดำเนินงาน ่อปริมาณน้ำเสยีเข้าระบบบำบดัน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ม่เป น ป ามเป าหมาย 

สาเห ุที่ RC3.1  ม่มีหน่วยงานควบคุมค่าใ ้จ่ายส่วนกลางผดิปกติ (20%) RC3.2 การจัดเก บข้อม ลค่าใ ้จ่ายภ มิภาคอาจล่า ้า (40%)  
RC3.3 ค่าใ ้จ่ายผันแปรผิดปกติ (อุบัติเหตุและภยัธรรม าติ) (20%) และ RC3.4 น้ำเสยีเข้าระบบน้อยกว่าคาดการณ์ (20%) 

กิจกรรม % 
แผน/
ผล 

ประจำปีบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ผู้รับผิด อบ 

รายละเอียดการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา / 
อุปสรรค/  

แนวทางการแก้ ข  .ค. พ.ย.  .ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

RC3.1  ม่มีหน่วยงานควบคุมค่าใ ้จ่ายส่วนกลางผิดปกต ิ
1  มอบหมายให้ กองบัญ ี จ ัด ำและรายงาน

ค ่ า ใ ้ จ ่ า ยส ่ วนกลา ง ุ ก เ ด  อน ให ้ ก ั บ กอ ง
ประสานงานกลางเพ ่อรวบรวมและคิดเกณฑ์
ตัว ี้วัด เป็นรายเด อน/ ตรมาส 

12.5 แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.5 กบ . 
นายบรรพต ศขุวั นะกลุ, 
น.ส.พิมพว์รยี์ บวรวิวั น ์

 

 

 
 ผล             

2 กองประสานงานกลาง 1 ติดตามค่าใ ้จ่ายจาก
สาขา ประกอบก ับต ิดตามบ ัน ึกค ่าใ ้จ ่ าย
ส่วนกลาง เพ ่อดำเนินการวิเคราะห์และสรุปผล
ค่าใ ้จ ่ายฯ เป ็นรายเด อน/ ตรมาส เสนอต่อ
ผ ้บริหารเพ ่อพิจารณา 

12.5 แผน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.5 กปง.1 
นายรัฐว ุิ  ับ อง, 
น.ส.ร ันี รัตนภ ผา  

 

  ผล             

RC3.2 การจัดเก บข้อม ลค่าใ ้จ่ายภ มภิาค (สำนักงานน้ำเสียสาขา) อาจล่า ้า 
1 กองประสานงานกลาง 1 จัด ำแผนค่าใ ้จ่ายใน

การดำเนินงาน (O&M)  และแผนปริมาณน้ำเสีย
เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย และนำเสนอผ ้บริหารเพ ่อ
อนุมัติ 

10 แผน  5 5          กปง.1 
นายรัฐว ุิ  ับ อง, 
น.ส.ร ันี รัตนภ ผา 

 

  ผล             

2 กองประสานงานกลาง 1 เผยแพร่แผนค่าใ ้จ่ายฯ 
และแผนปริมาณน้ำเสียฯ ต่อสำนักงานจัดการ    
น้ำเสียสาขา ุกพ ้น ี่ให้รับ ราบเป้าหมายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

5 แผน    5         กปง.1, 2 
นายอนุ ิต มธรุพจนางก ร, 

น.ส.ร ันี รัตนภ ผา 

 

  ผล             
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กิจกรรม % 
แผน/
ผล 

ประจำปีบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ผู้รับผิด อบ 

รายละเอียดการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา / 
อุปสรรค/  

แนวทางการแก้ ข  .ค. พ.ย.  .ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาดำเนินงานตามแผนฯ 

ดังกล่าว ี่ ด้รับมอบหมาย และกองประสานงาน
กลาง 1 ดำเนินการควบคุมค่าใ ้จ่ายให้เป็น ปตาม
แผน 

8.5 แผน    0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 สจส.  กุพ น้ ี่, 
น.ส.ร ันี รัตนภ ผา 

 

 
 ผล             

4 กองประสานงานกลาง 1 รวบรวมและสรุปผลค่า
ค่าใ ้จ ่ายในการดำเนินงาน (O&M) และแผน
ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย เพ ่อนำมา
วิเคราะห์ค่าใ ้จ่ายในการบริหารจัดการระบบำบัด
น้ำเสียภาพรวมขององค์กร 

8.5 แผน    0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 น.ส.ร ันี รัตนภ ผา  

  ผล             

5 กองประสานงานกลาง 1 สรุปรายงานให้ผ ้บริหาร
พิจารณาป็นราย ตรมาส 
 

4 แผน   1   1   1   1 นายรัฐว ุิ  ับ อง, 
น.ส.ร ันี รัตนภ ผา 

 
  ผล             

RC3.3 ค่าใ ้จ่ายผันแปรผิดปกติ (อุบัติเหตุและภยัธรรม าติ) เ ่น  ่อแตก, ถนน รุด, น้ำ ะเลเข้า เป็นต้น 
1 จัด ำแผนบำรุงรักษาเคร ่องจักร  ่อรวบรวม      

น้ำเสียของสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขา ุกสาขา 
5 แผน 2 3           สจส.  กุพ น้ ี ่  

  ผล             

2 สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาดำเนินการตามแผน 
และรายงานผลการดำเนินการ กรณีเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินให้ส่วนกลางรับ ราบ  

5 แผน   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 สจส.  กุพ น้ ี ่  
 

 ผล             

3 กองประสานงานกลางรวบรวม และสรปุผลการ
ดำเนินงานต่อผ ้บริหารเพ ่อรับ ราบ 
 
 
 

5 แผน   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 นายรัฐว ุิ  ับ อง, 
น.ส.ร ันี รัตนภ ผา 

 

  ผล             
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กิจกรรม % 
แผน/
ผล 

ประจำปีบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ผู้รับผิด อบ 

รายละเอียดการ
ดำเนินงาน 

ปัญหา / 
อุปสรรค/  

แนวทางการแก้ ข  .ค. พ.ย.  .ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

RC3.4 น้ำเสียเข้าระบบน้อยกวา่คาดการณ์ 
1 ผ ้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสียภ มิภาค 1 และ 2 

จัด ำบัน ึกให้สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาจัด ำ
แผนหร อมาตราการ กรณีน้ำเสียเข้าระบบน้อย
กว่าคาดการณ์ และควบคุมค่าใ ้จ่ายในการบริหาร
จัดการระบบำบัดน้ำเสีย 

3 แผน 3            ฝจส.1,2 

นายปัณณพ ัน์ จัน รเ์จรญิสุข, 
นายกิตติ ธีรสรเด  

 

 

  ผล             

2 สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาดำเนินการหาสาเหตุ 
ผลกระ บ และหามาตรการการแก ้ ข และ
รายงานผลเสนอต่อผ ้บริหาร 

10 แผน  2.5 2.5 2.5 2.5        สจส.  กุพ น้ ี ่  

 
 ผล             

3 กองประสานงานติดตามผลการดำเนินงานของ
สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขา รายงานผลเสนอต่อ
ผ ้บริหารเป็นรายเด อน/ราย ตรมาส 

11 แผน  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 นายรัฐว ุิ  ับ อง, 
น.ส.ร ันี รัตนภ ผา 

 

 
 ผล             

 ผลงานจริง       เด อนน้ี                  

 ผลงานเป าหมายเด อนน้ี                  

 ผลงานจริง       สะสม                  

 ผลงานเป าหมายสะสม                  

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                    
แผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต้นปี) 

  
  -72-    

     องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

 ารางแสดงความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยง RF3 ค่า  ้จ่าย นการดำเนินงาน ่อปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ม่เป น ป ามเป าหมาย 

 ารางแสดงค่าผลกระทบจากความเสี่ยง 
(Impact) 

 
 ารางแสดงค่า อกาสเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) 

Risk Profile แสดงค่าระดบัความเสี่ยงระดับองค์กร 
สถานะ: ต้นป ี

หมายเห :ุ  ค อ ประเมินต้นปี              ค อ ผลราย ตรมาส 
               ค อ  บ วนระหว่างปี         ค อ  บ วนระหว่างปี (ครัง้ ี่ 2) 
               ค อ เป้าหมาย ก.ย. 64 

ระดับ 5 = สูงมาก ค่าใ ้จ่ายในการดำเนินงานต่อปริมาณน้ำเสยีเข้าระบบ  
2.30 บา /ล กบาศกเ์มตร 

 ระดับ 5 = สูงมาก  ม่สามารถควบคุมจำนวนเงิน ี่จ่ายจริงเ ียบกับแผนการควบคุม
ค่าใ ้จ่ายในการบริหารจดัการระบบบำบัดน้ำเสยี กุ ตรมาส 

 

5      

4      

3      

2      

1      

Impact / 
likelihood 

1 
 

2 
 

3 
 

4  
 

5  
 

ระดับ 4 = สูง ค่าใ ้จ่ายในการดำเนินงานต่อปริมาณน้ำเสยีเข้าระบบ 
 2.20 บา /ล กบาศก์เมตร 

 ระดับ 4 = สูง สามารถควบคุมจำนวนเงิน ี่จ่ายจริงเ ียบกบัแผนการควบคุม
ค่าใ ้จ่ายในการบริหารจดัการระบบบำบัดน้ำเสยี 1  ตรมาส 

ระดับ 3 = ปานกลาง ค่าใ ้จ่ายในการดำเนินงานต่อปริมาณน้ำเสยีเข้าระบบ  
2.10 บา /ล กบาศกเ์มตร (RA) 

 ระดับ 3 = ปานกลาง 
 

สามารถควบคุมจำนวนเงิน ี่จ่ายจริงเ ียบกบัแผนการควบคุม
ค่าใ ้จ่ายในการบริหารจดัการระบบบำบัดน้ำเสยี 2  ตรมาส 

ระดับ 2 =  ำ่ ค่าใ ้จ่ายในการดำเนินงานต่อปริมาณน้ำเสยีเข้าระบบ  
2.05 บา /ล กบาศกเ์มตร 

 ระดับ 2 =  ำ่ สามารถควบคุมจำนวนเงิน ี่จ่ายจริงเ ียบกบัแผนการควบคุม
ค่าใ ้จ่ายในการบริหารจดัการระบบบำบัดน้ำเสยี 3  ตรมาส 

ระดับ 1 =  ำ่มาก ค่าใ ้จ่ายในการดำเนินงานต่อปริมาณน้ำเสยีเข้าระบบ 
 2.00 บา /ล กบาศก์เมตร (TR) 

 ระดับ 1 =  ำ่มาก  สามารถควบคุมจำนวนเงิน ี่จ่ายจริงเ ียบกบัแผนการควบคุม
ค่าใ ้จ่ายในการบริหารจดัการระบบบำบัดน้ำเสยี 4  ตรมาส 

ผลงาน นปีที่ผ่านมา
(RR) 

  ผลงาน นปีที่ผ่านมา
(RR) 

 

ผลงาน  รมาสที ่1   ผลงาน  รมาสที ่1  
ผลงาน  รมาสที ่2   ผลงาน  รมาสที ่2  
ผลงาน  รมาสที ่3   ผลงาน  รมาสที ่3  
ผลงาน  รมาสที ่4   ผลงาน  รมาสที ่4  
สรุปความสำเร จ สำเร จ/ ม่สำเร จ  สรุปความสำเร จ สำเร จ/ ม่สำเร จ 
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ปัจจัยเสี่ยงท่ี 4 ราย ดท้ี่ ด้จากการบริหารจัดการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มเ่ป น ป ามเป าหมาย 
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แบบแสดงการระบุเห ุการณ์ที่อาจก่อ ห้เกิดความเสี่ยงแก่องค์กร บส.1 /2564 แผ่นที่ 1 

ลำ 
ดับ 
ที ่

Ex- or 
Internal 
Factors 

MC- 
STEPS 
/ B-Me 

แหล่งที่มาของเห ุการณ์ที่อาจ ม่พ งประสงค์ 
Uncertainty  / Event 

ประเด นความเสี่ยง 
Risk Area 

วั  ุประสงค์องค์กรที่อาจ ด้รับ
ผลกระทบทาง รง/ ทางอ้อม 

Strategic / PA 

ปัจจัยเสี่ยง 
Key Risks 

สาเห ุความเสี่ยง 
Risk Causes 

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

Political 
& Legal, 

S= 
Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Problem2 กฏหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเสีย ุม น
ในปัจจุบัน อย ่ในความรับผิด อบของหลายหน่วยงาน  ำให้
ขาดเอกภาพในการบังคับใ ้ รวม ั ้งขาดบ ลงโ ษ ี ่มี
ประสิ ธิภาพ 
Board 2 การมีส่วนร่วมของประ า นในการจัดการน้ำเสีย 
ควรริเริ่มให้มีการจัดเก บค่าจัดการน้ำเสียอย่างเป็นระบบ โดย
ให้ ำความเข้าใจกับประ า นเพ ่ออธิบายความจำเป็นในการ
จัดเก บค่าจัดการน้ำเสียให้เพียงพอกับค่าใ ้จ่ายขั ้นต้นและ
สามารถบริหารจัดการ ด้อย่างยั่งย น      
BU 7 นโยบายของการเม อง ้องถิ่นบางพ ้น ี่ ม่ให้ความสำคัญ
ด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดเก บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย   
T2. ขาดอำนาจบังคับให้ ้องถิ ่นให้ความร่วมม อและขาด
อัตรากำลังในการติดต่อประสานงานกับ ้องถิ ่น เน ่องด้วย 
พรบ. กระจายอำนาจฯ  ำให้ อป . สามารถดำเนินการ ดเ้อง 
โดย ม่จำเป็นต้องใ ้บริการของ อจน. 
T4. ประ า นและ ุม นยัง ม่พร้อม ี่จะรับผิด อบค่าใ ้จ่าย
ในการบำบัดน้ำเสีย 
T5. ประเ ศ  ยยัง ม่มีมาตรการจ งใจและมาตรการบังคับ 
รวมถึงบ ลงโ ษตามกฎหมาย ในด้านการบำบัดน้ำเสียอย่าง
จริงจัง 
 

ขาดประสิท ิ าพ 
การหาราย ด้ 
เ ิงพานิ ย ์
 นระยะยาว 

 

วัตถุประสงค์เ ิงยุ ธศาสตร์ ี่ 2 
ส่งเสริมการใ ้เ คโนโลยีและนวัตกรรม 
ในการพั นากระบวนการจัดการน้ำเสีย 

กลยุ ธ์ ี ่2.4 
ผลักดันให้องค์กรมุ่งส ่การเป็นองค์กร ั้นนำ 

 
 

RF4 
ราย ด้ที่ ด้จาก   

การบริหารจัดการ 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  ม่เป น  
 ป ามเป าหมาย 

 

RC4.1 ขาดการแจ้งองค์กรปกครองส่วน
 ้องถิ่น เพ ่อตั้งงบประมาณล่วงหน้า  
RC4.2 องค์กรปกครองส่วน ้องถิ่น ม่ ด้
ตั้งงบประมาณรองรับค่าใ ้จ่าย ี่
องค์การจัดการน้ำเสียเรียกเก บ 
RC4.3 ขาดความตอ่เน ่องในการติดตาม
เร่งรัดงาน เ ่นติดตามหนี้  
 

RF3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อ
ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 
RC3.2 การจัดเก็บข้อมูลสรุปค่าใช้จ่าย
ภูมิภาค (สำนักงานนำ้เสียสาขา) อาจ
ล่าช้า 
RC1.1 ขาดอำนาจบังคับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการให้ความร่วมมือ 
RC1.2 ขาดการวิเคราะห์ อปท. ที่เป็น
เป้าหมายอยา่งเป็นระบบ 
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แบบแสดงการระบุเห ุการณ์ที่อาจก่อ ห้เกิดความเสี่ยงแก่องค์กร บส.1 /2564 แผ่นที่ 2 

ลำ 
ดับ 
ที ่

Ex- or 
Internal 
Factors 

MC- 
STEPS 
/ B-Me 

แหล่งที่มาของเห ุการณ์ที่อาจ ม่พ งประสงค์ 
Uncertainty  / Event 

ประเด นความ
เสี่ยง 

Risk Area 

วั  ุประสงค์องค์กรที่อาจ ด้รับ
ผลกระทบทาง รง/ ทางอ้อม 

Strategic / PA 

ปัจจัยเสี่ยง 
Key Risks 

สาเห ุความเสี่ยง 
Risk Causes 

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

 
B=Budget, 

M= 
Manpower 

 

BU 8 ค่าบรกิารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียมีผลกระ บต่อการ
ดำเนินงานขององค์กร 
w.5 ยัง ม่สามารถรวบรวมนำ้เสียจากแหล่งต่าง ๆ มาบำบัด ี่
โรงบำบัดน้ำเสีย ด้อยา่งมีประสิ ธิภาพ 
VE.4 ราย ด้ ี ่ ด้จากการบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ            
 ม่เป็น ปตามเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาดประสิท ิ าพ 
การหาราย ด้ 
เ ิงพานิ ย ์
 นระยะยาว 

 

วัตถุประสงค์เ ิงยุ ธศาสตร์ ี่ 2 
ส่งเสริมการใ ้เ คโนโลยีและนวัตกรรม 
ในการพั นากระบวนการจัดการน้ำเสีย 

กลยุ ธ์ ี ่2.4 
ผลักดันให้องค์กรมุ่งส ่การเป็นองค์กร ั้นนำ 

 

RF4 
ราย ด้ที่ ด้จากการ

บริหารจัดการ
ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  ม่
เป น ป ามเป าหมาย 

  

RC4.1 ขาดการแจ้งองค์กรปกครองส่วน
 ้องถิ่น เพ ่อตั้งงบประมาณล่วงหน้า  
RC4.2 องค์กรปกครองส่วน ้องถิ่น ม่ ด้
ตั้งงบประมาณรองรับค่าใ ้จ่าย ี่องค์การ
จัดการน้ำเสียเรียกเก บ 
RC4.3 ขาดความตอ่เน ่องในการติดตาม
เร่งรัดงาน เ ่นติดตามหนี้  
 

RF3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อ
ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 
RC3.2 การจัดเก็บข้อมูลสรุปค่าใช้จ่าย
ภูมิภาค (สำนักงานนำ้เสียสาขา) อาจ
ล่าช้า 
RC1.1 ขาดอำนาจบังคับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการให้ความร่วมมือ 
RC1.2 ขาดการวิเคราะห์ อปท. ที ่เป็น
เป้าหมายอย่างเป็นระบบ 
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แบบแสดงการวิเคราะห์ทางเล อก นการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม (Cost - Benefit) บส.2 /2564 แผ่นที่ 1 

ลำดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 
Key Risks 

วิ ีจัดการ 
ความเสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 
เดิม / ที่มีอยู่แล้ว 

รายละเอียด 
การจัดการเพ่ิมเ ิม 

 ้นทุน ผลประ ย น ์
ทางเล อก 

ที่เหมาะสม 
ผู้รับผิด อบ 

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

ราย ด้ท ี ่  ด ้จากการ
บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  ม่เป น ป
 า ม เ ป  า ห ม า ย 
 

ยอมรับ - - - - - - 

จัดการ 
 

 1. คำนวณค่าใ จ้่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของ 
อป . ตามเง อ่น ข 
 2. จัด ำและส่งหนังส อเรยีกเก บเงินสม บค่าใ ้จ่ายในการบริหาร
จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2563 
 3. มีคณะกรรมการกำกับด แลฯ 
 4. ประ ุมคณะกรรมการ Steering ของแต่ละพ ้น ี ่
 5. จัด ำหนังส อประมาณการการจ่ายเงนิสม บกับองค์กรปกครอง
ส่วน อ้งถิน่ล่วงหน้า 45 วันกอ่นสิน้ปีงบประมาณ เพ อ่ ี่องคก์ร
ปกครองสว่น ้องถิ่นจะ ด้มกีารจัด ำงบประมาณรายจ่ายให้กับ
องค์การจัดการน้ำเสยี ในปถีัด ป โดยให้จ่ายค่าบริการบำบัดน้ำเสีย
ภายใน ตรมาส 2 
 6. จัดส่งหนังส อ วงถามกรณ ีี่ อป .  ม่จา่ยเงนิสม บให้กับ อจน. 
ตาม ีก่ำหนด 
 7. มีหนังส อการแจ้งเต อนการ ำระเงินล่า า้ พร้อมแจ้งสงวนส ิธิ์
การดำเนนิคดี างกฎหมาย 
 8. เจรจาตกลง างกฎหมาย 
 9. ดำเนนิคดี หลังจากมีการเจรจา 

แผนการตดิตามการ
จ่ายเงินสม บ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

- สามารถดำเนินการ

จัดเก บค่าบริการ

บำบัดน้ำเสียใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564  ด้จำนวนเงิน 

74.69 ล้านบา  

✓ 
 

ฝบจ., กจร. 
นางปนัดดา 
ภาณุฑตั, 

นายธนาวัฒน์ 
นครชัย,  
น.ส.วิภา  
เมตตาหมู ่

ถ่ายโอน - - - - - - 

หลีกเลี่ยง - - - - - - 
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     องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

 
 

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

/Strategic
Trigger 

(KRI: Lead indicator for Early Warning System)
 

 

 จส./กปง.
นายปัณณพั น์ จัน ร์เจริญสุข, นายกิตติ ธีรสรเด , 

นายรัฐวุ ิ  ับ อง และน.ส.รั นี รัตนภ ผา

 วศ./กพค.,  อจน.
นายอธิรักษ ์ บุพจันโ , นายอนุพันธ์ เตีย พรั ก ลกิจ, 
น.ส.ศุ ธวดี ศิริยานน ์ และน.ส.อภิรดี  าวสวนเจริญ

 บจ./กจร.
นางปนัดดา ภาณ ุฑัต, นายธนาวั น์ นคร ัย 
น.ส.วิภา เมตตาหม ่ และน.ส .พิมพ์นิภา  ะบา

วั  ุประสงค์เ ิงย ุท ศาส ร์ที่ 1 
สร้างเคร อข่ายการบริหารจ ัดการน้ าเ สีย ุม น

     กลย ุท ์ที่ 1.1 ขยายพ ้น ่ีการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเ สีย
กลย ุท ์ที่ 1.3 บ รณาการเคร อข่ายผ ้ม ีส่วน ด ้ส่วนเสียในการบริหารจัดการน้ าเสีย

     

RF1 การ   น ูและการจัด ห้มีการบริหารจัดการ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย ของ อปท. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564  ม่เป น ป ามเป าหมาย 
                   

กฎหมายเพ ่อรองรับการด าเนินงาน
ร่วมกับคู่ค้า

RC1.1  ขาดอ  านาจบังคับองค์กรปกครองส่วนท้อง ิ่น นการ ห้ความร่วมม อ

RC                                                                 
อย่าง ่อเน ่อง 

40%

20% ประสานงาน อป . เพ ่อขอความร่วมม  อ

อัตราก าลังเ ียบก ับกรอบ

RF                                        
น้ าเสียเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  ม่เป น ป ามเป าหมาย

RF                                        
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ม่เป น ป ามเป าหมาย

การบริหารค่า  ้จ่าย น
การด าเนินงาน

ความสามาร  นการหาราย ด้
เ ิงพาณิ ย์ นระยะยาว

RC                                                    เรียกเก  บ

RC                                                                      
การเบิกจ่ายงบลงทุน เป น ้น

RC                                               40%

30%

15%

RC                                             5%

วั  ุประสงค์เ ิงย ุท ศาส ร์ที่ 1 
สร้างเคร อข่ายการบริหารจ ัดการน้ าเ สีย ุม น

     กลย ุท ์ที่ 1.1 ขยายพ ้น ่ีการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเ สีย   

วั  ุประสงค์เ ิงย ุท ศาส ร์ที่ 2
ส่งเสริมการ  ้เทค น ลยีและนวั กรรม นการพั นากระบวนการจัดการน้ าเสีย

     กลย ุท ์ที่ 2.4 ผลักดันให้องค์กรมุ่งส  ่การเป็นองค์กร ้ันน า

A

เปร ียบเ ียบข้อม ล ่วงเวลาเดียวก ันกับปีก่อน

% ความส า เร  จในการแจ้งประมาณการล่วงหน้า

การ ม่ลดลงของจ านวน อป .  ี่เคยปฏิเสธ

การ ม่ลดลงของจ านวน อป .  ี่เคยปฏิเสธหนี้

20%

D

C

B

10%

10%

10%

 

Risk Correlation Map 2 แสดงการเ  ่อม ยง Key Risks – Risk Causes – Mitigate Plan รายปัจจัยเสี่ยงขององค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แบบแสดงการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง บส.4 /2564 แผ่นที่ 1 

ลำ 
ดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 

ค่าระดับ 
ก่อน

บริหารฯ 

ค่าระดับ 
เป าหมาย 

สาเห ุ % 

ความ 
รุนแรง การจัดการเดิม / ที่มีอยู่แล้ว แผนจัดการความเสี่ยง 

ผู้รับ 
ผิด อบ    

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

ราย ด้ที่ ด้จากการ
บ ร ิ ห า รจ ั ด ก า ร
ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564  ม ่ เป  น ป
 ามเป าหมาย 

 

ส งมาก 
(I5xL5=25) 
 

ต่ำ 
(I2xL1=2) 

 

RC4.1 ขาดการแจ้งองค์กร
ปกครองส่วน ้องถิ่น เพ ่อ
ตั้งงบประมาณล่วงหน้า 
 
 
 
RC3.2 การจัดเก็บข้อมลู
สรุปค่าใช้จ่ายภูมิภาค 
(สำนักงานน้ำเสยีสาขา) 
อาจล่าช้า 

5 
 
 
 
 
 
 

10 

✓  
 
 
 
 
 
 
✓ 

 1. คำนวณค่าใ ้จ่ายในการบริหารจัดการ
ระบบบำบดัน้ำเสียของ อป . ตาม
เง ่อน ข 
2. จัด ำและส่งหนังส อเรยีกเก บเงนิ
สม บค่าใ ้จ่ายในการบริหารจัดการ
ระบบบำบดัน้ำเสีย ประจำปี 2563 
 
จัดตั้งคณะทำงานฯ เพื่อควบคุมตดิตาม
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของส่วนกลาง 
 

แผนการตดิตามการจา่ยเงินสม บ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
แผนติดตามการดำเนินการควบคมุ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อ
ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบดั    
น้ำเสีย 

ฝบจ. กจร. 
นางปนัดดา ภาณุฑัต, 
นายธนาวั น์ นคร ัย,  
น.ส.วิภา เมตตาหม ่,  
น.ส.พิมพ์ณภิา  ะบา 

 
 

กปง. 1 
นายรัฐวุฒิ ทับทอง, 
น.ส.รัชนี รัตนภูผา 

RC4.2 องค์กรปกครอง
ส่วน ้องถิ่น ม่ ด้ตั้ง
งบประมาณรองรับ
ค่าใ ้จ่าย ี่องค์การจัดการ
น้ำเสียเรียกเก บ 
 
 

30
 
  

 
 
 
 

  ✓ 
 
 
 
 
 
 

1. มีคณะกรรมการกำกับด แลฯ 
2. ประ ุมคณะกรรมการ Steering ของ
แต่ละพ ้น ่ี 
3. จัด ำหนังส อประมาณการการ
จ่ายเงินสม บกับองค์กรปกครองส่วน
 ้องถิ่นล่วงหน้า 45 วันก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ เพ ่อ ี่องค์กรปกครอง 

แผนการตดิตามการจา่ยเงินสม บ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 

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

ผ ้จัดการ สจส. 
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     องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

แบบแสดงการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง บส.4 /2564 แผ่นที่ 1 

ลำ 
ดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 

ค่าระดับ 
ก่อน

บริหารฯ 

ค่าระดับ 
เป าหมาย 

สาเห ุ % 

ความ 
รุนแรง การจัดการเดิม / ที่มีอยู่แล้ว แผนจัดการความเสี่ยง 

ผู้รับ 
ผิด อบ    

(1) (7) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 
 
 
 
 
 
RC1.1 ขาดอำนาจบังคับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการให้ความ
ร่วมมือ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
 

ส่วน ้องถิ่นจะ ดม้ีการจดั ำงบประมาณ
รายจ่ายให้กับองค์การจัดการน้ำเสยี ในปี
ถัด ป โดยให้จ่ายค่าบริการบำบัดน้ำเสีย
ภายใน ตรมาส 2  
 
การนำเสนอแผนปฏิบตัิการด้านการ
จัดการน้ำเสียชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) ต่อคณะรัฐมนตรี  
 
 
  
 

 
 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ฝพอ. กนผ. 
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     องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

แบบแสดงการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง บส.4 /2564 แผ่นที่ 1 

ลำ 
ดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 

ค่าระดับ 
ก่อน

บริหารฯ 

ค่าระดับ 
เป าหมาย 

สาเห ุ % 

ความ 
รุนแรง การจัดการเดิม / ที่มีอยู่แล้ว แผนจัดการความเสี่ยง 

ผู้รับ 
ผิด อบ    

(1) (7) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 
RC4.3 ขาดความต่อเน ่อง
ในการติดตามเร่งรัดงาน 
เ ่น การติดตามหนี้ การ
ติดตามการเบิกจ่ายงบ
ลง ุน เป็นต้น 
 

15  ✓  1. จัดส่งหนังส อ วงถามกรณี ี่ อป .     
 ม่จ่ายเงินสม บให้กับ อจน. ตาม ี่
กำหนด 
2. มีหนังส อการแจ้งเต อนการ ำระเงิน
ล่า ้า พร้อมแจ้งสงวนสิ ธิ์การดำเนินคดี
 างกฎหมาย 
3. เจรจาตกลง างกฎหมาย 
4. ดำเนินคดี หลังจากมีการเจรจา 
 

แผนการตดิตามการจา่ยเงินสม บ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ฝบจ. กจร. 
นางปนัดดา ภานุฑตั, 
นายธนาวั น์ นคร ัย,  
น.ส.วิภา เมตตาหม ่,  
น.ส.พิมพ์ณภิา  ะบา 
 

RC1.2 ขาดการวิเคราะห์ 
อปท. ท ี ่ เป ็นเป ้าหมาย
อย่างเป็นระบบ 

10 
 

  
 

 1. ประสานงานและเข้าพบกับ อปท. 
เพื่อนำเสนอ MOU 
2. ลงนาม MOU 
3. สำรวจและจัดทำแผนบรหิารจดัการ
ระบบบำบดัน้ำเสียเบื้องต้น 
4. นำเสนอแผน/MOA ต่อ อปท. 
5. ลงนาม MOA 
 

1. ทบทวน MOU และ MOA 
2. จัดลำดับการเข้าพื้นที่ 
3. จ ัดเตร ียมเอกสาร แผนงาน 
พร้อม Presentation เพื่อนำเสนอ
กับ อปท.  
 

นายอธิรักษ์ บุพจันโท,  
น.ส.ศุทธวดี ศิรยิานนท์,  

น.ส.อภิรดี  
ชาวสวนเจรญิ 
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     องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

แบบแสดงการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง บส.4 /2564 แผ่นที่ 1 

ลำ 
ดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 

ค่าระดับ 
ก่อน

บริหารฯ 

ค่าระดับ 
เป าหมาย 

สาเห ุ % 

ความ 
รุนแรง การจัดการเดิม / ที่มีอยู่แล้ว แผนจัดการความเสี่ยง 

ผู้รับ 
ผิด อบ    

(1) (7) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 
RF3 ค ่ า ใช ้ จ ่ า ย ในกา ร
ดำเน ินงานน ้ำ เส ี ย เข้ า
ร ะ บ บ บ ำ บ ั ด น ้ ำ เ สี ย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2 564  ไ ม ่ เ ป ็ น ไ ปต าม
เป้าหมาย  
 

20    1. ผู้จัดการน้ำเสียสาขา กำกับดูแล 
2. รายงานเข ้าส ่วนกลางเม ื ่อพบว่ า
ค่าใช้จ่ายที ่ดำเนินการเกินจากการขอ
งบประมาณ หรือคาดการณ์ไว้ 
3. จัดต้ังคณะทำงานฯ เพื่อควบคุมติดตาม
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของส่วนกลาง 
4. ผู้จัดการน้ำเสียสาขา กำกับดแูล 
ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างสม่ำเสมอ 
5. ขุดลอกตะกอนภายในระบบท่อรวบรวม
น้ำเสียและการขุดลอกตะกอนที่สถานีสูบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

MP3 แผนติดตามการดำเนินการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ต่อปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัด    
น้ำเสีย 
 

กปง.1 
นายรัฐวุฒิ ทับทอง, 
น.ส.รัชนี รัตนภูผา 
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MP4 แผน ิด ามการจา่ยเงินสมทบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 RF4 ราย ด้ที่ ด้จากการบรหิารจัดการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ม่เป น ป ามเป าหมาย 

สาเห ุที่ RC4.1 ขาดการแจ้ง อป . เพ ่อตั้งงบประมาณล่วงหน้า (5%) RC4.2 อป .  ม่ ด้ตั้งงบประมาณรองรับคา่ใ ้จ่าย ี่ อจน. เรียกเก บ (30%) 
RC4.3 ขาดความต่อเน ่องในการตดิตามเร่งรัดงาน เ ่น ตดิตามหนี้ ติดตามการเบิกจ่ายงบลง ุน (15%) RF3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบดัน้ำเสยี ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 (20%) RC3.2 การจัดเก็บข้อมูลสรุปค่าใช้จ่ายภมูิภาค (สำนักงานน้ำเสียสาขา) อาจล่าช้า (10%) RC1.1 ขาดอำนาจบังคับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใหค้วามร่วมมือ (10%)  
RC1.2 ขาดการวิเคราะห์ อปท. ทีเ่ป็นเป้าหมายอย่างเป็นระบบ (10%)  

กิจกรรม % 
แผน/
ผล 

ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ผู้รับผิด อบ 
รายละเอียดการ

ดำเนินงาน 
ปัญหา / อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ ข 

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

RC4.1 ขาดการแจ้งองค์กรปกครองส่วน ้องถิ่น เพ ่อตั้งงบประมาณล่วงหน้า 
RC3.2 การจัดเก็บข้อมูลสรุปค่าใช้จ่ายภูมิภาค (สำนักงานน้ำเสียสาขา) อาจล่าช้า (รายละเอียดแผนการดำเนินการแสดงใน RF3)  
1 กองประสานงานกลาง 1 รวบรวมและ

สรุปผลค่าค่าใช้จ ่ายในการดำเนินงาน 
(O&M)  และแผนปร ิมาณน้ำเส ียเข้า
ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำมาวิเคราะห์
ค่าใช้จ ่ายในการบริหารจัดการระบบ
บำบัดน้ำเสียภาพรวมขององค์กร 

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, 
น.ส.รชันี รัตนภูผา 

  
 ผล             

2 คำนวณค่าใ ้จ่ายในการบริหารจัดการ
ระบบบำบ ัดน ้ำเส ียของ อป . ตาม
เง ่อน ข MOA 

10 แผน 2.5    2.5   2.5   2.5  ฝบจ. กจร. 
นางปนัดดา ภานุฑัต,นายธนาว ัน์ นคร ยั,  
น.ส.วิภา เมตตาหม ่, น.ส.พิมพณ์ิภา  ะบา 

  
 ผล             

3 จัด ำหนังส อแจ้งยอดสม บค่าใ ้จ่าย
เพ ่อตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

10 แผน      10       ฝบจ. กจร. 
นางปนัดดา ภานุฑัต,นายธนาว ัน์ นคร ยั,  

น.ส.วิภา เมตตาหม ่, น.ส.พิมพณ์ิภา ะบา 
  

 ผล             

4 ประสานงานอย่างต่อเน ่องกับ อป . 
เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณล่วงหน้า 
 

5 แผน      1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 ฝบจ. กจร. 
นางปนัดดา ภานุฑัต,นายธนาว ัน์ นคร ยั,  
น.ส.วิภา เมตตาหม ่, น.ส.พิมพณ์ิภา  ะบา 

  
 ผล             
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     องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

กิจกรรม % 
แผน/
ผล 

ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ผู้รับผิด อบ 
รายละเอียดการ

ดำเนินงาน 
ปัญหา / อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ ข 

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

RC4.2 องค์กรปกครองส่วน ้องถิ่น ม่ ด้ตั้งงบประมาณรองรับค่าใ ้จ่าย ี่องค์การจัดการน้ำเสียเรียกเก บ 
RC1.1 ขาดอำนาจบังคับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ความร่วมมือ (ปจัจัยภายนอก)  
1 ประ ุมร่วมกับ อป . ในการ ำความ

เข้าใจ/รับ ราบปัญหาเกี ่ยวกับการตั้ง
งบประมาณจ่ายเงินสม บให้กับ อจน. 

15 แผน    5    5    5 ฝบจ. กจร. 
นางปนัดดา ภานุฑัต,นายธนาว ัน์ นคร ยั,  
น.ส.วิภา เมตตาหม ่, น.ส.พิมพณ์ิภา  ะบา 

   ผล             

2 ประสานงานอย่างตอ่เน ่องเกีย่วกับการ
จ่ายเงนิสม บ 
 

20 แผน     2 2 2 2 3 2 2 3 ฝบจ. กจร. 
นางปนัดดา ภานุฑัต,นายธนาว ัน์ นคร ยั,  
น.ส.วิภา เมตตาหม ่, น.ส.พิมพณ์ิภา  ะบา 

  
 ผล             

RC4.3 ขาดความตอ่เน ่องในการติดตามเร่งรัดงาน เ ่น ติดตามหนี้  

1 วางแผนการประ ุมคณะกรรมการกำกับ
ด แลการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
ของ อป . ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

5 แผน 2.5 2.5           ฝบจ. กจร. 
นางปนัดดา ภานุฑัต,นายธนาว ัน์ นคร ยั,  

น.ส.วิภา เมตตาหม ่, น.ส.พิมพณ์ิภา  ะบา 
   ผล             

2 ประ ุมคณะกรรมการกำกับด แลการ
บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของ 
อป  สำหร ับค่าใ ้จ ่ายปี 2562 จ ่าย 
2563 

15 แผน   3   4   4   4 ฝบจ. กจร. 
นางปนัดดา ภานุฑัต,นายธนาว ัน์ นคร ยั,  
น.ส.วิภา เมตตาหม ่, น.ส.พิมพณ์ิภา  ะบา 

   ผล             

3 ส่งหนังส อขอความอนุเคราะห์เร่งรัดการ
จ่ายเงินสม บค่าใ ้จ่ายในการบริหาร
จัดการระบบบำบัดน้ำเสียของ อป . 
 
 
 
 
 

5 แผน       2.5   2.5   ฝบจ. กจร. 
นางปนัดดา ภานุฑัต,นายธนาว ัน์ นคร ยั,  
น.ส.วิภา เมตตาหม ่, น.ส.พิมพณ์ิภา  ะบา 

  

 ผล             
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     องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

กิจกรรม % 
แผน/
ผล 

ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ผู้รับผิด อบ 
รายละเอียดการ

ดำเนินงาน 
ปัญหา / อุปสรรค/ 
แนวทางการแก้ ข 

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

4 จ ัดประ ุมหาร  อ บ วนการจ่ายเงิน
สม บค่าใ ้จ ่ายในการบริหารจัดการ
ระบบบำบัดน้ำเสียของ อป .เพ ่อหาข้อ
ยุติ 

10 แผน     5     5   ฝบจ. กจร. 
นางปนัดดา ภานุฑัต,นายธนาว ัน์ นคร ยั,  
น.ส.วิภา เมตตาหม ่, น.ส.พิมพณ์ิภา  ะบา    ผล             

RC1.2 ขาดการวิเคราะห์ อปท. ที่เป็นเป้าหมายอย่างเป็นระบบ (รายละเอียดแผนการดำเนินการแสดงใน RF1) 

RF3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (รายละเอียดแผนการดำเนนิการแสดงใน RF3)  

 ผลงานจริง       เด อนนี ้                                   

 ผลงานเป าหมายเด อนนี ้                                   

 ผลงานจริง       สะสม                                   

 ผลงานเป าหมายสะสม                                   
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     องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

 ารางแสดงความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยง RF4 ราย ด้ที่ ด้จากการบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ม่เป น ป ามเป าหมาย 

 ารางแสดงค่าผลกระทบจากความเสี่ยง 
(Impact) 

 
 ารางแสดงค่า อกาสเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) 

Risk Profile แสดงค่าระดบัความเสี่ยงระดับองค์กร 
สถานะ: ต้นป ี

หมายเห :ุ  ค อ ประเมินต้นปี              ค อ ผลราย ตรมาส 
               ค อ  บ วนระหว่างปี         ค อ  บ วนระหว่างปี (ครัง้ ี่ 2) 
               ค อ เป้าหมาย ก.ย. 64 

ระดับ 5 = สูงมาก สามารถจัดเก บราย ด้  74.36 ล้านบา    
(ผลการดำเนินงานปงีบประมาณ2563) 

 ระดับ 5 = สูงมาก ความสำเร จของแผนการดำเนินงานการติดตาม 
การจ่ายเงินสม บ 80% (-20%) 

 

5      

4      

3      

2      

1      

Impact / 
likelihood 

1 
 

2 
 

3 
 

4  
 

5  
 

ระดับ 4 = สูง 
สามารถจัดเก บราย ด้  74.47 ล้านบา  

 ระดับ 4 = สูง ความสำเร จของแผนการดำเนินงานการติดตาม 
การจ่ายเงินสม บ 85% (-15%) 

ระดับ 3 = ปานกลาง สามารถจัดเก บราย ด้  74.58 ล้านบา  
  (RA) 

 ระดับ 3 = ปานกลาง 
      

ความสำเร จของแผนการดำเนินงานการติดตาม 
การจ่ายเงินสม บ 90% (-10%) 

ระดับ 2 =  ำ่ สามารถจัดเก บราย ด้  74.69 ล้านบา    
(100%) (TR) 

 ระดับ 2 =  ำ่ ความสำเร จของแผนการดำเนินงานการติดตาม 
การจ่ายเงินสม บ 95% (-5%) 

ระดับ 1 =  ำ่มาก 
สามารถจัดเก บราย ด้  74.81 ล้านบา  

 ระดับ 1 =  ำ่มาก  ความสำเร จของแผนการดำเนินงานการติดตาม 
การจ่ายเงินสม บ 100% (-0%) 

ผลงาน นปีที่ผ่านมา(RR)   ผลงาน นปีที่ผ่านมา(RR) 
 

ผลงาน  รมาสที ่1   ผลงาน  รมาสที ่1  

ผลงาน  รมาสที ่2   ผลงาน  รมาสที ่2  
ผลงาน  รมาสท่ี 3   ผลงาน  รมาสท่ี 3  

ผลงาน  รมาสท่ี 4   ผลงาน  รมาสท่ี 4  

สรุปความสำเร จ สำเร จ/ ม่สำเร จ  สรุปความสำเร จ สำเร จ/ ม่สำเร จ 
 

หมายเห ุ: แผนการดำเนินงาน นปีงบประมาณ 2564 เท่ากับ 74.69 ล้านบาท กำหนด ห้เป นค่าระดบั 2 ส่วนผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 เทา่กับ 74.36 ลา้นบาท กำหนด ห้เป นค่าระดับ 5 ดังนั้นผล ่างจ ง 
              เท่ากบั 0.339 ลา้นบาท จ งกำหนด ห ้่วงหา่งแ ่ละระดบัเทา่กันซ ่งเท่ากับ 0.113 ล้านบาท    
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     องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยเสี่ยงท่ี 5 การเบกิจ่ายงบลงทุน ม่เป น ป ามแผนป ิบั ิการ
องค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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     องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

2.แบบแสดงการระบุเห ุการณ์ที่อาจก่อ ห้เกิดความเสี่ยงแก่องค์กร บส.1 /2564 แผ่นที่ 1 

ลำ 
ดับ 
ที ่

Ex- or 
Internal 
Factors 

MC- 
STEPS 
/ B-Me 

แหล่งที่มาของเห ุการณ์ที่อาจ ม่พ งประสงค์ 
Uncertainty  / Event 

ประเด นความเสี่ยง 
Risk Area 

วั  ุประสงค์องค์กรที่อาจ ด้รับผลกระทบ
ทาง รง/ ทางอ้อม 
Strategic / PA 

ปัจจัยเสี่ยง 
Key Risks 

สาเห ุความเสี่ยง 
Risk Causes 

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

&Legal, 
S= 

Suppliers  

SEPO4 การเบิกจ่ายงบลง ุนของ อจน. ควรพิจารณา
แผนงานในการลง ุนให้สอดคล้องกับความสามารถใน
การเบิกจ่าย โดยจัด ำประเด นความเสี ่ยงและแนว
 างการบริหารจัดการ เพ ่อให้สามารถเบิกจ่ายงบ
ลง ุน ด้ตามแผน ี่กำหนด และขอให้ อจน. เร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบลง ุนให้ ด้ ม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของ
แผนการเบิกจ่ายงบลง ุนรายปี และปฏิบัติตามข้อสั่ง
การของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิ ักษ์) 
ในการประ ุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลง ุน
ของรัฐวิสาหกิจอย่างเคร่งครัด 
BU4 ผ ้รับจ้างของ อจน. เข้าพ ้น ี่ ม ด้หร อปฏิบัติงาน
ล่า ้ากว่าสัญา 

ขาดประสิท ิ าพ 
การดำเนินงาน าม
น ยบายของ าครั  

 

วัตถุประสงค์เ ิงยุ ธศาสตร์ ี่ 1 
สร้างเคร อข่ายการบริหารจัดการนำ้เสีย ุม น 

กลยุ ธ์ ี ่1.1 
ขยายพ ้น ี่การบริหารจัดการระบบบำบดัน้ำเสีย 

 

PA 2.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน  

 

RF5 
การเบิกจ่ายงบลงทุน
 ม่เป น ป ามแผน 
ป ิบั ิการ องค์การ

จัดการน้ำเสีย 
ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
 

RC5.1 การเปลี ่ยนแปลงพ ้น ่ี
ดำเนินการ 
RC5.2 การจัดซ ้อจัดจ้างล่า ้า  
RC5.3 ค ่สัญญาดำเนินการตาม
สัญญาล่า ้า 
RC5.4  ม่ ด้รับอนุมัติการปรับ
แผนการเบิกจ่ายฯ จาก สศ . 
RC4.3 ขาดความต่อเน่ืองในการ
ติดตามเร ่งร ัดงาน เช ่น การ
ต ิดตามหนี ้  การต ิดตามการ
เบิกจ่ายงบลงทุน เป็นต้น 
 

 
In-factor e= 

Effectiveness, 
B=Budget 

 

Mgt.2 การเบิกจ่ายงบลง ุนค่อนข้างต่ำ ต้องกำหนด
มาตรการหร อวางแผนในการบริหารความเส่ียง รวม ั้ง
ต้องมีมาตรการติดตามและเร่งรัดอย่างต่อเน ่อง  
BU2 ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผนงบลง ุน
ยัง ม่ ด้ตามแผน ี่วางเป้าหมาย ว้ 
T.3 การวา่งเว้น/ ม่มีคณะกรรมการ อจน. ส่งผล ำให้
การเบิกจา่ยงบประมาณของ อจน. ล่า า้ 
VE.3 การเบิกจ่ายงบลง ุน ม่เป็น ปตามแผนปฏิบัติการ
องค์การจัดการน้ำเสียประจำปีงบประมาณ 
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แบบแสดงการวิเคราะห์ทางเล อก นการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม (Cost - Benefit) บส.2 /2564 แผ่นที่ 1 

ลำ 
ดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 
Key Risks 

วิ ีจัดการ 
ความเสี่ยง 

รายละเอียด 
การจัดการ 

เดิม / ที่มีอยู่แล้ว 

รายละเอียด 
การจัดการ 
เพ่ิมเ ิม 

 ้นทุน ผลประ ย น ์
ทางเล อกที่
เหมาะสม 

ผู้รับผิด อบ 

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

การเบิกจ่ายงบลงทุน
 ม่เป น ป าม
แผนป ิบั ิการ

องค์การจัดการน้ำเสีย 
ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
 

ยอมรับ - - - - - - 
จัดการ 

 

1. จัดหาพ ้น ี ่ ดแ นเพ ่อขอเปลี ่ยนแปลงพ ้น ี่เม ่อมีการ
ประกาศใ ้งบประมาณ ประจำปี 2564 
2. แผนลงนาม MOA และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
3. แผนการลงนาม MOA กอ่นเสนอกรอบคำของบประมาณ 
4. เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานให้
เป็น ปตามสัญญาอยา่งใกล้ ิด 
5. จัดจ้าง ี่ปรึกษาและควบคุมงาน เพ อ่ ่วยควบคุมงาน  
6. จัดประ ุมค ่สัญญา/ผ ้รับจ้าง/ ี่ปรึกษา เพ ่อหาข้อสรุป หร อ
ปรับแผนดำเนินงานให้เป็น ปตามสัญญา 
7. กรณี ม่มีเหตุอันสมควรสั่งผ ้รับจ้างหยุดงาน ปรับแผนการ
ดำเนินงาน และปรับเม ่อหมดสัญญา 
8. ฝบง. ดำเนินการปรับแผนการเบิกจ่ายฯ 
9. กนผ. ดำเนินการจ ัด ำหนังส  อขอปรับปรุงงบลง ุน
ประจำปี และเงินกันเหล ่อมปี เสนอต่อ ม . และ สศ . เพ ่อ
พิจารณา 
10. ประสาน ม . และ สศ . เพ ่อขอ ราบผลการพจิารณา 

แผนบ รณาการเร่งร ัดติดตามการ
เบ ิกจ ่ ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

- ก า ร ต ิ ด ต า ม ผ ล ก า ร

ดำเนินงานตามรายการ

งบประมาณ ี่ใกล้ ิดและ 

มีประสิ ธิภาพยิ่งข้ึน 

✓ ฝบง. 
คณะ ำงานฯ 

ถ่ายโอน - - - - - - 

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

Trigger 
(KRI: Lead indicator for Early Warning System)

 
 

 บจ./กจร.
นางปนัดดา ภาณ ุฑัต, นายธนาวั น์ นคร ัย 
น.ส.วิภา เมตตาหม ่ และน.ส .พิมพ์นิภา  ะบา

 บง./กกง. /คกก. ิด ามฯ
น.ส.วรนัน ์ จัน ร์ดน , นายวิ าญ ลมงาม,

 น.ส.เมธ ินี  าบสุวรรณ 

RF                                
แผนป ิบั ิการองค์การจัดการน้ าเสีย 

ประจ าป ีงบประมาณพ.ศ. 2564

RF                                        
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ม่เป น ป ามเป าหมาย

ประสิท ิ าพการด าเนินงาน
 ามน ยบายของ าครั 

ความสามาร  นการหาราย ด้
เ ิงพาณิ ย์ นระยะยาว

RC                                   

RC                                                                      
การเบิกจ่ายงบลงทุน เป น ้น

15%

10%

20%

RC                           

20%

วั  ุประสงค์เ ิงย ุท ศาส ร์ที่ 2
ส่งเสริมการ  ้เทค น ลยีและนวั กรรม นการพั นากระบวนการจัดการน้ าเสีย

     กลย ุท ์ที่ 2.4 ผลักดันให้องค์กรมุ่งส  ่การเป็นองค์กร ้ันน า

วั  ุประสงค์เ ิงย ุท ศาส ร์ที่ 1 
สร้างเคร อข่ายการบริหารจ ัดการน้ าเ สีย ุม น

     กลย ุท ์ที่ 1.1 ขยายพ ้น ่ีการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเ สีย   

การ ม่ลดลงของจ านวน อป .  ี่เคยปฏิเสธหนี้

จ านวนรายการก่อสร ้าง ่ีม ีการเปลี่ยนแปลงพ ้น ี่ต่อรอบเวลา

% ความส า เร  จของแผนลง ุนภาพรวม

RC                                    % ความส า เร  จของแผนลง ุนภาพรวม
25%

E

RC5.4  ม่ ด ้รับอนุมั ิการปรับแผนการเบิกจ่ายฯ จาก สศ .25% ประสานงาน สศ . เพ ่อขอ ราบผลการพิจารณา
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risk Correlation Map 2 แสดงการเ  ่อม ยง Key Risks – Risk Causes – Mitigate Plan รายปัจจัยเสี่ยงขององค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แบบแสดงการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง บส.4 /2564 แผ่นที่ 1 

ลำ 
ดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 
ค่าระดับ 

ก่อน
บริหารฯ 

ค่าระดับ 
เป าหมาย 

สาเห ุ % 
ความ 
รุนแรง 

การจัดการ 
เดิม / ที่มีอยู่แล้ว 

แผนจัดการความเสี่ยง 
ผู้รับ 

ผิด อบ 
   

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

การเบิกจ่ายงบ
ลงทุน ม่เป น ป าม

แผนป ิบั ิการ
องค์การจัดการ   
น้ำเสียประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 
2564 

 
 
 
 
 

ส ง 
(I5xL5=25) 
 

ต่ำ 
(I1xL1=1) 

 

RC5.1 การเปลี่ยนแปลงพ ้น ี่
ดำเนินการ 
 

20  ✓  1.  จ ั ด ห าพ  ้ น ี ่  ดแ น เพ  ่ อขอ
เปลี่ยนแปลงพ ้น ่ีเม ่อมีการประกาศใ ้
งบประมาณ ประจำปี 2564 
2.  แ ผ น ล ง น า ม  MOA แ ล ะ โ อ น
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
3. แผนการลงนาม MOA ก่อนเสนอ
กรอบคำของบประมาณ 

ยอมรับความเสีย่ง (take) มีการ
ติดตามการปรับปรุงแผนการ
เบิกจ่ายงบลง ุน 
 

ฝวศ. ฝบง. 
 นายอธิรักษ์ บพุจันโ , 
น.ส.วรนัน ์ จัน ร์ดน   
น.ส.ศุ ธวดี ศิริยานน ์ 

 
 

RC4.3 ขาดความต่อเนื่องใน
การติดตามเร่งรัดงาน เช่นการ
ติดตามหนี้ การตดิตามการ
เบิกจ่ายงบลงทุน เป็นต้น 
 

20  ✓  รายงานผลการดำเนินงาน/ทางด้าน
ก า ร เ ง ิ น ข อ ง  อ จ น .  ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณพ.ศ. 2564 เสนอต่อ
คณะกรรมการ อจน. เพื ่อพิจารณา
เป็นประจำทุกเดือน 

แผนบูรณาการเร่งรัดติดตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ฝบง. กกง.  
คกก.ติดตามเร่งรัดฯ 

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

RC5.2 การจัดซ ้อจัดจ้างล่า ้า  
 

10  ✓  เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าของผล
การดำเนินงานให้เป็น ปตามสัญญา
อย่างใกล้ ิด 

แผนบ รณาการเร่งรัดติดตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ฝบง. กกง.  
คกก.ติดตามเร่งรัดฯ 

น.ส.วรนัน ์ จัน ร์ดน , 
นางวริยา เยี่ยมศักดิ์ และ
น.ส.เมธินี  าบสุวรรณ 
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แบบแสดงการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง บส.4 /2564 แผ่นที่ 1 

ลำ 
ดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 
ค่าระดับ 

ก่อน
บริหารฯ 

ค่าระดับ 
เป าหมาย 

สาเห ุ % 
ความ 
รุนแรง 

การจัดการ 
เดิม / ที่มีอยู่แล้ว 

แผนจัดการความเสี่ยง 
ผู้รับ 

ผิด อบ 
   

(1) (7) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 
    RC5.3 ค  ่ส ัญญาดำเน ินการ

ตามสัญญาล่า ้า 
 

25   ✓ 1. จัดจ้าง ี่ปรึกษาและควบคุมงาน 
เพ ่อ ่วยควบคุมงาน  
2. จัดประ ุมค ส่ัญญา/ผ ้รับจ้าง/ ี่
ปรึกษา เพ ่อหาข้อสรุป หร อปรับแผน
ดำเนินงานให้เป็น ปตามสัญญา 
3. กรณี ม่มีเหตุอันสมควรสั่งผ ้รับจ้าง
หยุดงาน ปรับแผนการดำเนินงาน 
และปรับเม ่อหมดสญัญา  

แผนบ รณาการเร่งรัดติดตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

คกก.ตดิตามเร่งรัดฯ 
คกก.ตรวจการจ้างฯ/ 

น.ส.วรนัน ์  
จัน ร์ดน , นางวริยา 

เยี่ยมศักดิ์ และ 
น.ส.เมธินี  

 าบสุวรรณ 
 

RC5.4  ม่ ด้รับอนุมัติการปรับ
แผนการเบิกจ่ายฯ จาก สศ . 
 
 
 
 

25   ✓ 1. ฝบง. ดำเน ินการปร ับแผนการ
เบิกจ่ายฯ 
2. กนผ. ดำเนินการจัด ำหนังส อขอ
ปรับปรุงงบลง ุนประจำปี และเงินกัน
เหล ่อมปี เสนอต่อ ม . และ สศ . เพ ่อ
พิจารณา 
3. ประสาน ม . และ สศ . เพ ่อขอ
 ราบผลการพิจารณา 

ปัจจัยภายนอก 
 

กนผ./ ฝบง. 
นายธนานันต์  
เปล่งอารมณ์, 
น.ส.วรนัน ์ 

จัน ร์ดน  และ 
นายพันธวิศ  
โรจนศุภมิตร 
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MP5 แผนบูรณาการเร่งรัด ิด ามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 RF5 การเบิกจ่ายงบลงทุน ม่เป น ป ามแผนป ิบั ิการ อจน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สาเห ทุี่ RC5.2 การจัดซ ้อจัดจา้งล่า ้า (10%) RC5.3 ค ่สัญญาดำเนินการตามสญัญาล่า ้า (25%) และ RC4.3 ขาดความต่อเนื่องในการติดตามเร่งรัดงาน เช่น การติดตามหนี้ การติดตามการเบิกจา่ยงบลงทุน เป็นต้น (20%)  

 
 

กิจกรรม % 
แผน ปี 2563 ปี 2564 

ผู้รับผิด อบ 
รายงานผลการ

ดำเนินงาน ผล  .ค. พ.ย.  .ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1  จัด ำรายละเอียดผลการ

เบิกจ่ายงบลง ุน 

20 แผน                                                 ฝบง./กงป./กกง.  
น.ส.วรนัน ์ จนั ร์ดน  
น.ส.เมธินี  าบสุวรรณ 

  
ผล                                                 

2  เ สนอคณะกรรมการ
ติดตามและเร่งรัดการใ ้
จ่ายงบประมาณฯ 

20 แผน                                                 ฝบง./กงป./กกง.  
น.ส.วรนัน ์ จนั ร์ดน  
น.ส.เมธินี  าบสุวรรณ 

  

ผล                                                 

3  ประ ุมคณะกรรมการ
ติดตามและเร่งรัดฯ  

20 แผน                                                 ฝบง./ 
คกก.ติดตามฯ   

ผล                                                 

4   ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ผ ล ก า ร
เบิกจ่ายงบลง ุน ปัญหา
แ ล ะ อ ุ ป ส ร ร ค  แ ล ะ
แนว างแก้ ข 

20 แผน                                                 ฝบง. กกง.  
คกก.ติดตามเร่งรัดฯ 

น.ส.วรนัน ์ จนั ร์ดน ,  
นางวริยา เยี่ยมศักด์ิ 

และน.ส.เมธินี  
 าบสุวรรณ 

 

 

ผล                                                 

5  สรุปผลตามมติ ี่ประ ุม 
พร้อม ั้งแจ้งให้เจ้าของ
โครงการ/ผ ้ร ับผิด อบ
ดำเนินการ 

20 แผน                                                 ฝบง. กกง.  
คกก.ติดตามเร่งรัดฯ 

น.ส.วรนัน ์ จนั ร์ดน  
น.ส.เมธินี  าบสุวรรณ 

เจ้าของโครงการ 

 

 

ผล                                                 

 ผลงานจริง     เด อนนี้ 
 

                                                                                                     

 ผลงานเป าหมายเด อนนี้                                                                                                        

 ผลงานจริง     สะสม                                                                                                        

 ผลงานเป าหมายสะสม                                                                                                        
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     องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

 

 ารางแสดงความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยง RF5 การเบกิจ่ายงบลงทุน ม่เป น ป ามแผนป ิบั กิาร อจน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ารางแสดงค่าผลกระทบจากความเสี่ยง 
 (Impact) 

 
 ารางแสดงค่า อกาสเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) 

Risk Profile แสดงค่าระดบัความเสี่ยงระดับองค์กร 
สถานะ: ต้นป ี

หมายเห :ุ  ค อ ประเมินต้นปี              ค อ ผลราย ตรมาส 
               ค อ  บ วนระหว่างปี         ค อ  บ วนระหว่างปี (ครัง้ ี่ 2) 
               ค อ เป้าหมาย ก.ย. 64 

ระดับ 5 = สูงมาก สามารถเบิกจา่ยงบลง ุนตามเกณฑ์ ี่ สคร. 
กำหนด ด้ 80 %  

 ระดับ 5 = สูงมาก  ม่สามารถเบิกจ่ายให้เป็น ปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบ
ลง ุน ุก ตรมาส 
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ระดับ 4 = สูง สามารถเบิกจา่ยงบลง ุนตามเกณฑ์ ี่ สคร. 
กำหนด ด้ 85 % 

 ระดับ 4 = สูง สามารถเบิกจา่ยให้เป็น ปตามเปา้หมายการเบิกจา่ยงบลง ุน 
1  ตรมาส 

ระดับ 3 = ปานกลาง สามารถเบิกจา่ยงบลง ุนตามเกณฑ์ ี่ สคร. 
กำหนด ด้ 90 % (RA) 

 ระดับ 3 = ปานกลาง 
       

สามารถเบิกจา่ยให้เป็น ปตามเปา้หมายการเบิกจา่ยงบลง ุน 
2  ตรมาส 

ระดับ 2 =  ำ่ สามารถเบิกจา่ยงบลง ุนตามเกณฑ์ ี่ สคร. 
กำหนด ด้ 95 % 

 ระดับ 2 =  ำ่ สามารถเบิกจา่ยให้เป็น ปตามเปา้หมายการเบิกจา่ยงบลง ุน 
3  ตรมาส 

ระดับ 1 =  ำ่มาก สามารถเบิกจา่ยงบลง ุนตามเกณฑ์ ี่ สคร. 
กำหนด ด้ 100 % (TR) 

 ระดับ 1 =  ำ่มาก  
 

สามารถเบิกจา่ยให้เป็น ปตามเปา้หมายการเบิกจา่ยงบลง ุน 
4  ตรมาส 

ผลงาน นปีที่ผ่านมา (RR)   ผลงาน นปีที่ผ่านมา (RR) 
 

ผลงาน  รมาสที ่1   ผลงาน  รมาสที ่1  

ผลงาน  รมาสที ่2   ผลงาน  รมาสที ่2  

ผลงาน  รมาสที ่3   ผลงาน  รมาสที ่3  
ผลงาน  รมาสที ่4   ผลงาน  รมาสที ่4  
สรุปความสำเร จ สำเร จ/ ม่สำเร จ  สรุปความสำเร จ สำเร จ/ ม่สำเร จ 

 
 
 
 
 




