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คำนำ 
 

 องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ได้ตระหนักถึงภารกิจขององค์กรและความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบ

ต่อวัตถุประสงค์องค์กรที่กำหนดไว้ จึงได้นำแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการบริหารความเสี่ยง

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

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

Performance) มาประยุกต ์ในการจัดทำแผนบริหารความเสี ่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564               

ขององค์การจัดการน้ำเสียขึ้น เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ในภาพรวมให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า องค์การจัดการน้ำเสียได้มุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้

บรรลุผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัดขององค์กรในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จากสภาพแวดล้อมและ

สถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป องค์การจัดการน้ำเสียจึงได้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์การ

จัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนครั้งที่ 1) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

ทันกาลต่อการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร โดยระบุโครงการ/กิจกรรมตอบสนอง      

ความเสี่ยงระดับองค์กร แต่ละความเสี่ยงพร้อมกำหนดกรอบระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน    

ที่ชัดเจน 

 องค์การจัดการน้ำเสีย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน้ำเสียประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนครั้งที่ 1) จะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                 

ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งคณะผู้บริหาร คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และ

บุคลากรสายสนับสนุนขององค์กร เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร รวมทั้งปลูกฝังการบริหารความเสี่ยงให้เป็นวัฒนธรรม

องค์กรต่อไป 
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องค์การจัดการน ้าเสีย พฤศจิกายน 2563 

บทสรุปผู้บริหาร  
 

องค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) ได้จัดท้าแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนครั งที่ 1) โดยอ้างอิงกระบวนการที่ดีในการจัดท้าแผนบริหารความ

เสี่ยง ซึ่งเกิดจากการสัมมนาภายใต้โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร หัวข้อ 

“การบริหารความเสี่ยง” เพ่ือบ่งชี เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและมีผลกระทบเป้าหมายการ

ด้าเนินงานขององค์กร และพิจารณาก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อควบคุมความ

เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรทุกระดับสามารถใช้การบริหาร  

ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสนับสนุนการด้าเนินงานของทุกภาคส่วนให้บรรลุตามเป้าประสงค์องค์กร 

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและความยั่งยืนขององค์กรอันจะเป็นประโยชน์สูงสุด แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

สอดคล้องตามหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดี    

องค์การจัดการน ้าเสีย ได้ด้าเนินการตามกระบวนการที่ดีในการจัดท้าแผนบริหาร  

ความเสี่ยงองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนครั งที่ 1) 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 มีการรวบรวมประเด็นความเสี่ยงของแต่ละสายงาน  

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  

 

 



แผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนครั งที่ 1)  
     

-3- 

องค์การจัดการน ้าเสีย พฤศจิกายน 2563 

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 8 กันยายน 2563 (5 ปัจจัยเสี่ยง) และได้มีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงองค์การ

จัดการน ้าเสีย(ทบทวนครั งที่ 1) เนื่องจากมีการทบทวนแผนพัฒนาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563-

2565 (ทบทวนครั งที่ 1) โดยผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสียอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงองค์การ



แผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนครั งที่ 1)  
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องค์การจัดการน ้าเสีย พฤศจิกายน 2563 

จัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนครั งที่ 1) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 

สรุปปัจจัยเสี่ยงได้ 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 

 

 



แผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนครั งที่ 1) 
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ผลการระบุและประเมินความเสีย่งขององคก์ารจดัการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนครั งที่ 1)  

ความเสี่ยง 

ผลการประเมินความเสี่ยง 

ณ ก.ย. 63 
ทบทวนครั งที่ 1 

(พ.ย. 63) 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.64) 

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) 

สูงมาก 
(I5 x L5 =25) 

- - - - ต่้า 
(I1 x L1 = 1) 

RF2 ความส้าเร็จในการน้า  Green Technology ใช้ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัด   
น ้าเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

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) 

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) 

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) 

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

 (I5 x- 15) - -  - ต่้า 
(I1 x L1 = 1) 



 
แผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนครั งที่ 1) 
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6- แผนภูมิแสดงปัจจัยเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน ้าเสีย

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

 บับประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนครั งที่ 1)  

RF1 การ   น ูและการจัด ห้มีบริหารจัดการระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย ของ อปท.ประจ้าปีงบประมาณ

 พ.ศ.2564 ไม เป นไปตามเป้าหมาย (จ้านวน 22 พ  นท่ี)

RF2 ความส้าเร จ นการน้า Green Technology
   ้ นการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียไม เป นไป

ตามเป้าหมาย

RF 3 ค า  ้จ าย นการด้าเนินงานต อปริมาณน ้าเสียเข้า
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ 2564 

ไม เป นไปตามเป้าหมาย

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

RF 4 รายได้ท่ีได้จากการบริหารรจัดการประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม เป นไปตามเป้าหมาย

RF 5 การเบิกจ ายงบลงทุนไม เป นไปตามแผนป ิบัติการ
องค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

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

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

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

RF1 การ   น ูและการจัด ห้มีบริหารจัดการระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย ของ อปท.ประจ้าปีงบประมาณ

 พ.ศ.2564 ไม เป นไปตามเป้าหมาย (จ้านวน 22 พ  นท่ี)

RF2 ความส้าเร จ นการน้า Green Technology
   ้ นการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียไม เป นไป

ตามเป้าหมาย

RF 3 ค า  ้จ าย นการด้าเนินงานต อปริมาณน ้าเสียเข้า
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ 2564 

ไม เป 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 ไม เป นไปตามเป้าหมาย

RF 5 การเบิกจ ายงบลงทุนไม เป 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)

 บับประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  



 

 

 

 

 

 

บทที่ 1 

บทนำ 



  

 
 

องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

บทที่ 1 
 

บทนำ 
 
ขอ้มลูทัว่ไปองคก์ารจดัการนำ้เสยี  
 

องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) เป็นรัฐวิสาหกิจที ่จัดตั ้งขึ ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง  

องค์การจัดการน้ำเสีย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2538 ซึ่งย้ายมาสังกัดกระทรวงมหาดไทยตาม              

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 ประกาศราชกิจจานุเบกษา           

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

ปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ลุ ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับการแก้ไข

ปัญหาต้องดำเนินการอย่างตอ่เนื่อง นอกจากนั้น อำนาจในการจัดการน้ำเสีย ยังกระจัดกระจายอยู่ใน

ความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงาน ส่งผลให้การดำเนินงานซ้ำซ้อน ไม่เป็นเอกภาพ 

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย เพื่อจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับบำบัด            

น้ำเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการกิจการ

ต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ  

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม และประเด็นยุทธศาสตร์  

ตามแผนพัฒนาองค์การจัดการน้ำเสีย ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) มีรายละเอียดดังนี้  

 

วิสัยทัศน์  

“บริหารจัดการน้ำเสียชุมชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน ภายในปี 2569” 

 

พันธกิจ  

1) จัดให้มรีะบบบำบัดน้ำเสยีรวมสำหรบัการจัดการน้ำเสียภายในเขตพ้ืนที่จัดการนำ้เสีย 

2) การใหบ้ริการรบับรหิารหรือจดัการระบบบำบดัน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพื้นที่จดัการน้ำเสีย 

3) บริการหรือกิจการต่อเนือ่งที่เกี่ยวข้องกับการจดัการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ 



แผนบริหารความเสี่ยงองค์การจดัการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนคร้ังที่ 1)  
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เป้าประสงค์รวม  

1) ปริมาณน้ำเสียได้รับการบำบัดได้ตามมาตรฐานน้ำทิ ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน  

รวม 252.00 ล้านลูกบาศก์เมตร 

-  ปี พ.ศ.2563 จำนวน    82.00    ล้านลูกบาศก์เมตร  

-  ปี พ.ศ.2564 จำนวน    84.00    ล้านลูกบาศก์เมตร 

-  ปี พ.ศ.2565 จำนวน    86.00    ล้านลูกบาศก์เมตร  

2) น้ำเสียหลังการบำบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน  

ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 99   

 ค่านิยมหลกัที่พ่ึงประสงค ์

        มุ่งมัน่ผลสัมฤทธิ ์จิตบริการ เชี่ยวชาญในหน้าที่ 
 
วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนทั่วประเทศ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย 
กลยุทธ์ที่ 1.1 ก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย 

1. ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 
2. ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 

1. ประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสีย 
2. การแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม (CSR in Process)  
   ขององค์กร 

  กลยุทธ์ที่ 2.2 บูรณาการเครือข่ายในการบริหารจัดการน้ำเสีย 
1. จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมในการบริหารจัดการน้ำเสียกับองค์กรปกครองส่วน   

              ท้องถิ่น       
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2. ฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้กับกลุ ่มผู ้ปฏิบัติงานด้าน  
              การจัดการน้ำเสีย (รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)   

           3. การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  
  4. การอบรมสัมมนาเครือข่ายในการบริหารจัดการน้ำเสีย  
                   กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาความรู้ทักษะด้านการจัดการน้ำเสียให้กับบุคลากร 

         1. ฝึกอบรมเพื ่อพัฒนาบุคลากรของ อจน. ให้ม ีความรู ้ท ักษะด้านการจัดการ 
             ระบบบำบัดน้ำเสีย  
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนา
กระบวนการจัดการน้ำเสีย  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการจัดการน้ำเสียด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
        กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาการจัดการน้ำเสียด้วยการประยุกต์ใช้นวตักรรมและ
เทคโนโลย ี
         1. นำพลังงานทดแทนมาใช้ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย  
         2. การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  
         กลยุทธ์ที่ 3.2 บริหารการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้นวัตกรรม 
         1. พัฒนาบุคลากรด้านความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดนวัตกรรมภายในองค์กร  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 

                  กลยุทธ์ที่ 4.1 ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ  
         1. ส่งเสริมธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามทุจริต   

2. พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทุนมนุษย์   
3. พัฒนาแผนวิสาหกิจองค์กร   
4. การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร  
5. พัฒนาแผนการบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
6. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า  

         กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ในองค์กร 
1. พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ (KM) ในองค์กร  
2. พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสีย     

             ประเทศไทย  
3. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารการตรวจสอบภายใน   
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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 

การดำเนินงาน 

ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
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บทท่ี 2   

 

การดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง  

1. กรอบกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การจัดการน้ำเสีย  

องค์การจัดการน้ำเสียได้นำหลักเกณฑ์ตามกรอบการบริหารความเสี ่ยงของ COSO  

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

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

Performance) มุ่งชี้ให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการทำงานของกลไกการบริหารความเสี่ยงองค์กรเข้ากับ

กลยุทธ์ และการดำเนินงานขององค์ โดยนำมากำหนดเป็นกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง 

ทั ่วทั ้งองค์กรเพื ่อให้ส่วนงานในสังกัดสามารถนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานและสนับสนุน  

ให้การดำเนินงานของทุกภาคส่วนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์องค์กร ดังนี้  

1) Governance and Culture (การกำก ับด ูแลก ิจการและว ัฒนธรรมองค ์กร) 

ประกอบด้วย บทบาทของคณะกรรมการ โครงสร้างการดำเนินงานตามเป้าหมายกลยุทธ์ การกำหนด

วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ การยึดมั่นต่อค่านิยมองค์กร และการสร้างความเข้มแข็งด้านทุนมนุษย์ 

2) Strategy & Objective Setting (กลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร) ประกอบด้วย 

การวิเคราะห์บริบทของธุรกิจ การกำหนดระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง การประเมิน

ทางเลือกของกลยุทธ์จัดการความเสี่ยงองค์กร และการวางเป้าประสงค์ทางธุรกิจภายใต้ความเสี่ยง 

3) Performance (เป้าหมายผลการดำเนินงาน) ประกอบด้วยการระบุความเสี ่ยง  

การประเมินระดับความรุนแรง การจัดลำดับความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง และการพิจารณา

ภาพรวมของความเสี่ยงองค์กรทั้งหมด 

4) Review & Revision (การทบทวนและปร ับปรุง) ประกอบด้วย การประเมิน 

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นจากการบริหารความเสี ่ยง การทบทวนความสามารถในการจัดการ  

และระดับความเสี่ยง และการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

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

การรายงาน) ประกอบด้วย การใช้สารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี ่ยง การใช้ช่องทาง 
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การสื่อสารต่างๆ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง และการรายงานความสำเรจ็-การดำเนนิการ รวมทัง้

วัฒนธรรมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

 
รูปภาพที่ 2.1 กรอบกระบวนการบรหิารความเสี่ยงองคก์ารจดัการน้ำเสีย 

2. การดำเนินงานตามกรอบกระบวนการบริหารความเสี่ยง  

กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายพัฒนาองค์กร องค์การจัดการน้ำเสีย  

ได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยง

ขององค์การจัดการน้ำเสีย ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่  

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดวัตถุประสงค์ 

ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ 4 การจัดการและแผนบริหารความเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ 5 การรายงานและติดตามผล 

ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลการจัดการ  

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ องค์การจัดการน้ำเสียได้กำหนดปรัชญา (Philosophy) 

และวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (ERM: Enterprise Risk Management) ดงันี้  
     

1. ก าหนดวัตถุประสงค์

2. ระบุความเสี่ยง

3. ประเมินความเสี่ยง

4. จัดการและจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง

5. รายงานและติดตามผล

6. ประเมินผลการจัดการและ
แผนบริหารความเสี่ยง
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ตารางที่ 1 ปรัชญาการบริหารความเสี่ยงขององคก์ารจดัการน้ำเสีย  

 

 

 ตารางที่ 2 วัตถุประสงค์การบรหิารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรขององค์การจัดการน้ำเสีย  

 

 องค์การจัดการน้ำเสียได้ระบุระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้  (Risk Appetite: 

RA)  และช ่วงเบ ี ่ ยง เบนของระด ับความเส ี ่ ยงท ี ่องค ์กรยอมร ับได้  (Risk Tolerance:  RT) 

โดยมีกระบวนการกำหนด ดังนี้  

                   1.1 ระบุเป้าหมายตามภารกิจองค์กรประจำปีบัญชี 

    1.2 ระบุเป้าหมายตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กรประจำปีบัญชี  

    1.3 ระบุผลงานในอดีต ย้อนหลัง 3 ปี  

    1.4 ระบุระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite: RA) และช่วงเบี่ยงเบน

ของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Tolerance: RT) 

วัตถุประสงคก์ารบริหารความเสีย่งทั่วทั้งองค์กรขององค์การจดัการน้ำเสีย 

1. เพื่อบริหารจัดการให้ความเสี่ยงที่ค้นพบนั้น คงเหลืออยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

2. เพื่อกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอย่างเป็นระบบ 

3. เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ ตระหนัก ให้ความสำคัญและร่วมมือบริหารความเสี่ยง 

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

วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือขา่ยการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนท่ัวประเทศ 

วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการจัดการนำ้เสยี  

มิต ิ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 
ของ อจน. (RA) 

ช่วงเบียงเบน 
ของระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 

ของ อจน. (RT) 
63 64 65 

ประสิทธผิล แหล่งน้ำที่มีคุณภาพ
น้ำเสื่อมโทรมและ
พอใช้ จะมีคุณภาพนำ้
ระดับด ี

ปริมาณนำ้เสียทีไ่ด้รับการ
บำบดัได้คุณภาพตามมาตรฐาน
จากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 

ล้าน ลบ.ม. 82 84 86 

ค่า
 R
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ขอ

ง อ
งค

์กร
เท

ียบ
เท

่าก
ับ 

 
ค่า

เป
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ยต

าม
แผ

นว
ิสา

หก
ิจ 

อง
ค์ก

าร
จัด

กา
รน

้ำเส
ีย 

พ.
ศ.

25
63

-2
56

5 ± 1 ล้าน ลบ.ม. 

คุณภาพการบริการ ผู้รับบริการมีความพงึ
พอใจต่อการบริหาร
จัดการน้ำเสีย 

ร้อยละความพึงพอใจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 85 90 ±5% 

ประสิทธิภาพ บูรณาการกับเครือข่าย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในการบริหารจัดการ
น้ำเสีย 

จำนวนบนัทึกข้อตกลงร่วม 
ในการบริหารจัดการนำ้เสีย 

พื้นที ่ 18 20 22 ± 1 พื้นที่ 

ร้อยละของผู้เข้ารับการ
เผยแพร่ความรู้ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการทดสอบ 

ร้อยละ 100 100 100 ± 5% 

การพัฒนาองค์การ บุคลากรมีทักษะใน
การดำเนินงาน 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การทดสอบ 

ร้อยละ - - 80 - 
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มิต ิ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 
ของ อจน. (RA) 

ช่วงเบียงเบน 
ของระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 

ของ อจน. (RT) 
63 64 65 

ประสิทธผิล มีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการจัดการ
น้ำเสียทีส่นบัสนุนการ
ดำเนินงาน 

จำนวนการติดตั้งพลังงาน
ทดแทนต่อป ี

ครัวเรือน 2 2 2 ± 1 แห่ง 

ปริมาณการนำนำ้เสียทีผ่่าน
การบำบดัแล้วกลบัมาใช้
ประโยชน์ใหม่ 

ลบ.ม. 
ต่อปี 

26
9,4

68
 

27
5,7

97
 

27
5,7

97
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5 

± 0.2 ล้าน ลบ.ม. 

คุณภาพบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมในการพฒันา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีขององค์กร 

ร้อยละของการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมองค์กร 

ร้อยละ - 50 60 ± 5% 

ประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ 

คะแนนประเมินผลองค์กร 
(รวม) 

คะแนน 3.5 3.6 3.7 ± 0.1 คะแนน 

การพัฒนาองค์การ มีการถ่ายทอดความรู้
ภายในองค์กร 

จำนวนเครื่องมือที่ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู ้

เครื่องมือ - 3 5 ± 1 เคร่ืองมือ 

มีเทคโนโลยนีวัตกรรม
สนับสนนุการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละของการสรุปรายงานผล
และติดตามสถานการณ์นำ้เสีย
ผ่านระบบสารสนเทศภายใน
ศูนย์ติดตามฯ 

ร้อยละ - 80 90 ± 5% 
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มิต ิ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 
ของ อจน. (RA) 

ช่วงเบียงเบน 
ของระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 

ของ อจน. (RT) 
63 64 65 

มีระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ 

ระบบ - - 1  
 

- 
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2. การระบุความเสี่ยง องค์การจัดการน้ำเสียได้ดำเนินการค้นหาความเสี่ยงประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามลำดับขั้นการค้นหาความเสี่ยง ดังนี้  

 

 
 

รูปภาพที่ 2.2 ลำดับขัน้การค้นหาความเสี่ยงขององคก์ารจัดการนำ้เสีย  

2.1 องค์การจัดการน้ำเสียจัดประชุมเรื่อง “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความ

คิดเห็นในการทบทวนแผนพัฒนาองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ.2563 – 2565” ในวันที่ 2 กันยายน 

2563 โดยมีการนำสถานะความเสี ่ยง ณ ปัจจุบันไปประกอบการพิจารณาเป็นปัจจัยนำเข้า

ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาองค์การจัดการน้ำเสีย ซึ่งในการประชุมฯ มีการรวบรวมประเด็น  

ความเสี่ยงของแต่ละสายงาน โดยนำมาวิเคราะห์และกำหนดปัจจัยเสี่ยงที่มีความสำคัญต่อองค์กร  

2.2 นำข้อมูลที่ได้มาศึกษา ทบทวนและวิเคราะห์ความไม่แน่นอน (Uncertainty) 

จากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร เพื ่อประมวลเป็นเหตุการณ์ (Events) ที ่อาจก่อให้เกิด

ผลกระทบเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์องค์การตามแหล่งที่มา (Sources) ที่กำหนดแหล่ง และ

จำแนกตามเหตุแห่งความเสี ่ยง (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) 

เพื ่อค้นหาโอกาส (Opportunity) คือ เหตุการณ์ที ่เคยเกิดขึ้นหรือมีโอกาสจะเกิดขึ ้นในอนาคต             

ที่หากเกิดขึ้นแล้วอาจส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการบรรลุวัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมายขององค์กร และ

หรือความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นและหรือมีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคต ที่หากเกิดขึ้น

แล้วอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การจัดการน้ำเสีย  

2.3 องค์การจัดการน้ำเสียไดก้ำหนดแหล่งที่มาของเหตุการณ์ที่ใช้ประกอบการระบุ

ความเสี่ยงไว้ 6 แหล่ง คือ  

แหล่งที ่1 กลยุทธ์องค์การ (Strategy) และ SWOT Analysis 

แหล่งที ่2 เกณฑ์ประเมนิผลการดำเนนิรัฐวิสาหกิจประจำปีบญัชี (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)  

โดยกำหนดแบบจำลองแสดงแหล่งที ่มาของข้อมูลประกอบการระบุความเสี ่ยง  

เพื่อความชัดเจนในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 2.3 แบบจำลองแสดงแหล่งที่มาของขอ้มูลการระบุความเสี่ยง  

2.4 จากการรวบรวมข้อมูลในแหล่งที่ 1 กลยุทธ์องค์การ (Strategy) ตามแผนพัฒนา

องค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ.2563 - 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการ

องค์การจัดการน้ำเสียเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 และร่างเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของ

องค์การปีบัญชี 2564 มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้   

  

 

 

 

SWOT 
analysis 

Strategy Tone at 
Top 

Bottom 
Up 

 

PA 
 

CSA 

RISK 

แบบจำลองแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลการระบุความเสี่ยง 

Impact 

Time 

Residual 
Risk 



แผนบริหารความเสี่ยงองค์การจดัการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนคร้ังที่ 1) 

  
-19- 

องค์การจัดการน้ำเสีย  พฤศจิกายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร  
           อ งค ์ ก ารจ ั ดการน ้ ำ เ ส ี ย  ( Wastewater Management Authority:  WMA)  เป็ น

รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม    
พ.ศ.2538 ซึ่งย้ายมาสังกัดกระทรวงมหาดไทยตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โดยมีผลวันที่ 
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ด้วยเหตุผลที่ว่า ปัญหาน้ำเสียในพื ้นที ่ลุ ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง  
ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับการแก้ไขปัญหาต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น 
อำนาจในการจัดการน้ำเสีย ยังกระจัดกระจายอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐหลาย
หน่วยงาน ส่งผลให้การดำเนินงานซ้ำซ้อน ไม่เป็นเอกภาพ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  
องค์การจัดการน้ำเสีย เพื่อจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับบำบัดน้ำเสียภายในเขตพ้ืนที่จัดการ
น ้ำเส ียทั ้งในและนอกเขตพื ้นท ี ่จ ัดการน้ำเส ีย รวมทั ้งบร ิการก ิจการต่อเน ื ่องท ี ่ เก ี ่ยวกับ  
การจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ  

วิสัยทัศน์  
“บรหิารจดัการนำ้เสียชุมชนให้ได้มาตรฐานและยัง่ยืน ภายในปี 2569”  

พันธกิจ  
   1) จดัใหม้ีระบบบำบดัน้ำเสียรวมสำหรับการจัดการนำ้เสียภายในเขตพ้ืนที่จดัการน้ำเสีย 
   2) การให้บรกิารรับบริหารหรือจดัการระบบบำบดัน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพื้นทีจ่ัดการน้ำเสีย 
   3) บริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกบัการจัดการน้ำเสียอยา่งมปีระสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ 

     เป้าประสงค์ 
1) ปริมาณน้ำเสียได้รับการบำบัดได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

ชุมชน รวม 252.00 ล้านลูกบาศก์เมตร 

     - ปี พ.ศ.2563 จำนวน    82.00    ล้านลูกบาศก์เมตร  

     - ปี พ.ศ.2564 จำนวน    84.00    ล้านลูกบาศก์เมตร 

     - ปี พ.ศ.2565 จำนวน    86.00    ล้านลูกบาศก์เมตร  

 2) น้ำเสียหลังการบำบัดไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบดันำ้เสียชุมชน
ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 99   
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2.6 จากการรวบรวมข้อมูลในแหล่งที่ 1 บทวิเคราะห์ SWOT Analysis เมื่อเน้นที่

จุดอ่อน (Weaknesses) ประกอบด้วย  

ลำดับที ่ จุดอ่อน (Weaknesses) 

w.1 การจัดการโครงสร้างการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากร ยังไม่สมดุลกับภาระงาน 

w.2 การบูรณาการข้อมูลองค์ความรู้ยังไม่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 
 

 2.7 จากการรวบรวมข้อมูลในแหล่งที่ 1 SWOT Analysis บทวิเคราะห์เมื่อเน้นท่ี

ข้อจำกัด (Threats) ประกอบด้วย  

ลำดับที่ ข้อจำกดั (Threats) 

T.1 อปท. มีอำนาจในการดำเนินงานด้านสาธารณูปโภคในพื้นที่ 

T.2 ขาดการกวดขันและตรวจสอบการใช้กฎหมายในเรื่องการจัดการน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่
แหล่งน้ำสาธารณะ 

 2.8 จากการรวบรวมข้อมูลในแหล่งที่ 1 SWOT Analysis บทวิเคราะห์เมื่อเน้นท่ี

โอกาส (Opportunities) ประกอบด้วย   

ลำดับที ่ โอกาส (Opportunities) 

O.1 รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายและให้ความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำเสียของ

ประเทศไทย 

O.2 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนยังไม่เพียงพอกับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 
 
 

                ร่างเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การปีบัญชี 2564 ที่สำคัญ 

PA 1.2   ความสำเร็จในการนำพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ 

            ระบบบำบัดน้ำเสีย 

PA 1.4   จำนวนพื้นที่ที่ อจน. สามารถให้บริการฟื้นฟูและการสนับสนุนและ/หรือ

ร่วมมือบริหาร และบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน อปท. 

PA 2.1   ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน  

PA 2.2   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ต่อปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ 
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  2.9 จากการนำโอกาส (Opportunities) จาก SWOT มาวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพ่ือ
การสร้างคุณค่า (Value Creation) ประกอบด้วย  
ลำดับที ่  การสร้างคุณคา่ (Value Creation) 

VC.1 งบประมาณในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี ่ยวกับความสำคัญในการจัดการน้ำเสีย         

ไม่เพียงพอ  

VC.2 การกำหนดแผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสียชุมชนไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด  

VC.3 ไม่มีบุคลากรที่จะรองรับการขยายขอบเขตการให้บริการ  

VC.4 องค์กรยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  
 

2.10 จากการรวบรวมข้อมูลในแหล่งที่ 1 ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Value Driver) 

จากแผนพัฒนาองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ.2563 -2567 ประกอบด้วย  

ลำดับที ่  ปัจจัยขับเคลื่อนมูลคา่ (Value Driver) 

VD.1 คุณภาพการบำบดั 

VD.2 งบประมาณและรายได ้
 

           2.11 จากการนำปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่า (Value Driver) มาวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพ่ือ
การเพิ่มมูลค่า (Value Enhancement) ประกอบด้วย  
ลำดับที ่  การเพ่ิมมูลคา่ (Value Enhancement)  

VE.1 ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

VE.2 คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

VE.3 การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสียประจำปี

งบประมาณ  

VE.4 รายได้ที่ได้จากการบริหารจัดการประจำปีงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
 

2.12 จากการรวบรวมข้อมูลในแหล่งที ่ 2 ร่างเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินการ

รัฐวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย (PA) ประจำปี 2564 ที่มีแนวโน้มความสำเร็จต่ำ ประกอบด้วย  

ลำดับที ่ (PA) ประจำป ี2564 ที่มีแนวโน้มความสำเร็จต่ำ 

PA 1.2 

 

ความสำเร ็จในการนำพลังงานทดแทนมาใช ้ประโยชน์ในการบร ิหารจ ัดการ 

ระบบบำบัดน้ำเสีย 
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PA 1.4 จำนวนพื้นที่ที ่ อจน. สามารถให้บริการฟื้นฟูและการสนับสนุนและ/หรือร่วมมือ

บริหาร และบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน อปท.  

PA 2.1 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน 

PA 2.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ต่อปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ 
 

2.13 จากการรวบรวมข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2563 ของ

องค์การจัดการน้ำเสีย ตามที่ กค 0818.2/994 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วย  

        2.13.1 ข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

ลำดับที ่ ข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ / 28 กุมภาพันธ์ 2563 

SEPO1 

 

องค์การจัดการน้ำเสียควรมุ่งเน้นผลลัพธ์ของการดำเนินงานทั้งในด้านมลพิษทางน้ำ 

และสุขภาพของประชาชนในแหล่งชุมชนและพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ ่น (อปท.) ต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการน้ำเสียในภาพรวมของประเทศ  

ต ้องจ ัดลำดับความสำค ัญของพื ้นท ี ่ เป ้าหมายในการดำเนินงาน โดยเฉพาะ 

ลุ่มน้ำที่พบปัญหาด้านคุณภาพน้ำ  

SEPO2 

 

องค์การจัดการน้ำเสียควรนำผลลัพธ์และข้อเสนอแนะที ่ได้ร ับจากการสำรวจ 

ความพึงพอใจต่อองค์การจัดการน้ำเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุง  

การดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  

SEPO3 

 

องค์การจัดการน้ำเสียควรจัดทำแผนงานการเข้าบริหารจัดการน้ำเสียให้ครอบคลุม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในภาพรวมของประเทศ และบูรณาการการทำงาน 

ในเชิงนโยบายร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการน้ำเสียในภาพรวมของ

ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  

SEPO4 

 

การเบิกจ่ายงบลงทุนขององค์การจัดการน้ำเสียควรพิจารณาแผนงานในการลงทุน  

ให้สอดคล้องกับความสามารถในการเบิกจ่าย โดยจัดทำประเด็นความเสี ่ยงและ  

แนวทางการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผนที่กำหนด และ

ขอให้องค์การจัดการน้ำเสียเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนรายปี และปฏิบัติตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี 
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ลำดับที ่ ข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ / 28 กุมภาพันธ์ 2563 

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในการประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของ

รัฐวิสาหกิจอย่างเคร่งครัด 

SEPO5 

 

องค์การจัดการน้ำเสียควรให้ความสำคัญและกำกับดูแลอย่างจริงจังในด้านการบริหาร

จัดการองค์กร ในหัวข้อที่ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์การประเมินในระดับมาตรฐาน 

(3.0000 คะแนน) จำนวน 3 ด้าน ดังนี้ การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน 

และโดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีคะแนนต่ำสุดเท่ากับ 2.5177 ทั้งนี้ 

เพื่อปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องในสิ่งที่ยังขาดหรือเป็นจุดอ่อนด้านการบริหาร

จัดการองค์กรต่อไป 
   

                          2.13.2 ประเด ็นปัญหาหลักและข้อเสนอแนะ ในบันทึกข ้อตกลงเกณฑ์

ประเมินผลการดำเนินรัฐวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย 

                                    2.13.2.1 ประเด็นปัญหาหลัก 

ลำดับที ่
ประเด็นปัญหาหลัก ในบันทึกข้อตกลงเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินรัฐวสิาหกิจ

องค์การจดัการน้ำเสยี ประจำปีบัญชี 2563 

Problem 1 

 

ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับกับการจ่ายค่าบริการเพื่อบำบัดการน้ำเสีย เนื่องจาก  

ขาดความตระหนักในการร ักษาค ุณภาพแหล่งน ้ำ และขาดแรงจ ูงใจในการ 

จ่ายค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิเสธการออก 

เทศบัญญัติเพื่อจัดเก็บค่าบริการ และไม่ให้ความสำคัญกับการลงทุนจัดการน้ำเสีย 

Problem 2  การกระจายอำนาจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้อำนาจหน้าที่ ในการจัดตั้ง
และการดูแลระบบบำบัดน้ำเส ียรวม ตลอดจนการจัดเก ็บค ่าบร ิการ อย ู ่ใน 
ความรับผิดชอบของ อปท. ในขณะที่ อปท.หลายแห่ง ขาดความพร้อมในการบรหิาร
จัดการน้ำเสีย 

Problem 3  กฏหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนในปัจจุบนั อยู่ในความรับผิดชอบของ
หลายหน่วยงาน ทำให ้ขาดเอกภาพในการบังค ับใช ้ รวมทั ้งขาดบทลงโทษ 
ที่มีประสิทธิภาพ 

Problem 4 ทิศทางในการดำเนินงานของ องค์การจัดการน้ำเสียยังไม่ชัดเจน ทำให้ไม่สามารถ
วางแผนงานหรือแผนปฏิบัติการที่เหมาะสม 
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ลำดับที ่
ประเด็นปัญหาหลัก ในบันทึกข้อตกลงเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินรัฐวสิาหกิจ

องค์การจดัการน้ำเสยี ประจำปีบัญชี 2563 

Problem 5 การบริหารจัดการองค์กรขององค์การจัดการน้ำเสีย ยังขาดประสิทธิภาพ 

Problem 6 ระบบเส้นท่อรวบรวมน้ำเสียชุมชนในปัจจุบัน หลายพื้นที ่ ยังขาดการตรวจสอบ 
ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษา จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทำให้ประสิทธิภาพ 
ในการรวบรวมน้ำเสียชุมชน ต่ำกว่าปริมาณน้ำเสียจริงที่เกิดขึ้น 

                                      

   2.13.2.2 ข้อเสนอแนะ 

ลำดับที ่
ข้อเสนอแนะ ในบันทึกข้อตกลงเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินรัฐวิสาหกิจองคก์าร

จัดการน้ำเสีย ประจำปีบัญชี 2563 

Suggestion 1  

 

องค์การจัดการน้ำเสีย ควรมีการเผยแพร่ความรู้ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ  

น้ำเสียและการบำบัดน้ำเสียไปสู่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น เพื่อให้เกิด

ความรู ้ความเข้าใจและการให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา

ทรัพยากรน้ำร่วมกัน 

Suggestion 2 

 

องค์การจัดการน้ำเสีย ควรผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับ อปท. อย่างเป็นรูปธรรม 

เพื่อให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ อย่างเพียงพอและยั่งยืน 

Suggestion 3 

 

องค์การจัดดการน้ำเสีย ควรเพิ ่มบทบาทส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการระหว่าง

หน่วยงานที่กำกับดูแลกฏหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการบังคับใช้ 

Suggestion 4 องค์การจัดการน้ำเสีย ควรปรับแนวทางการดำเนินงานให้มีความชัดเจนมากขึ้น 

รวมถึงพัฒนาการจัดทำแผนงาน ทั ้งในระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปี  

ให้สอดคล้องบทบาทภารกิจขององค์กร ตลอดจนผลักดันการนำแผนดังกล่าว 

ไปสู่การปฏิบัติ 

Suggestion 5 องค์การจัดการน้ำเสียควรเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยนำ 

ผลการศึกษาเก ี ่ยวกับการเพิ ่มประส ิทธ ิภาพซ ึ ่งเคยได ้ทำไว ้แล้วมาปฏ ิบ ัติ  

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการดำเนินงานขององค์กร 
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ลำดับที ่
ข้อเสนอแนะ ในบันทึกข้อตกลงเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินรัฐวิสาหกิจองคก์าร

จัดการน้ำเสีย ประจำปีบัญชี 2563 

Suggestion 6 ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ด้านการจัดการ  

น้ำเสียชุมชน เพื่อวิเคราะห์ วางแผน กำหนดงบประมาณ และบทบาทผู้รับผิดชอบ 

ในภาพรวมทั้งประเทศ เพื่อให้การแก้ปัญหามลพิษด้านน้ำเสียเป็นวาระระดับชาติ 

                  2.13.2.3 ข ้อสังเกตของคณะอนุกรรมการบันทึกข ้อตกลงและ

ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ  

ลำดับที ่

ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงาน

รัฐวิสาหกิจ ในบันทึกข้อตกลงเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินรัฐวสิาหกิจ 

องค์การจดัการน้ำเสยี ประจำปีบัญชี 2563 

Notice 1 คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อสังเกตเรื่องการเข้าฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบบำบัด  

น้ำเสียของชุมชนของ อปท. โดย อจน. ควรเร่งรัดแผนงานในการดำเนินการเพื่อเข้า

ฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย โดยมุ่งเน้น

ผลลัพธ์ในภาพรวมของประเทศ ด้านสถานการณ์น้ำเสียของประเทศที่ส่งผลกระทบ

ต่อสุขภาพของประชาชน และสภาพแวดล้อมของประเทศ 

Notice 2 การเผยแพร่และให้ความรู้ด้านการจัดการน้ำเสีย อจน.ควรเพ่ิมการดำเนินงานในพ้ืนที่

เป้าหมายที่ อจน. จะเข้าฟื ้นฟูและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เพื ่อให้เกิด  

ความตระหนักของผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำไปสู่ความร่วมมือของชุมชนต่อการดำเนินงาน

ของ อจน. 
 

                   2.14 จากการรวบรวมข้อมูลในแหล่งที่ 3 ข้อสังเกตของผู้บริหาร (Tone at Top) 

ประกอบด้วย   

                           2.14.1 ข้อสังเกตของคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย 

ลำดับที ่ ข้อสังเกตของคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย 

Board 1 

 

ระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วน จากภาพรวมกว่า 101 

แห่ง ยังมีปัญหาในการบริหารจัดการกับปัญหาด้านประสิทธิภาพของระบบบำบัด  

น้ำเสีย องค์การจัดการน้ำเสียต้องเสนอแนะและจัดทำแผนบริหารจัดการระบบ



แผนบริหารความเสี่ยงองค์การจดัการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนคร้ังที่ 1) 

  
-26- 

องค์การจัดการน้ำเสีย  พฤศจิกายน 2563 

ลำดับที ่ ข้อสังเกตของคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย 

บำบัดน้ำเสียดังกล่าวเป็นลำดับความสำคัญแรก เพื่อให้สามารถใช้งานระบบบำบัด

น้ำเสียได้อย่างเต็มที่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล  

Board 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำเสีย ควรริเริ่มให้มีการจัดเก็บค่าจัดการ

น้ำเสียอย่างเป็นระบบ โดยให้ทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่ออธิบายความจำเป็น  

ในการจัดเก็บค่าจัดการน้ำเสียให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายขั้นต้นและสามารถบริหาร

จัดการได้อย่างยั่งยืน  

Board 3 การปรับปรุงภาพลักษณ์องค์การจัดการน้ำเสียควบคู่กับประสิทธิภาพภายในทั้งใน

เรื ่องธรรมาภิบาลขององค์กร และการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื ่อให้  

มีความเชื่อถือต่อหน่วยงานอื่นๆ และประชาชนโดยทั่วไป และจะต้องดำเนินการ

โดยต่อเนื่องเป็นระยะยาว  

Board 4 ควรนำเสนอพื้นที่ในทุกจังหวัดที่ยังไม่ได้ประกาศให้เป็นพื้นที่จัดการน้ำเสียให้ ครม. 

อนุมัติและประกาศให้เป็นพ้ืนที่จัดการน้ำเสียทั้งหมด โดยอาจจะเสนอพร้อมกับแผน

ในการดำเนินงานให้ ครม. เห็นชอบในคราวเดียวกัน ถ้าสามารถทำได้ก็ไม่ต้องแก้ไข

พระราชกฤษฎีกา  

Board 5 การนำเสนอแผนควรต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาต ิและแผนของ

กระทรวงมหาดไทย ประเด็นเรื ่องตัวชี ้วัดเชิงประมาณ เชิงคุณภาพที่อ้างอิงถึง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากปจัจุบัน

ได้มีการโอนย้ายหน่วยงานไปสังกัดกระทรวงมหาดไทยแล้ว  

Board 6 การสื่อสารให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ ควรสร้าง link ที่เกี่ยวกับมาตรฐานของ        

น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียแล้วทั้งหมด ให้ประชาชนได้ทราบว่ามีมาตรฐาน

อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องหรือควรรู้  

Board 7 ควรพิจารณาเรื่องงบประมาณในการดำเนินงานเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียให้เพียงพอ  

Board 8 โครงการจัดซื้อจัดจ้างต้องเผื่อเวลาสำหรับการอุทธรณ์ไว้ 60 วัน องค์การจัดการ    

น้ำเสียต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน กรกฎาคม (เนื่องจากไม่สามารถกันเงิน
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ลำดับที ่ ข้อสังเกตของคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย 

เหลื่อมปีแบบไม่มีหนี้ได้ ตาม พรบ. วิธีการงบประมาณ ตั้งงบประมาณรายจ่าย 

ข้ามปีที่ได้ก่อหนี้ผูกพันก่อนสิ้นกำหนดเวลา)  

Board 9 แผนการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาควรเริ่มดำเนินการพร้อมกับการเบิกจ่ายค่าก่อสร้าง 

โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ ควรพิจาณาให้ท ี ่ปร ึกษาเตรียมความพร้อม 

ก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้าง  

Board 10 

 

ต้องทำความเข้าใจกับผู้รับจ้างตั้งแต่เริ่มการประมูลงานว่า ต้องดำเนินงานให้เสร็จ

ภายในปีงบประมาณ เพราะถ้าสัญญาจ้างไม่ข้ามปี จะกันเงินกันเหลื่อมปีไม่ได้  

แต่ถ้าเป็นสัญญาจ้างที่ข้ามปีงบประมาณสามารถกันเงินเหลื่อมปีแบบมีหนี้ได้  

Board 11 ควรพิจารณาเรื่องงบประมาณ เนื่องจากในทุกปีจะพบว่ามีผลขาดทุนจากรายรับ 

ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ทำให้ต้องยืมเงินสำรองจากบัญชีกำไรสะสม เพื่อนำมาใช้ใน

การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งด้วยปริมาณบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

ยังสามารถสำรองเงินมาใช้ได้ แต่หากมีการขยายโครงสร้างทำให้ต้องสำรองเงินเพ่ิม

อาจจะกระทบกับกระแสเงินสด (Cash Flow)  

Board 12 ควรพิจารณาระยะเวลาการดำเนินการรายงานผลด้านการเงิน หากส่วนกลางเป็น        

ผู ้ลงบัญชีและต้องรอข้อมูลจากสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาประมาณ 45 วัน  

อาจใช้เวลานานเกินไป  
  

  2.14.2 ข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในองค์การจัดการน้ำเสีย      

ลำดับที ่
ข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

องค์การจดัการน้ำเสยี 

RMC.1 

 

เมื่อองค์การจัดการน้ำเสียย้ายไปสังกัดกระทรวงมหาดไทยจะต้องเตรียมความพร้อม
ในการรับภาระงานที่เพิ่มขึ้น พร้อมกับบุคลากรในการปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลัง 
ต้องพิจารณาในส่วนของความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องตามนโยบาย หรือ
พิจารณาใช้แนวทางการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามารับบริหารจัดการระบบ 
เพื่อรองรับภาระงานที่เพิ่มขึ้น และงบประมาณ ซึ่งควรพิจารณาไปพร้อมๆ กัน  
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ลำดับที ่
ข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

องค์การจดัการน้ำเสยี 

RMC.2 องค์การจัดการน้ำเสียควรพิจารณาหาแนวทางในเรื่องรายได้จากการบริหารจดัการ
ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื ่อแก้ไขปัญหาระยะยาวที่จะทำให้องค์การจัดการน้ำเสีย        
ไม่สามารถจัดเกบ็รายได้ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของไตรมาส 1, 2 และไตรมาส 3 ได้ 

RMC.3 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเข้าในเดือนสิงหาคม ซึ่งตามระเบยีบ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำแผนประมาณการรายจ่ายประจำปีเสนอต่อ
สภาท้องถิ ่น ในช่วงนี ้หากองค์การจัดการน้ำเสียดำเนินการกำหนดแนวทาง
ปฏิบัติการจ่ายรายไตรมาสจะเป็นการดี 

RMC.4 โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี ้ยง)  
ในการบูรณาการร่วมกันระหว่างการประปาส่วนภูมิภาค และ องค์การจัดการน้ำเสีย
โดยคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย ควรมีส่วนในการผลักดันในโครงการ
ดังกล่าว อาจมีการเชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม สัมมนา ทำให้รับทราบ  
ในสิ ่งเดียวกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โดยการดำเนินการนี้จะทำให้มีผลงาน 
ที่เห็นเป็นประจักษ์เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์การจัดการน้ำเสีย 

RMC.5 องค์การจัดการน้ำเสียควรมีการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมาย 
ทุกกลุ่มมีความตระหนัก และจิตสำนึก รวมทั้งมีความเข้าใจต่อการดำเนินงาน 
ขององค์กร ซึ่งจะส่งผลให้ลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ 

RMC.6 การนำระบบสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานการประชุม/การสื่อสาร 
ภายในองค์กรหรือระหว่างสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาให้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน 
องค์การจัดการน้ำเสียมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามาประชุมยังส่วนกลาง เช่น  
การใช้การประชุมระบบ video conference หรือ ระบบ intranet  

RMC.7 องค์การจัดการน้ำเสียต้องเร่งการประชาสัมพันธ์เชิงรุกต่อบุคคลภายนอก ให้องค์กร
เป็นที่รู ้จักมากยิ่งขึ้น อาจจะมีการใช้สื ่อออนไลน์ เนื ่องจากมีการลงทุนไม่มาก  
แต่สามารถเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วและครอบคุลมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

RMC.8 ควรมีการหารือเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดเก็บรายได้ ซึ่งจะต้องมอง
ให้เป็นเหตุเป็นผล รวมถึงตั้งเป้าหมายการจัดเก็บรายได้รายไตรมาสให้สอดคล้อง  
กับรายได้จริง เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย 

 

2.14.3 ข้อสังเกตของผูบ้รหิารองคก์ารจดัการนำ้เสีย 
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ลำดับที ่ ข้อสังเกตของผู้บริหารองคก์ารจดัการน้ำเสยี 

Mgt.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย ควรมีการตดิตาม

และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

Mgt.2 การเบิกจ่ายงบลงทุนค่อนข้างต่ำ ต้องกำหนดมาตรการหรือวางแผนในการบริหาร

ความเสี่ยง รวมทั้งต้องมีมาตรการติดตามและเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง 

Mgt.3 ควรมีการพัฒนาศักยภาพในเรื ่องการพัฒนาบุคลากร และระบบงานบุคคล 

ให้มีประสิทธิภาพ 

Mgt.4 บุคลากรองค์การจัดการน้ำเสียมีโอกาสเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)    
 

2.15 จากการรวบรวมข้อมูลในแหล่งที่ 4 ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน (Bottom 

Up) จากการประชุมกลุ่มย่อย ประกอบด้วย   

ลำดับที ่ ความคิดเห็นของสายงาน (Business Unit / Bottom up) 

BU 1 การดำเนินงานตามภารกิจหลักขององค์กรยังไม่บรรลุผล 

BU 2 ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผนงบลงทุนยังไม่ได้ตามแผนที่วางเป้าหมายไว้ 

BU 3 การจัดการทางด้านทรัพยากรบุคคล ยังไม่มีการพัฒนาทางด้าน HRM และ HRD 

เท่าที่ควร 

BU 4 ผู้รับจ้างขององค์การจัดการน้ำเสียเข้าพื้นที่ไม่ได้หรือปฏิบัติงานล่าช้ากว่าสัญญา 

BU 5 สภาพคล่องในการดำเนินงานไม่เอื้ออำนวย 

BU 6 พ้ืนที่ที่ได้มีการจัดทำคำของบประมาณไม่ได้ตรงตามที่กำหนด  

BU 7 นโยบายของการเมืองท้องถิ่นบางพื้นที่ไม่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดเก็บ

ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย 

BU 8  ค่าบริการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียมีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร 

BU 9 ภาพลักษณ์ขององค์กรยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

BU 10 การเตรียมความพร้อมขององค์การจัดการน้ำเสียในการรับบริหารจัดการระบบบำบัด      

น้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2.16 จากการรวบรวมข้อมูลในแหล่งที่ 5 ความเสี่ยงเดิมที่คงเหลืออยู่ (Residual 

Risk) ประกอบด้วย  
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ลำดับที ่ ความเสี่ยงเดิมที่คงเหลืออยู่ (Residual Risk) 

RR. 1 การฟื ้นฟูและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (จำนวน 14 พื้นที่) 
 

2.17 จากการรวบรวมข้อมูลในแหล่งที ่ 6 การประเมินการควบคุมภายในและห 

ผลการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย  

ลำดับที ่ การประเมินการควบคุมภายในและผลการตรวจสอบภายใน 

CSA.1 การดำเนินการบริการจัดเก็บรายได้และลูกค้าสัมพันธ์ และการดำเนินการบริหาร 

หนี้ค้างชำระ 

 

2.18 จากการประมวลเหตุการณ์ (Events) ที ่อาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ 

ต่อการบรรลุวัตถุประสงคอ์งค์การตามแหล่งที่มา (Sources) ที่กำหนดแหล่ง และจำแนกตามเหตแุหง่

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

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

ภายในใช ้หล ักค ิด B-Me (B=Budget, M=Manpower, e=Effectiveness) เพ ื ่อค ้นหาโอกาส 

(Opportunity) และหรือความเสี่ยง (Risk) รายละเอียดการวิเคราะห์ปรากฎในบทที่ 3  

3. การประเมินความเสี ่ยง องค์การจัดการน้ำเสียได้ระบุความเสี ่ยงเพื ่อพิจารณา 

ว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดที่ทำให้ องค์การจัดการนำ้เสียอาจไมส่ามารถดำเนนิงานให้บรรลุวตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว ้

โดยจำแนก ประเภทความเสี่ยงเป็น 4 ด้าน คือ  

• ความเส ี ่ ยงด ้ านกลย ุทธ ์  (S:  Strategic Risk)  หมายถ ึ ง  ความเส ี ่ ยง 

อันเนื ่องมาจากการกำหนดยุทธศาสตร์ การดำเนินนโยบาย การกำหนด แผนกลยุทธ์ แผนการ

ดำเนินงาน และการนำไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อม

ภายนอก 

• ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O: Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยง

อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กร 

• ความเส ี ่ ยงด ้ านการเง ิน ( F:  Financial Risk)  หมายถ ึ ง  ความเส ี ่ ยง 

อันเนื่องมาจากการขาดสภาพคล่อง ความไม่เพียงพอและความพร้อมของเงินทุนที่จะใช้ในการจัดการ 
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• ความเสี ่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (C: Compliance Risk) หมายถึง 

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกำกับดูแลกิจการหรือการควบคุมการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย 

ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก  

4. การจัดการและแผนบริหารความเสี่ยงหรือการตอบสนองความเสี่ยง  กลยุทธ์ในการ

ตอบสนองความเสี่ยงมี 4 กลยุทธ์ คือ  

• การยอมรับความเสี่ยง ( Take) การยอมรับให้มีความเสี่ยง เนื่องจากค่าใช้จ่าย

ในการจัดการหรือสร้างระบบควบคุมมีมูลค่าสูงกว่าผลลัพธ์ที่ได้ แต่ก็ควรมีมาตรการติดตามและดูแล 

เช่น กำหนดระดับผลกระทบที่ยอมรับได้ การดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น  

• การจัดการความเสี่ยง (Treat) การออกแบบระบบควบคุม การแก้ไขปรับปรุง

การทำงานเพ่ือป้องกันหรือจำกัดผลกระทบและลดโอกาสเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

เช่น วางมาตรการเชิงรุก ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญเพิ่มเติม เป็นต้น  

• การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) การกระจายทรัพย์สิน หรือกระบวนการ

ต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญเสีย เช่น การประกันทรัพย์สิน การจ้างบริษัทภายนอกให้ทำงาน

บางส่วนแทน (Outsources) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสำรองตามแผนการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ  

• การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) ใช้ในกรณีสามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์

ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงได้ เช่น ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน ลดขอบเขตการดำเนินงาน หรือ  

การเปลี่ยนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หรือนโยบายในการดำเนินงาน เป็นต้น  

5. การรายงานและตดิตามผล  

การรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

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

ปรับเปลี่ยนการติดตามผลให้ทันกาล ความเหมาะสมกับสถานการณ์ความเสี่ยงขององค์กรได้ สำหรับ

การรายงานผลจะเป็นหน้าที่ของผู ้รับผิดชอบความเสี ่ยง (Risk Owners) ในการจัดทำรายงาน 

ตามรูปแบบที่กำหนดเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในและ

คณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย  
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6. การประเมินผลการจัดการ 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทำหน้าที่ในการกำหนด

นโยบายและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร โดยครอบคลุม  

ทุกพันธกิจอย่างเหมาะสม และควบคุม ติดตาม รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการที่องค์กร

กำหนด นอกจากนี้ยังมีทำหน้าที่ระบุ วิเคราะห์เหตุการณ์และความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ 

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร และเสนอแนะกลไกและวิธีการในการบริหารความเสี่ยง  

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การประเมินผลการจัดการเพื่อให้องค์กรมีความพร้อมในการพัฒนาทุกๆ 

ด้านอย่างมีประสิทธิภาพ และมีภูมิคุ้มกัน เพื่อเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายใน

และภายนอกองค์กรได้  
 

3. เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง  

การประเมินความเสี่ยงกำหนดใหเ้ป็นเชิงปริมาณ ในรูปแบบของผลลัพธ์จากการคณู 

 

โดยที ่ คะแนนผลกระทบจากความเสี่ยง (Impact) กำหนดไว ้5 ระดับ  

คะแนนโอกาสเกดิความเสี่ยง (Likelihood) กำหนดไว ้5 ระดับ  

ค่าระดับความเสี่ยง ผลลัพธก์ารคูณคะแนนโอกาสกับผลกระทบกำหนดไว้ 25 ระดบั  
 

 ตารางที ่4 แสดงค่าระดบัความเสี่ยง  

ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน แทนด้วยแทบสี ความหมาย 

ต่ำ 1 – 3 สีเขียว ความเสี่ยงต่ำ / ระดับที่ยอมรับได้ 

ปานกลาง 4 – 6 สีเหลือง ความเสี่ยงปานกลาง / ช่วงเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ 

สูง 7 – 12 สีส้ม ความเสี่ยงสูง / ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ 

สูงมาก 13 - 25 สีแดง ความเสี่ยงสูงมาก / ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ 

 

ค่าระดับความเสี่ยง = คะแนนของโอกาสเกิดความเสีย่ง X คะแนนผลกระทบจากความเสี่ยง 
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ตารางที่ 5 ตารางจดัระดบัความเสี่ยง (Risk Matrix)  

 

 

 

 

 

  
 

การระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรขององค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ทบทวนคร้ังที่ 1) 

ความเสี่ยง 

ผลการประเมินความเสีย่ง 

ณ ก.ย. 63 
ทบทวนคร้ังท่ี 1 

(พ.ย.63) 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.64) 
เป้าหมาย 
ก.ย. 64 

 ประเภท: Strategic Risk (S) 
RF1 การฟื้นฟูและการจัดให้มีบริหารจดัการ
ระบบบำบัดน้ำเสีย ของ อปท. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ไม ่เป ็นไปตาม
เป้าหมาย (จำนวน 22 พื้นที่)  

สูงมาก 
(I5 x L5 =25) 

สูงมาก 
(I5 x L5 =25) 

- - - - ต่ำ 
(I1 x L1 = 1) 

RF2 ค ว า ม ส ำ เ ร ็ จ ใ น ก า ร น ำ  Green 
Technology ใช้ในการบริหารจัดการระบบ
บำบัดน้ำเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย   

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

สูงมาก 
(I5 x L5 =25) 

- - - - ต่ำ 
(I1 x L1 = 1) 

 ประเภท: Operational Risk (O) 

RF3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อปริมาณ
น้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

สูงมาก 
(I5 x L5 =25) 

- - -  - ต่ำ 
(I1 x L1 = 1) 

 ประเภท: Financial Risk (F) 

RF4 รายไดท้ี่เกิดจากการบริหารจัดการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

สูงมาก 
(I5 x L5 =25) 

    ต่ำ 
(I2 x L1 = 2) 

ประเภท: Compliance Risk (C) 

RF5 การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบ ัต ิการองค์การจ ัดการน้ ำเสีย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

สูงมาก 
(I5 x L5 =25) 

- - - - ต่ำ 
(I1 x L1 = 1) 
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การระบุปัจจัยเสีย่งระดับองค์กรขององค์การจัดการน้ำเสยี  

สถานะ: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนครั้งที่ 1) 
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บทที่ 3 

การระบุความเสี่ยงระดับองค์กรและ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 



  

องค์การจัดการน ้าเสีย พฤศจิกายน 2563 

   

บทที่ 3 
   

การระบคุวามเสี่ยงระดบัองค์กรและการจัดท้าแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การจัดการน ้าเสีย 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนครั งที่1) 
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Strategy Map with Corporate Risk Factors ขององค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิสัยทัศน์ :  บริหารจัดการน ้าเสีย ุม น ห้ ด้มา ร านและย่ังย น  าย นปี 2569 

วั  ุประสงค์เ ิงยุท ศาส ร์ท่ี 1
สร้างเคร อข่ายการบริหารจัดการน ้าเสีย ุม นท่ัวประเทศ

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

กลยุท ์ท่ี 1.1 ก่อสร้างและเพ่ิมประสิท ิ าพระบบบ้าบัดน ้าเสีย
 ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย
    น ูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย

กลยุท ์ท่ี 2.1 การประ าสัมพัน ์เ ิงรุก และส่งเสริม าพลัก ณ์องค์กร
 ประ าสัมพัน ์การจัดการน ้าเสีย

กลยุท ์ท่ี 2.2 บูรณาการเคร อข่าย นการบริหารจัดการน ้าเสีย
 จัดท้าบันท กข้อ กลงร่วม นการบริหารจัดการน ้าเสีย

กลยุท ์ท่ี 1.4 ส่งเสริมความรู้ ห้กับเคร อข่ายผู้มีส่วน ด้ส่วนเสีย นการบริหารจัดการน ้าเสีย
   กอบรมการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ห้กับกลุ่มผู้ป ิบั ิงานด้านการจัดการน ้าเสีย  

(รวมองค์กรปกครองส่วนท้อง ่ิน)
 การส่งเสริมความรู้เก่ียวกับการจัดการน ้าเสีย ห้แก่กลุ่มบุคคลท่ัว ป

กลยุท ์ท่ี 2.3 พั นาความรู้ทัก ะด้านการจัดการน ้าเสีย ห้กับบุคลากร
   กอบรมเพ ่อพั นาบุคลากรของ อจน. ห้มีความรู้ทัก ะด้านการจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย  

กลยุท ์ท่ี 3.1 พั นาการจัดการน ้าเสียด้วยการประยุก ์  ้นวั กรรมและเทค น ลยี
 น้าพลังงานทดแทนมา  ้ นการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย
 การน้าน ้าเสียท่ีผ่านการบ้าบัดแล้วมา  ้ประ ย น์ หม่

กลยุท ์ท่ี 3.2 บริหารการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน ด้ส่วนเสีย ดย  ้นวั กรรม
 พั นาบุคลากรด้านความคิดสร้างสรรค์ นการ ่อยอดนวั กรรม าย นองค์กร

กลยุท ์ท่ี 4.1 ผลักดัน ห้องค์กรมุ่งสู่การเป นองค์กร ั นน้า
 ส่งเสริม รรมา ิบาลและการป องกันและปราบปรามทุจริ 
 พั นาแนวทางการบริหารจัดการทุนมนุ ย์
 พั นาแผนวิสาหกิจองค์กร
 การบริหารจัดการความเส่ียงและควบคุม าย นขององค์กร
 พั นาแผนการบริหารความสัมพัน ์ผู้มีส่วน ด้ส่วนเสีย
 จัดท้าแผนยุท ศาส ร์ด้านลูกค้า

กลยุท ์ท่ี 4.2 พั นาระบบเทค น ลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ นองค์กร
 พั นากระบวนการจัดการความรู้ (KM)  นองค์กร
 พั นาระบบสารสนเทศส้าหรับศูนย์ ิด ามและรายงานส านการณ์น ้าเสียประเทศ ทย
 พั นาระบบสารสนเทศด้านการบริหารการ รวจสอบ าย นRF1 การ   น ูและจัด ห้มีการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ของ อปท. 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ม่เป น ป ามเป าหมาย (จ้านวน 22 พ  นท่ี)

RF2 ความส้าเร จ นการน้า Green Technology   ้ นการบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ม่เป น ป ามเป าหมาย

RF3 ค่า  ้จ่าย นการด้าเนินงาน ่อปริมาณน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ม่เป น ป ามเป าหมาย

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

RF5 การเบิกจ่ายงบลงทุน ม่เป น ป ามแผนป ิบั ิการองค์การจัดการน ้าเสีย 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่ีมา: แผนพั นาองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งท่ี 1)  ด รับความเห น อบ
จากผ  อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสีย เม ่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 

ยุท ศาส ร์ที่ 1 : ก่อสร้างและเพิ่มประสิท ิ าพระบบบ้าบัดน ้าเสีย

ยุท ศาส ร์ที่ 2 : ประ าสัมพัน ์และสร้างการรับรู้

ยุท ศาส ร์ที่ 3 : พั นาการจัดการน ้าเสียด้วยการประยุก ์  ้นวั กรรม   
                     และเทค น ลยี

ยุท ศาส ร์ที่ 4 : พั นาองค์กรสู่ความย่ังย น
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Risk Profile องค์การจัดการน ้าเสีย แสดงค่าระดับความเสี่ยงระดับองค์กร ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนครั งที่ 1) 
ส านะ:  ้นปีงบประมาณ 2564 และค่าเป าหมาย ส านะ: สิ นสุด  รมาสที่ 1/2564 ( .ค. –  .ค. 63) ส านะ: สิ นสุด  รมาสที่ 2/2564 (ม.ค. – มี.ค. 64) และทบทวนระหว่างป ี
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ส านะ: สิ นสุด  รมาสท่ี 3/2564 (เม.ย. – มิ.ย. 64) ส านะ: สิ นสุด  รมาสที่ 4/2564 (ก.ค. – ก.ย. 64) ราย  ่อปัจจยัเสีย่งระดบัองค์กร   
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หมายเห ุ:       AAA  ค อ ความเสี่ยงที่ค นพบครั งแรก                    AAA  ค อ ความเสี่ยงที่คาดหวังปลายปี 
                    AAA  ค อ ความเสี่ยงที่ยอมรับ ด                           AAA  ค อ ความเสี่ยงปัจจุบัน 
                     
ผลการบริหารความเสี่ยง 1. ยอมรับการบริหารความเสี่ยง : (satisfied) จ้านวน - ปัจจัยเสี่ยง  
                              2.  ม่ยอมรับการบริหารความเสี่ยง : (unsatisfied) จ้านวน - ปัจจัยเสี่ยง  

RF ปัจจัยเส่ียง 
ค่าระดับ 

ทบทวนระหว่างปี 
S/U 

1 การฟื้นฟ และการจัดให มีการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ของ อปท. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  ม่เป็น ปตามเป้าหมาย (จ้านวน 22 พ  นท่ี) 

- - 

2 ความส้าเร จในการน้า Green Technology ใ  ในการบริหารระบบบ้าบัดน ้าเสีย ม่เป็น ปตามเป้าหมาย  - - 

3 ค่าใ  จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสียเข าระบบบ้าบัดน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 4       
 ม่เป็น ปตามเป้าหมาย  

- - 

4 ราย ด ท่ี ด จากการบริหารจัดการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ม่เป็น ปตามเป้าหมาย  - - 

5 การเบิกจ่ายงบลงทุน ม่เป็น ปตามแผนปฏิบัติการ อจน. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  - - 

รวม   
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แบบรายงานแสดงความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนค่าระดับความเสี่ยงขององค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
RF1 การ   น ูและการจัด ห้มีการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ของ อปท.  
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ม่เป น ป ามเป าหมาย (จ้านวน 22 พ  นที่) 

RF2 ความสา้เร จ นการน้า Green Technology   ้ นการบริหารระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
 ม่เป น ป ามเป าหมาย 

ค่าระดับ 
ผลกระทบจากความเสี่ยง  

(Impact) 
ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสี่ยง  

(Likelihood) 
ผลกระทบจากความเสี่ยง  

(Impact) 
ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสี่ยง  

(Likelihood) 

ระดับ 5 
สูงมาก 

ท้าข อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วนท องถ่ิน 
จ้านวน 18 พ  นที่ 

 

เข าพบองค์กรปกครองส่วนท องถ่ิน 
≤ 66 ครั ง 

 
คัดเล อกและจัดสรรล้าดับความส้าคัญของพ  นที่ที่จะด้าเนินการติดตั ง 

ความส้าเร จของแผนการติดตามการน้า Green Technology ใ  ใน
การบริหารระบบบ้าบัดน ้าเสีย 80% (-20%) 

ระดับ 4 
สูง 

ท้าข อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วนท องถ่ิน 
จ้านวน 19 พ  นที่ 

 

เข าพบองค์กรปกครองส่วนท องถ่ิน 
67 - 73 ครั ง 

 

สามารถด้าเนินการติดตั งอุปกรณ์พลังงานทดแทนในระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
 ด แล วเสร จ 1 พ  นที่ 

ความส้าเร จของแผนการติดตามการน้า Green Technology ใ  ใน
การบริหารระบบบ้าบัดน ้าเสีย 85% (-15%) 

ระดับ 3 
ปานกลาง 

 

ท้าข อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วนท องถ่ิน 
จ้านวน 20 พ  นที่ 

RA 

เข าพบองค์กรปกครองส่วนท องถ่ิน 
74 - 80 ครั ง 

 

สามารถด้าเนินการติดตั งอุปกรณ์พลังงานทดแทนในระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
 ด แล วเสร จ 2 พ  นที่ RA 

ความส้าเร จของแผนการติดตามการน้า Green Technology ใ  ใน
การบริหารระบบบ้าบัดน ้าเสีย 90% (-10%) 

ระดับ 2 
 ่้า 
 

ท้าข อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วนท องถ่ิน 
จ้านวน 21 พ  นที่ 

 

เข าพบองค์กรปกครองส่วนท องถ่ิน 
81 - 87 ครั ง 

 

สามารถด้าเนินการติดตั งอุปกรณ์พลังงานทดแทนในระบบบ้าบัดน ้าเสีย ด แล ว
เสร จ 2 พ  นที่ และค่า ฟฟ้าลดลงตามผลการศึกษา 1 พ  นที่ 

ความส้าเร จของแผนการติดตามการน้า Green Technology ใ  ใน
การบริหารระบบบ้าบัดน ้าเสีย 95% (-5%) 

ระดับ 1 
 ่้ามาก 

ท้าข อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วนท องถ่ิน 
จ้านวน 22 พ  นที่ 

เข าพบองค์กรปกครองส่วนท องถ่ิน 
≥ 88 ครั ง 

สามารถด้าเนินการติดตั งอุปกรณ์พลังงานทดแทนในระบบบ้าบัดน ้าเสีย ด แล ว
เสร จ 2 พ  นที่ และค่า ฟฟ้าลดลงตามผลการศึกษา 2 พ  นที่ 

ความส้าเร จของแผนการติดตามการน้า Green Technology ใ  ใน
การบริหารระบบบ้าบัดน ้าเสีย 100% (-0%) 

 
RT ± 1พ  นที่  ± 1 ระดับ  

เป าหมายปี 
2564  

TR  

ท้าข อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วนท องถ่ิน 
จ้านวน 22 พ  นที่ 

ระดับ 1 (PA 5) สามารถด้าเนินการติดตั งอุปกรณ์พลังงานทดแทนในระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย ด แล วเสร จ 2 พ  นที่ และค่า ฟฟ้าลดลงตามผลการศึกษา 2 พ  นที่ 
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แบบรายงานแสดงความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนค่าระดับความเสี่ยงขององค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
RF3 ค่า  ้จา่ย นการด้าเนนิงาน ่อปริมาณน ้าเสยีเข้าระบบบ้าบัด    
น ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ม่เป น ป ามเป าหมาย 

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

RF5 การเบิกจา่ยงบลงทุน ม่เป น ป ามแผนป ิบั ิการ  
องค์การจัดการน ้าเสยี ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค่าระดับ 
ผลกระทบจากความเสี่ยง  

(Impact) 
ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสี่ยง  

(Likelihood) 
ผลกระทบจากความเสี่ยง  

(Impact) 
ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสี่ยง  

(Likelihood) 
ผลกระทบจากความเสี่ยง  

(Impact) 
ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสี่ยง  

(Likelihood) 

ระดับ 5 
สูงมาก 

ค่าใ  จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณ
น ้าเสียเข าระบบ 

2.30 บาท/ล กบาศก์เมตร 

 ม่สามารถควบคุมจ้านวนเงินที่จ่ายจริงเทียบ
กับแผนการควบคุมค่าใ  จ่าย 

ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
ทุก ตรมาส 

จัดเก บราย ด  74.36 ล านบาท 
(ผลการด้าเนินงาน 
ปีงบประมาณ2563) 

ความส้าเร จของแผนการด้าเนินงานการ
ติดตามการจ่ายเงินสมทบ 80% (-20%) 

สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนตามเกณฑ์
ที่ สคร. ก้าหนด ด  80 % 

 ม่สามารถเบิกจ่ายให เป็น ปตามเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบลงทุนทุก ตรมาส 

ระดับ 4 
สูง 

ค่าใ  จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณ
น ้าเสียเข าระบบ 

2.20 บาท/ล กบาศก์เมตร 

สามารถควบคุมจ้านวนเงินที่จ่ายจริงเทียบ
กับแผนการควบคุมค่าใ  จ่าย 

ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย  
1  ตรมาส 

จัดเก บราย ด   74.47 ล านบาท 
 

ความส้าเร จของแผนการด้าเนินงานการ
ติดตามการจ่ายเงินสมทบ 85% (-15%) 

สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนตามเกณฑ์
ที่ สคร. ก้าหนด ด  85% 

 

สามารถเบิกจ่ายให เป็น ปตามเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบลงทุน 1  ตรมาส 

 

ระดับ 3 
ปานกลาง 

 

ค่าใ  จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณ
น ้าเสียเข าระบบ 

2.10 บาท/ล กบาศก์เมตร 
RA 

สามารถควบคุมจ้านวนเงินที่จ่ายจริงเทียบ
กับแผนการควบคุมค่าใ  จ่าย 

ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย  
2  ตรมาส 

จัดเก บราย ด   74.58 ล านบาท 
RA 

ความส้าเร จของแผนการด้าเนินงานการ
ติดตามการจ่ายเงินสมทบ 90% (-10%) 

 

สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนตามเกณฑ์
ที่ สคร. ก้าหนด ด  90% 

RA 

สามารถเบิกจ่ายให เป็น ปตามเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบลงทุน 2  ตรมาส 

 

ระดับ 2 
 ่้า 
 

ค่าใ  จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณ
น ้าเสียเข าระบบ 

2.05 บาท/ล กบาศก์เมตร 

สามารถควบคุมจ้านวนเงินที่จ่ายจริงเทียบ
กับแผนการควบคุมค่าใ  จ่าย 

ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย  
3  ตรมาส 

จัดเก บราย ด   74.69 ล านบาท 
(100%) 

 

ความส้าเร จของแผนการด้าเนินงานการ
ติดตามการจ่ายเงินสมทบ 95% (-5%) 

สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนตามเกณฑ์
ที่ สคร. ก้าหนด ด  95% 

สามารถเบิกจ่ายให เป็น ปตามเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบลงทุน 3  ตรมาส 

ระดับ 1 
 ่้ามาก 

ค่าใ  จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณ
น ้าเสียเข าระบบ 

2.00 บาท/ล กบาศก์เมตร 

สามารถควบคุมจ้านวนเงินที่จ่ายจริงเทียบ
กับแผนการควบคุมค่าใ  จ่าย 

ในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย  
4  ตรมาส 

จัดเก บราย ด  74.81 ล านบาท 
 

ความส้าเร จของแผนการด้าเนินงานการ
ติดตามการจ่ายเงินสมทบ 100% (-0%) 

 

สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนตามเกณฑ์
ที่ สคร. ก้าหนด ด  100% 

 

สามารถเบิกจ่ายให เป็น ปตามเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบลงทุน 4  ตรมาส 

RT + 0.10/-0.05 บาท/ลบ.ม.  ± 0.11 ล านบาท  ± 5%  
เป าหมายปี 

2564  
TR  

ระดับ 1 (PA 5) ค่าใ  จ่ายในการ
ด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสียเข าระบบ 

2.00 บาท/ล กบาศก์เมตร 

ระดับ 2 สามารถจัดเก บราย ด   
74.69 ล านบาท (100%)  

 

ระดับ 1 (PA 5) สามารถเบิกจ่าย     
งบลงทุนตามเกณฑ์ที่ สคร. ก้าหนด ด  

100% 
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ผลการจัดท้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรรายปัจจัยเสี่ยง  
ขององค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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การจัดล้าดับความส้าคัญของทางเล อก โดยเล อกทางเล อกของแผน
บริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

 

การจัดท้าแผนบริหารความเส่ียงโดยค้านึงถึงงบประมาณ 
และความสามารถองค์กร 

การประเมินความเสี่ยงโดยการระบุความเสี่ยง 
และกระทบต่อวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ , KPIs 

การพิจารณาความเหมาะสม / เหตุผลของทางเล อก 
(Cost - Benefit) 

 

ก้าหนดทางเล อกในการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมกับองค์กร 
 

ขั น อน ามกระบวนการจัดท้าแผนบริหารความเสี่ยงที่ดี 
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ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 การ   น ูและการจัด ห้มีการบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ของ อปท. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

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

ล้า 
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. ควรมุ่งเน นผลลัพธ์ของการด้าเนินงานทั งในด าน
มลพิษทางน ้าและสุขภาพของประ า นในแหล่ง ุม นและ
พ  นที่รับผิด อบของ อปท. ต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการ        
น ้าเสียในภาพรวมของประเทศ ต องจัดล้าดับความส้าคัญของ
พ  นที่เป้าหมายในการด้าเนินงาน โดยเฉพาะลุ่มน ้าที่พบปัญหา
ด านคุณภาพน ้า    
Board1 ระบบบ้าบัดน ้าเสียของ อปท. บางส่วน จากภาพรวม
กว่า 101 แห่ง ยังมีปัญหาในการบริหารจัดการกับปัญหาด าน
ประสิทธิภาพของระบบบ้าบัดน ้าเสีย อจน. ต องเสนอแนะและ
จัดท้าแผนบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียดังกล่าวเป็นล้าดับ
ความส้าคัญแรก เพ ่อให สามารถใ  งานระบบบ้าบัดน ้าเสีย ด 
อย่างเต มที่ในการรักษาสิ่งแวดล อมตามนโยบายของรัฐบาล  
T.1 อปท. มีอ้านาจในการด้าเนนิงานด านสาธารณ ปโภคในพ  นที่  
 

ยัง ม่มีการสร้างเง ่อน ข
ด้านกฎหมายเพ ่อ
 ่อรองกับองค์กร

ปกครองส่วนท้อง ิ่น 

        

วัตถุประสงค์เ ิงยุทธศาสตร์ที่ 1  
สร างเคร อข่ายการบริหารจัดการ 

น ้าเสีย ุม นทั่วประเทศ 
กลยุทธ์ที ่1.1 

ก่อสร างและเพิ่มประสิทธิภาพ 
ระบบบ้าบัดน า้เสีย 

กลยุทธ์ที ่2.2 
บ รณาการเคร อข่ายในการบริหารจัดการ 

น ้าเสีย 
 

PA 1.4 จ ำนวนพื้นที่ที่ อจน. สำมำรถ
ให้บริกำรฟื้นฟแูละกำรสนับสนุนและ/หรือ
ร่วมมือบริหำร และบริหำรจัดกำรระบบ

บ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน อปท. 

RF1 การ   น ูและ
การจัด ห้มีการ

บริหารจัดการระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย ของ 
อปท. ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ.
2564  ม่เป น ป าม

เป าหมาย  
(จ้านวน 22 พ  นที่) 

  

RC1.1  ข า ด อ้ า น าจ บั ง คั บ 
อปท.ในการให ความร่วมม อ 
RC1.2  ข าด ก า ร วิ เค ร าะ ห์ 
อปท. ท่ี เป็นเป้าหมายอย่าง
เป็นระบบ 
RC1.3 ขาดอัตราก้าลังในการ
ติดต่อประสานงาน กับ อปท. 
อย่างต่อเน ่อง 
RC1.4  ม่สามารถส้ารวจพ  นท่ี 
เจรจาและ ี แจงต่อสภา อปท. 
 ด  เน ่องจากสถานการณ์โรค 
COVID-19  
 In-factor 

 
M = 

Manpower 
 

w.1 การจัดโครงสร างการบริหารงาน การพั นาบุคลากร ยัง ม่
สมดุลกับภาระงาน 
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แบบแสดงการวิเคราะห์ทางเล อก นการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม (Cost - Benefit) บส.2 /2564 แผ่นที่ 1 

ล้า 
ดับ 
ที ่

ปัจจัยเสี่ยง 
Key Risks 

วิ ีจัดการ 
ความเสี่ยง 

รายละเอียด 
การจัดการ 

เดิม / ที่มีอยู่แล้ว 

รายละเอียด 
การจัดการ 
เพ่ิมเ ิม 

 ้นทุน ผลประ ย น ์ ทางเล อก 
ทีเ่หมาะสม 

ผู้รับผิด อบ 

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

 ห้มีการบริหาร
จัดการระบบบ้าบัดน ้า

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

 ามเป าหมาย  
(จ้านวน 22 พ  นที่) 

ยอมรับ - - - - - - 

จัดการ 
 

1. การน้าเสนอแผนปฏิบัติการด านการ
จัดการน ้าเสีย ุม นระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) ต่อคณะรัฐมนตรี 
2. ประสานงานและเข าพบกับ อปท. 
เพ ่อน้าเสนอ MOU 
3. ลงนาม MOU 
4. ส้ารวจและจัดท้าแผนบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน า้เสียเบ  องต น 
5. น้าเสนอแผน/MOA ต่อ อปท. 
6. ลงนาม MOA 
7. ขอความร่วมม อพนักงานภายในฝ่าย
วิศวกรรมในการ ว่ยติดต่อประสานงาน 
8. ติดต่อ อปท. เพ ่อรกัษาความค บหน า
ของการประสานงาน  

1. ทบทวน MOU และ MOA 
2. จัดล้าดับการเข าพ  นที ่
3. จัดเตรียมเอกสาร แผนงาน พร อม
Presentation เพ ่อน้าเสนอกับ อปท. 
4. จัดท้าขั นตอนการหาพ  นที่ 
5. ประ ุมซักซ อมความเข าใจในการ
ปฏิบัติงานภายในฝ่ายวิศวกรรม 
6. มอบหมายพนักงาน ประสานงาน
และติดตามผลข อตกลงร่วม (MOA) 
7. เจรจากับ สคร. เพ ่อปรับปรุง
ตัว ี วัด 
 

- 
 

1. สามารถก้าหนดแนวทาง

ให  ัดเจน และเล อกพ  นท่ี ด 

แม่นย้ามากยิ่งขึ น 

2. สามารถปรับปรุงตัว ี วัดท่ี

ท่ี ม่สามารถด้าเนินการ ด 

เน ่องจากสถานการณ์โรค 

COVID-19 

    

 ฝวศ. อจน. 
นายอธิรักษ์ บุพจันโท, 

นายอนุพันธ์ เตีย พรั ก ลกิจ 
น.ส.ศุทธวดี ศิริยานนท,์ 
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 ์ บุพจันโท, นายอนุพันธ์ เตีย พรั ก ลกิจ, 
น.ส.ศุทธวดี ศิริยานนท์ และน.ส.อภิรดี  าวสวนเจริญ

วั  ุประสงค์เ ิงย ุท ศาส ร์ที่ 1 
สร้างเคร อข่ายการบริหารจ ัดการน ้าเ สีย ุม นทั่วประเทศ

     กลย ุท ์ที่ 1.1 ก่อสร างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสีย
กลย ุท ์ที่ 2.2 บ รณาการเคร อข่ายในการบริหารจัดการน ้าเสีย

     

RF1 การ   น ูและการจัด ห้มีการบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ของ อปท. ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564  ม่เป น ป ามเป าหมาย 
(จ้านวน 22 พ  นที)่

กฎหมายเพ ่อรองรับการด้าเนินงาน
ร่วมกับคู่ค้า

RC1.1  ขาดอ ้านาจบังคับองค์กรปกครองส่วนท้อง ิ่น นการ ห้ความร่วมม อ

RC1.2 ขาดการว ิเคราะห์องค ์กรปกครองส่วนท้อง ่ินที่เป นเป าหมายอย่างเป นระบบ

RC1.3 ขาดอ ั ราก้าลัง นการ ิด ่อประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้อง ิ่น
อย่าง ่อเน ่อง 

40%

20%

10%

ประสานงาน อปท. เพ ่อขอความร ่วมม  อ

จ้านวนครั งที่ทบทวนแผนการเข าพ  นที่ อปท.

อัตราก้าลังเทียบก ับกรอบ

RC1.4  ม่สามาร ส ้ารวจพ  นที่ เจรจาและ ี แจง ่อ ส า อปท.  ด ้ เน ่องจาก
ส านการณ์ รค COVID-19

ประสานงาน อปท. เพ ่อขอความร ่วมม  อ30%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risk Correlation Map 2 แสดงการเ  ่อม ยง Key Risks – Risk Causes – Mitigate Plan รายปัจจัยเสี่ยงขององค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



                                                                                                                                                                                                                    
แผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนครั งที่ 1) 

  
  -48-    

     องค์การจัดการน ้าเสีย พฤศจิกายน 2563 

แบบแสดงการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง บส.4 /2564 แผ่นที่ 1 

ล้า 
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
ระบบบ้าบดัน ้าเสยี 
ของ อปท. ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.

2564  ม่เป น ป าม
เป าหมาย 

(จ้านวน 22 พ  นที่) 

ส งมาก 
 (I5xL5=25) 
 

ต่้า 
(I1xL1=1) 

 

RC1.1 ขาดอ้านาจบังคับ 
อปท. ในการให ความร่วมม อ 
  

20    การน้าเสนอแผนปฏิบัติการด าน
การจัดการน ้าเสีย ุม นระยะ 20 
ปี (พ.ศ.2561-2580) ต่อ
คณะรัฐมนตรี  

(ปัจจัยภายนอก) 
  

ฝพอ., กนผ. 
 

RC1.2 ขาดการวิเคราะห์ 
อปท. ที่เป็นเป้าหมายอย่าง
เป็นระบบ  

10    1. ประสานงานและเข าพบกับ 
อปท. เพ ่อน้าเสนอ MOU 
2. ลงนาม MOU 
3. ส้ารวจและจัดท้าแผนบริหาร
จัดการระบบบา้บัดน ้าเสียเบ  องต น 
4. น้าเสนอแผน/MOA ต่อ อปท. 
5. ลงนาม MOA  

1. ทบทวน MOU และ MOA 
2. จัดล้าดับการเข าพ  นที่  
3. จัดเตรียมเอกสาร แผนงาน พร อม 
Presentation เพ ่อน้าเสนอกับ อปท. 
 

ฝวศ., กพค. 
นายอธิรักษ์ บุพจันโท, 
น.ส.ศุทธวดี ศิริยานนท,์ 
น.ส.อภิรดี  าวสวนเจริญ 

 

RC1.3 ขาดอัตราก้าลังใน
การติดต่อประสานงาน กับ 
อปท. อยา่งต่อเน ่อง 
 
 

40    
 
 
 

ขอความร่วมม อพนักงานภายใน
ฝ่ายวิศวกรรมในการ ่วยติดต่อ
ประสานงาน 
 

1. จัดท้าขั นตอนการหาพ  นที่ 
2. ประ ุมซักซ อมความเข าใจในการปฏิบัติงาน
ภายในฝ่ายวิศวกรรม 
3. มอบหมายพนักงาน ประสานงานและ
ติดตามผลข อตกลงร่วม (MOA) 

ฝวศ., กพค. 
นายอธิรักษ์ บุพจันโท, 
น.ส.ศุทธวดี ศิริยานนท,์ 
น.ส.อภิรดี  าวสวนเจริญ 

 
RC1.4  ม่สามารถส้ารวจ
พ  นที่ เจรจาและ ี แจงต่อ
สภา อปท.  ด  เน ่องจาก
สถานการณ์โรค COVID-19 

30    
 

ติดต่อ อปท. เพ ่อรกัษาความ
ค บหน าของการประสานงาน 
 

เจรจากับ สคร. เพ ่อปรับปรุงตัว ี วัด 
 

อจน. 
 

 



                                                                                                                                                                                                                    
แผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนครั งที่ 1) 

  
  -49-    

     องค์การจัดการน ้าเสีย พฤศจิกายน 2563 

MP1 แผน ิด ามการด้าเนินงานการ   น ูและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย  
RF1 การ   น ูและการจัด ห้มีการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ของ อปท. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ม่เป น ป ามเป าหมาย (จ้านวน 22 พ  นที่) 

 RC1.2 ขาดการวิเคราะห์ อปท. ท่ีเป็นเป้าหมายอย่างเป็นระบบ (10%)  
RC1.3 ขาดอัตราก้าลังในการติดตอ่ประสานงานกับ อปท. อย่างต่อเน ่อง (40%) และ RC1.4  ม่สามารถส้ารวจพ  นที่เจรจาและ ี แจงต่อสภา อปท.  ด  เน ่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 (30%)  

กิจกรรม % 
แผน/
ผล 

ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผู้รับผิด อบ รายละเอียดการด้าเนินงาน 

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 อปท. ที่เป็นเป้าหมายอย่างเป็นระบบ 
1 ทบทวน MOU และ MOA  

 
10 แผน 5    5         ฝวศ., กพค. 

นายอธิรักษ์ บุพจันโท, 
น.ส.ศุทธวดี ศิริยานนท,์ 
น.ส.อภิรดี  าวสวนเจริญ 

  

 ผล             

2 จัดล้าดับการเข าพ  นที่ 
 

10 แผน 5   5         กพค. 

น.ส.ศุทธวดี ศิริยานนท,์ 
น.ส.อภิรดี  าวสวนเจริญ 

  

 ผล             

3 จัดเตรียมเอกสาร แผนงาน พร อม 
Presentation เพ ่ อ น้ า เส น อ กั บ 
อปท. 

15 แผน  1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 กพค. 

น.ส.ศุทธวดี ศิริยานนท,์ 
น.ส.อภิรดี  าวสวนเจริญ 

  

 ผล             

RC1.3 ขาดอัตราก้าลังในการติดต่อประสานงาน กับ อปท. อยา่งต่อเน ่อง 
1 จัดท้าขั นตอนการหาพ  นที ่ 10 แผน 10            กพค. 

น.ส.ศุทธวดี ศิริยานนท,์ 
น.ส.อภิรดี  าวสวนเจริญ 

    

 ผล             

2 ประ ุมซักซ อมความเข าใจภายในฝ่าย
วิศวกรรม 
 

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

นายอนุพันธ์ เตีย พรั ก ลกิจ 

  

 ผล             
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กิจกรรม % 
แผน/
ผล 

ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผู้รับผิด อบ รายละเอียดการด้าเนินงาน 

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
และติดตามผลข อตกลงร่วม (MOA) 
 

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

นายอธิรักษ์ บุพจันโท, 
นายอนุพันธ์ เตีย พรั ก ลกิจ 

  

 ผล             

RC1.4  ม่สามารถส้ารวจพ  นที่ เจรจาและ ี แจงต่อสภา อปท.  ด  เน ่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 
1 เจรจากับ สคร. เพ ่อปรับปรุงตัว ี วัด 30 แผน         5 5 10 10 อจน.   

 ผล             
 ผลงานจริง       เด อนนี                                    

 ผลงานเป าหมายเด อนนี                                    

 ผลงานจริง       สะสม                                   

 ผลงานเป าหมายสะสม                                   
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 ารางแสดงความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยง RF1 การ   น ูและการจัด ห้มีการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ของ อปท. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ม่เป น ป ามเป าหมาย (จ้านวน 22 พ  นที่) 

 ารางแสดงค่าผลกระทบจากความเสี่ยง 
(Impact) 

 
 ารางแสดงค่า อกาสเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) 

Risk Profile แสดงค่าระดับความเสี่ยงระดับองค์กร 

สถานะ: ต นปี 
หมายเห ุ:  ค อ ประเมินต นปี             ค อ ผลราย ตรมาส 
               ค อ ทบทวนระหว่างปี         ค อ ทบทวนระหว่างปี (ครั งที่ 2) 

               ค อ เป้าหมาย ก.ย. 64 
ระดับ 5 = สูงมาก ท้าข อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วนท องถิ่น  

จ้านวน 18 พ  นที ่
 ระดับ 5 = สูงมาก เข าพบองค์กรปกครองส่วนท องถิ่น  

≤ 66 ครั ง 

 

5      

4      

3      

2      

1      

Impact / 
likelihood 

1 
 

2 
 

3 
 

4  
 

5  
 

ระดับ 4 = สูง ท้าข อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วนท องถิ่น  
จ้านวน 19 พ  นที ่

 ระดับ 4 = สูง เข าพบองค์กรปกครองส่วนท องถิ่น  
67 - 73 ครั ง 

ระดับ 3 = ปานกลาง ท้าข อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วนท องถิ่น  
จ้านวน 20 พ  นที่ (RA) 

 ระดับ 3 = ปานกลาง เข าพบองค์กรปกครองส่วนท องถิ่น  
74 - 80 ครั ง 

ระดับ 2 =  ่า้ ท้าข อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วนท องถิ่น  
จ้านวน 21 พ  นที ่

 ระดับ 2 =  ่า้ เข าพบองค์กรปกครองส่วนท องถิ่น  
81 - 87 ครั ง 

ระดับ 1 =  ่า้มาก ท้าข อตกลงร่วม (MOA) กับองค์กรปกครองส่วนท องถิ่น  
จ้านวน 22 พ  นที่ (TR) 

 ระดับ 1 =  ่า้มาก  
 

เข าพบองค์กรปกครองส่วนท องถิ่น  
≥ 88 ครั ง  

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  
สรุปความสา้เร จ ส้าเร จ/ ม่สา้เร จ  สรุปความสา้เร จ ส้าเร จ/ ม่สา้เร จ 
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ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 ความส้าเร จ นการน้า 
Green Technology   ้ นการบริหารระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

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

ล้า 
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 
S= 

Suppliers 

T.1 อปท. มีอ้านาจในการด้าเนินงานด านสาธารณ ปโภคใน
พ  นที่ 
BU4 ผ  รับจ างของ อจน. เข าพ  นที่ ม ด หร อปฏิบัติงานล่า  า
กว่าสัญา 
 
 
 
 
 

น้า Green 
Technology   ้ น
การบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

 ม่ครบ ามเป าหมาย 
 

วัตถุประสงค์เ ิงยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมการใ  เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน

การพั นากระบวนการจัดการน ้าเสีย 
กลยุทธ์ที ่3.1 

พั นาการจัดการน ้าเสียด วยการประยุกต์ใ  
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

 
 

PA 1.2 ควำมส ำเร็จในกำรน ำพลังงำน
ทดแทนมำใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำร

ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 

RF2 ความส้าเร จ น
การน้า Green 

Technology   ้ น
การบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย

 ม่เป น ป าม
เป าหมาย 

 

RC2.1  ม่มีพ  นท่ีท่ีเหมาะสมใน
การติ ดตั งอุ ป กรณ์ พ ลั งงาน
ทดแทน 
RC2.2  ม่สามารถติดตั งอุปกรณ์
พลังงานทดแทน  ด ครบตาม
จ้านวนและระยะเวลาท่ีก้าหนด
 ว  
RC2.3  ม่สามารถสรุปผลการ
ด้าเนินงาน และรายงานผลต่อ       
ผอ.อจน. ภายในระยะเวลาท่ี
ก้าหนด ว  
RC2.4 งบประมาณในการติดตั ง
อุ ป ก ร ณ์ พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น                 
 ม่เพียงพอ 
 

In-factor 
 

M = 
Manpower, 
B=Budget 

 

W.2 การบ รณาการข อม ลองค์ความร  ยัง ม่ครอบคลุมทั่วทั ง
องค์กร 
VE.3 การเบิกจ่ายงบลงทุน ม่เป็น ปตามแผนปฏิบัติการองค์การ
จัดการน ้าเสียประจ้าปีงบประมาณ 
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แบบแสดงการวิเคราะห์ทางเล อก นการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม (Cost - Benefit) บส.2 /2564 แผ่นที่ 1 

ล้า 
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 ความส้าเร จ น
การน้า Green 

Technology   ้ น
การบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

 ม่เป น ป าม
เป าหมาย 

 

ยอมรับ - - - - - - 
จัดการ 

 

1. มีการจัดล้าดับความส้าคัญของพ  นที่ 
เพ ่อพิจารณาแนวทางการใ  พลังงาน
สะอาดให เกิดความคุ มค่า 
2. จัดท้าแผนงานการใ  พลังงานสะอาด 
เสนอคณะกรรมการ อจน. 
3. ด้าเนินการติดตั งอุปกรณ์พลังงาน
ทดแทนในระบบบัดน ้าเสีย  
4 . ใ  งานอุปกรณ์พลังงานทดแทน เพ ่อ
จัดเก บข อม ล ประเมินผล และวิเคราะห์
รายงานผล 
5. สรุปผลการด้าเนินงานการติดตั ง
อุปกรณ์พลังงานทดแทนในระบบบ้าบัด
น ้าเสีย และรายงานผล 
6. ด้าเนินการขอจัดสรรงบประมาณ
ประจ้าป ีส้าหรับโครงการนา้ Green 
Technology ใ  ในการบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน า้เสีย 

แผนการตดิตามการน้า 
Green Technology ใ  ใน
การบริหารจัดการระบบบ้าบัด 
น ้าเสีย 
 

- 
 

ลดต นทุนทางการเงิน
ที่เกิดจากการใ  

พลังงานทดแทน ด  
 
 

 
 

ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพั น์  
จันทร์เจริญสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเด , 
นายรัฐวุ ิ ทับทอง,  
น.ส.รัชนี รัตนภูผา 

 

ถ่ายโอน - - - - - - 

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

Trigger 
(KRI: Lead indicator for Early Warning System)

 

 จส.1/กปง.1,  จส.2/กปง.2
นายปัณณพั น์ จันทร์เจริญสุข, นายกิตติ ธีรสรเด , 

นายรัฐวุ ิ ทับทอง และน.ส.รั นี รัตนภ ผา

RF2 ความส้าเร จ นการน้า Green 
Technology   ้ นการบริหารระบบบ้าบัด

น ้าเสีย ม่เป น ป ามเป าหมาย
การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย

RC2.2  ม่สามาร  ิด ั งอุปกรณ์พลังงานทดแทน  ด ้ครบ ามจ้านวนและระยะเวลา 
ที่ก้าหนด ว้

RC2.3  ม่สามาร สรุปผลการด้าเนินงาน และรายงานผล ่อ ผอ .อจน.  าย น
ระยะเวลาที่ก้าหนด ว้

25%

55%
เปร ียบเทียบข อม ล ่วงเวลาเดียวก ันกับปีก่อน

เปร ียบเทียบข อม ล ่วงเวลาเดียวก ันกับปีก่อน

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

     กลย ุท ์ที่ 3.1 พั นาการจัดการน ้าเสียด วยการประยุกต์ใ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี

RC2.1  ม่มีพ   นที่เหมาะสม นการ ิด ั งอ ุปกรณ์พล ังงานทดแทน

RC2.4 งบประมาณ นการ ิด ั ง อุปกรณ์พลังงานทดแทน ม่เพ ียงพอ  ม ่มีงบประมาณในการติดตั งอุปกรณ ์พลังงานทดแทน

 ม ่มีแผนการติดตั งอุปกรณ์พลังงานทดแทน10%

10%

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

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

ล้า 
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 ความส้าเร จ น

การน้า Green 
Technology   ้ น
การบริหารจัดการ
ระบบบ้าบดัน ้าเสยี 
 ม่เป น ป าม
เป าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ง 
(I5xL5=25) 
 

ต่้า 
(I1xL1=1) 

 

RC2.1  ม่มีพ  นที่ที่เหมาะสม
ใน ก า ร ติ ด ตั ง อุ ป ก ร ณ์
พลังงานทดแทน 
 

10    1. มีการจัดล้าดับความส้าคัญของ
พ  นที่ เพ ่อพจิารณาแนวทางการใ  
พลังงานสะอาดให เกิดความคุ มค่า 
2. จัดท้าแผนงานการใ  พลังงาน
สะอาด เสนอคณะกรรมการ อจน. 
 

แผนการติดตามการน้า Green Technology ใ  ใน
การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
 

ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพั น์  
จันทร์เจริญสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเด , 
นายรัฐวุ ิ ทับทอง,  
น.ส.รัชนี รัตนภูผา 

 
RC2.2   ม่ สามารถติ ดตั ง
อุปกรณ์พลังงานทดแทน  ด 
ค ร บ ต า ม จ้ า น ว น แ ล ะ
ระยะเวลาที่ก้าหนด ว  
 

55    1. ด้าเนินการติดตั งอุปกรณ์พลังงาน
ทดแทนในระบบบัดน ้าเสีย 
2. ใ  งานอุปกรณ์พลังงานทดแทน 
เพ ่อจัดเก บข อม ล ประเมินผล และ
วิเคราะห์รายงานผล 
 

แผนการติดตามการน้า Green Technology ใ  ใน
การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
 

ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพั น์  
จันทร์เจริญสุข, 

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

ล้า 
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 ความส้าเร จ น

การน้า Green 
Technology   ้ น
การบริหารจัดการ
ระบบบ้าบดัน ้าเสยี 
 ม่เป น ป าม
เป าหมาย 
 
 

ส ง 
(I5xL5=25) 
 

ต่้า 
(I1xL1=1) 

 

RC2.3  ม่สามารถสรุปผล
การด้าเนินงาน และรายงาน
ผลต่อ ผอ.อจน. ภายใน
ระยะเวลาทีก่้าหนด ว  
 

25    สรุปผลการด้าเนินงานการติดตั ง
อุปกรณ์พลังงานทดแทนในระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย และรายงานผล 
 

แผนการติดตามการน้า Green Technology ใ  ใน
การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
 

ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพั น์  
จันทร์เจริญสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเด , 
นายรัฐวุ ิ ทับทอง,  
น.ส.รัชนี รัตนภูผา 

 
RC2.4 งบประมาณในการ
ติ ด ตั งอุ ป ก รณ์ พ ลั ง งาน
ทดแทน ม่เพียงพอ 
 

10    ด้าเนินการขอจัดสรรงบประมาณ
ประจ้าป ีส้าหรับโครงการนา้ 
Green Technology ใ  ในการ
บริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
 

(ปัจจัยภายนอก) 
 

ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพั น์  
จันทร์เจริญสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเด , 
นายรัฐวุ ิ ทับทอง,  
น.ส.รัชนี รัตนภูผา 
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MP2 แผน ิด ามการน้า Green Technology   ้ นการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย  
RF2 ความส้าเร จ นการน้า Green Technology   ้ นการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ม่เป น ป ามเป าหมาย  

RC2.1  ม่มีพ  นที่ที่เหมาะสมในการติดตั งอุปกรณ์พลังงานทดแทน (10%) RC2.2  ม่สามารถติดตั งอุปกรณ์พลังงานทดแทน  ด ครบตามจ้านวนและระยะเวลาทีก่้าหนด ว  (55%)  
RC2.3  ม่สามารถสรุปผลการด้าเนินงานและรายงานผลต่อ ผอ.อจน. ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ว  (25%)  

 

กิจกรรม % 
แผน/
ผล 

ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผู้รับผิด อบ 

รายละเอียด 
การด้าเนินงาน 

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 
 

ทบทวนแผนการใ  พลังงานสะอาด
ทดแทนการใ  พลังงาน ฟฟ้าของ
ระบบบ้าบัดน า้เสีย 
 

 15 แผน   15          ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพั น์  
จันทร์เจริญสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเด , 
นายรัฐวุ ิ ทับทอง,  
น.ส.รัชนี รัตนภูผา     

 
  

  

  

ผล             

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตั งอุปกรณ์พลังงานทดแทนใน
ระบบบ้าบัดน า้เสีย 
 
 
 
 
 
 
 

40 แผน    10 10 10 10      ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพั น์  
จันทร์เจริญสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเด , 
นายรัฐวุ ิ ทับทอง,  
น.ส.รัชนี รัตนภูผา   

 
 

  

 

ผล             
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กิจกรรม % 
แผน/
ผล 

ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผู้รับผิด อบ 

รายละเอียด 
การด้าเนินงาน 

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 บข อม ล ประเมินผล และ
วิเคราะห์รายงานผล 
 
 
 
 

30 แผน 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

5 5 5 5 5 5 
ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพั น ์
จันทร์เจริญสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเด , 
นายรัฐวุ ิ ทับทอง, 
น.ส.รัชนี รัตนภูผา 

 

 
 

 
 

 

ผล 
 

            

4 สรุปผลการด้าเนินงานการติดตั ง
อุปกรณ์พลังงานทดแทนในระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย และรายงานผลต่อ  
ผอ.อจน. 
 

15 แผน        3  3  3  3  3  ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพั น์  
จันทร์เจริญสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเด , 
นายรัฐวุ ิ ทับทอง,  
น.ส.รัชนี รัตนภูผา  

  

  

 

ผล             

 ผลงานจริง       เด อนนี                   

 ผลงานเป าหมายเด อนนี                   

 ผลงานจริง       สะสม                                   

 ผลงานเป าหมายสะสม                                   
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  ารางแสดงความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยง RF2 ความส้าเร จ นการน้า Green Technology   ้ นการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ม่เป น ป ามเป าหมาย 

 ารางแสดงค่าผลกระทบจากความเสี่ยง 
(Impact) 

 
 ารางแสดงค่า อกาสเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) 

Risk Profile แสดงค่าระดบัความเสี่ยงระดับองค์กร 
สถานะ: ต นป ี

หมายเห :ุ  ค อ ประเมินต นปี              ค อ ผลราย ตรมาส 
               ค อ ทบทวนระหว่างปี         ค อ ทบทวนระหว่างปี (ครั งที่ 2) 
               ค อ เป้าหมาย ก.ย. 64 

ระดับ 5 = สูงมาก 

คัดเล อกและจัดสรรล้าดับความส้าคัญของพ  นที่ที่จะด้าเนินการติดตั ง 

 ระดับ 5 = สูงมาก ความส้าเร จของแผนการติดตามการน้า  
Green Technology ใ  ในการบริหารระบบ 

บ้าบัดน ้าเสีย 80% (-20%) 
 

 
 
 

5      

4      

3      

2      

1      

Impact / 
likelihood 

1 
 

2 
 

3 
 

4  
 

5  
 

ระดับ 4 = สูง สามารถด้าเนินการติดตั งอุปกรณ์พลังงานทดแทนในระบบบ้าบัดน ้าเสีย ด 
แล วเสร จ 1 พ  นที่ 

 ระดับ 4 = สูง ความส้าเร จของแผนการติดตามการน้า  
Green Technology ใ  ในการบริหารระบบ 

บ้าบัดน ้าเสีย 85% (-15%) 

ระดับ 3 = ปานกลาง สามารถด้าเนินการติดตั งอุปกรณ์พลังงานทดแทนในระบบบ้าบัดน ้าเสีย ด 
แล วเสร จ 2 พ  นที่ (RA) 

 ระดับ 3 = ปานกลาง ความส้าเร จของแผนการติดตามการน้า 
 Green Technology ใ  ในการบริหารระบบ 

บ้าบัดน ้าเสีย 90% (-10%) 

ระดับ 2 =  ่า้ สามารถด้าเนินการติดตั งอุปกรณ์พลังงานทดแทนในระบบบ้าบัดน ้าเสีย ด 
แล วเสร จ 2 พ  นที่ และค่า ฟฟ้าลดลงตามผลการศึกษา 1 พ  นที่ 

 ระดับ 2 =  ่า้ ความส้าเร จของแผนการติดตามการน้า  
Green Technology ใ  ในการบริหารระบบ 

บ้าบัดน ้าเสีย 95% (-5%) 

ระดับ 1 =  ่า้มาก สามารถด้าเนินการติดตั งอุปกรณ์พลังงานทดแทนในระบบบ้าบัดน ้าเสีย ด 
แล วเสร จ 2 พ  นที่ และค่า ฟฟ้าลดลงตามผลการศึกษา 2 พ  นที่ (TR) 

 ระดับ 1 =  ่า้มาก  
 

ความส้าเร จของแผนการติดตามการน้า  
Green Technology ใ  ในการบริหารระบบ 

บ้าบัดน ้าเสีย 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  
สรุปความสา้เร จ ส้าเร จ/ ม่สา้เร จ  สรุปความสา้เร จ ส้าเร จ/ ม่สา้เร จ 
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ปัจจัยเสี่ยงท่ี 3 ค่า  ้จ่าย นการด้าเนินงาน ่อปริมาณน ้าเสีย
เข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

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

ล้า 
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 ระบบเส นท่อรวบรวมน ้าเสีย ุม นในปัจจุบัน 
หลายพ  นที่  ยังขาดการตรวจสอบ ปรับปรุงซ่อมแซม และ
บ้ารุงรักษา จากหน่วยงานที่รับผิด อบ ท้าให ประสิทธิภาพใน
การรวบรวมน ้าเสีย ุม น ต่้ากว่าปริมาณน ้าเสียจริงที่เกิดขึ น 
T.2 ขาดการกวดขันและตรวจสอบการใ  กฎหมายในเร ่องการ
จัดการน ้าเสียก่อนปล่อยลงส ่แหล่งน ้าสาธารณะ 
 

ขาดประสิท ิ าพ 
การบริหารจัดการ
ค่า  ้จ่าย นการ

ด้าเนินงาน 
 

วัตถุประสงค์เ ิงยุทธศาสตร์ที่ 1  
สร างเคร อข่ายการบริหารจัดการ 

น ้าเสีย ุม นทั่วประเทศ 
กลยุทธ์ที ่1.1 

ก่อสร างและเพิ่มประสิทธิภาพ 
ระบบบ้าบัดน า้เสีย 

 

เป้าประสงค์1. น ้าเสีย ด รับการบ้าบัด 
ให มีตุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวง

ทรัพยากรธรรม าติและสิ่งแวดล อม  
รวม 252.00 ล านล กบาศก์เมตร 

 

PA 2.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน ต่อปริมำณ
น้ ำเสียเข้ำระบบ 

RF3 
ค่า  ้จ่าย น       

การด้าเนินงาน ่อ
ปริมาณน ้าเสียเข้า
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

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

 

RC3.1  ม่หน่วยงานควบคุม
ค่าใ  จ่ายส่วนกลางผิดปกติ 
RC3.2 การจัดเก บข อม ล
ค่าใ  จ่ายภ มิภาค (ส้านักงาน
น ้าเสียสาขา) อาจล่า  า 
RC3.3 ค่าใ  จ่ายผันแปร
ผิดปกติ (อุบัติเหตุและภัย
ธรรม าติ)  
RC3.4 น ้าเสียเข าระบบน อย
กว่าท่ีคาดการณ์ 
 

 

In-factor M= 
Manpower, 
B=Budget, 

e=Effectiven
ess 
 

Mgt.1 ค่าใ  จ่ายในการด้าเนินงาน และคุณภาพน ้าที่ผ่านการ
บ้าบัดน ้าเสีย ควรมีการติดตามและเฝ้าระวังอย่างต่อเน ่อง 
BU8 ค่าบริการจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียมีผลกระทบต่อการ
ด้าเนินงานขององค์กร  
w.1 การจัดโครงสร างการบริหารงาน การพั นาบุคลลากรยัง
 ม่สมดุลกับภาระงาน 
VE.1 ปริมาณน ้าเสียเข าระบบ ม่เป็น ปตามเป้าหมาย 
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แบบแสดงการวิเคราะห์ทางเล อก นการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม (Cost - Benefit) บส.2 /2564 แผ่นที่ 1 

ล้าดับ 
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
ด้าเนินงาน ่อปริมาณ  
น ้าเสียเข้าระบบบ้าบัด    
น ้าเสีย ประจ้าปีงบ 

ประมาณ พ.ศ. 2564  
 ม่เป น ป ามเป าหมาย 

 

ยอมรับ 
 

- - - - - - 

จัดการ 
 

1. ผ  จัดการน ้าเสียสาขาก้ากับด แล 
2. มีการรายงานเข าส่วนกลางเม ่อ
พบว่าค่าใ  จ่ายท่ีด้าเนินการเกิน
จากการของงบประมาณ  หร อ
คาดการณ์ ว  
3. จัดตั งคณะท้างานฯ เพ ่อ
ควบคุมติดตามค่าใ  จ่ายในการ
ด้าเนินงานของส่วนกลาง 
4. ผ  จัดการน ้าเสียสาขา ก้ากับ
ด แล ติดตามสถานการณ์น ้าอย่าง
สม้่าเสมอ 
5. ขุดลอกตะกอนภายในระบบท่อ
รวบรวมน ้าเสียและการขุดลอก
ตะกอนท่ีสถานีส บ 

แผนติดตามการด้าเนินการควบคมุ
ค่าใ  จ่ายในการด้าเนินงานต่อ
ปริมาณน ้าเสียเข าระบบบ้าบดั    
น ้าเสีย 
 

- 1. สามารถควบคมุค่าใ  จ่าย

ปริมาณน ้าเสียที่เข าระบบ

บ้าบัดน ้าเสีย ปเป็น ปตาม

เกณฑ์ที่ก้าหนด 

2. เพิ่มศักยภาพในการ

บริหารจดัการฯ ของการ

ด้าเนินงาน 

 

 ฝจส. 1, ฝจส. 2 
กปง. 1, กปง. 2 
นายปัณณพั น์ 
จันทร์เจริญสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเด , 
นายรัฐวุ ิ ทับทอง, 
น.ส.รั นี รัตนภ ผา 

 

ถ่ายโอน - - - - - - 

หลีกเลี่ยง 
 

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

Trigger 
(KRI: Lead indicator for Early Warning System)

 
 

 

 จส./กปง.
นายปัณณพั น์ จันทร์เจริญสุข, นายกิตติ ธีรสรเด , 

นายรัฐวุ ิ ทับทอง และน.ส.รั นี รัตนภ ผา

เปร ียบเทียบข อม ล ่วงเวลาเดียวก ันกับปีก่อน
RF3 ค่า  ้จ่าย นการด้าเนินงาน ่อปริมาณ    

น ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ม่เป น ป ามเป าหมาย

การบริหารค่า  ้จ่าย น
การด้าเนินงาน

RC3.1  ม่มีหน่วยงานควบคุมค่า  ้จ่ายส่วนกลางผิดปก ิ 

RC3.2 การจัดเก  บข้อสรุปค่า  ้จ่าย ูมิ าคอาจล่า ้า

RC3.3 ค่า  ้จ่ายผันแปรผิดปก ิ (อุบั ิเห ุและ ัย รรม า ิ)

RC3.4 น ้าเสียเข้าระบบน้อยกว ่าที่คาดการณ์
20%

20%

40%

20%
วั  ุประสงค์เ ิงย ุท ศาส ร์ที่ 1 

สร้างเคร อข่ายการบริหารจ ัดการน ้าเ สีย ุม นทั่วประเทศ
     กลย ุท ์ที่ 1.1 ก่อสร างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสีย  เปร ียบเทียบข อม ล ่วงเวลาเดียวก ันกับปีก่อน

เปร ียบเทียบข อม ล ่วงเวลาเดียวก ันกับปีก่อน

เปร ียบเทียบข อม ล ่วงเวลาเดียวก ันกับปีก่อน
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

ล้า 
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
ด้าเนินงาน ่อ
ปริมาณน ้าเสีย
เข้าระบบบ้าบัด    
น ้าเสีย ประจ้าปี

งบประมาณ 
พ.ศ. 2564      

 ม่เป น ป าม
เป าหมาย 

 

ส งมาก 
(I5xL5=25) 
 

ต่้า 
(I1xL1=1) 

 

RC3.1  ม่มีหน่วยงาน
ควบคุมค่าใ  จ่าย
ส่วนกลางผดิปกต ิ
 

20 
 
 
 
 

   1. ผ  จัดการน ้าเสยีสาขา ก้ากับด แล 
2. รายงานเข าส่วนกลางเม ่อพบว่า
ค่าใ  จ่ายที่ด้าเนินการเกินจากการของ
งบประมาณ หร อคาดการณ์ ว  
 

แผนติดตามการด้าเนินการ
ควบคุมค่าใ  จ่ายในการ
ด้าเนินงานต่อปรมิาณน า้เสยีเข า
ระบบบ้าบดัน ้าเสีย 
 

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

กปง.1 
นายรัฐวุ ิ ทับทอง,  
น.ส.รั นี รัตนภ ผา 

RC3.2 การจัดเก บข อม ล
ค่าใ  จ่ายภ มิภาค 
(ส้านักงานน ้าเสยีสาขา) 
อาจล่า  า  
 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 

   จัดตั งคณะท้างานฯ เพ ่อควบคุมตดิตาม
ค่าใ  จ่ายในการด้าเนินงานของ
ส่วนกลาง 
 

แผนติดตามการด้าเนินการ
ควบคุมค่าใ  จ่ายในการ
ด้าเนินงานต่อปรมิาณน า้เสยีเข า
ระบบบ้าบดัน ้าเสีย 
 

กปง. 1 
นายรัฐวุ ิ ทับทอง, 
น.ส.รั นี รัตนภ ผา 
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แบบแสดงการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง บส.4 /2564 แผ่นที่ 1 

ล้า 
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  จัดการน ้าเสียสาขา ก้ากับด แล ตดิตาม
สถานการณ์น ้าอย่างสม่้าเสมอ 
 

แผนติดตามการด้าเนินการ
ควบคุมค่าใ  จ่ายในการ
ด้าเนินงานต่อปรมิาณน า้เสยีเข า
ระบบบ้าบดัน ้าเสีย 
 

ฝจส. 1, ฝจส. 2  
กปง.1, กปง. 2 

นายรัฐวุ ิ ทับทอง, 
น.ส.จินดา  ่อฉัตรมงคล, 
นายอนุ ิต มธุรพจนางก ร,  

น.ส.รั นี รัตนภ ผา 
 

RC3.4 น ้าเสียเข าระบบ
น อยกว่าท่ีคาดการณ ์
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 

   ขุดลอกตะกอนภายในระบบท่อรวบรวม
น ้าเสียและการขุดลอกตะกอนท่ีสถานี
ส บ 
 
 
 

แผนติดตามการด้าเนินการ
ควบคุมคา่ใ  จ่ายในการ
ด้าเนินงานต่อปรมิาณน า้เสยีเข า
ระบบบ้าบดัน ้าเสีย 
 

ฝจส. 1, ฝจส. 2  
นายปัณณพั น์  
จันทร์เจรญิสุข, 

นายกิตติ ธีรสรเด ,  
นายรัฐวุ ิ ทับทอง 
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 MP3 แผน ิด ามการด้าเนินการควบคุมค่า  ้จ่าย นการด้าเนินงาน ่อปริมาณน ้าเสียเขา้ระบบบ้าบดัน ้าเสีย 
 RF3 ค่า  ้จ่าย นการดา้เนินงาน ่อปริมาณน ้าเสยีเข้าระบบบ้าบดัน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ม่เป น ป ามเป าหมาย 

สาเห ุที่ RC3.1  ม่มีหน่วยงานควบคุมค่าใ  จ่ายส่วนกลางผดิปกติ (20%) RC3.2 การจัดเก บข อม ลค่าใ  จ่ายภ มิภาคอาจล่า  า (40%)  
RC3.3 ค่าใ  จ่ายผันแปรผิดปกติ (อุบัติเหตุและภยัธรรม าติ) (20%) และ RC3.4 น ้าเสยีเข าระบบน อยกว่าคาดการณ์ (20%) 

กิจกรรม % 
แผน/
ผล 

ประจ้าปีบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ผู้รับผิด อบ 

รายละเอียดการ
ด้าเนินงาน 

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  มม่ีหน่วยงานควบคุมค่าใ  จ่ายส่วนกลางผิดปกต ิ
1  มอบหมายให  กองบัญ ี จัดท้าและรายงาน

ค่ า ใ  จ่ า ย ส่ ว น ก ล า งทุ ก เด อ น ให กั บ ก อ 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.พิมพว์รีย์ บวรวิวั น ์

 

 

 
 ผล             

2 กองประสานงานกลาง 1 ติดตามค่าใ  จ่ายจาก
สาขา ประกอบกับติ ดตามบันทึ ก ค่ าใ  จ่ าย
ส่วนกลาง เพ ่อด้าเนินการวิเคราะห์และสรุปผล
ค่าใ  จ่ายฯ เป็นรายเด 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 ุิ ทับทอง, 
น.ส.ร ันี รัตนภ ผา  

 

  ผล             

RC3.2 การจัดเก บข อม ลค่าใ  จ่ายภ มภิาค (ส้านักงานน ้าเสียสาขา) อาจล่า  า 
1 กองประสานงานกลาง 1 จัดท้าแผนค่าใ  จ่ายใน

การด้าเนินงาน (O&M)  และแผนปริมาณน ้าเสีย
เข าระบบบ้าบัดน ้าเสีย และน้าเสนอผ  บริหารเพ ่อ
อนุมัติ 

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

 

  ผล             

2 กองประสานงานกลาง 1 เผยแพร่แผนค่าใ  จ่ายฯ 
และแผนปริมาณน ้าเสียฯ ต่อส้านักงานจัดการ    
น ้าเสียสาขาทุกพ  นที่ให รับทราบเป้าหมายประจ้าปี
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 

ประจ้าปีบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ผู้รับผิด อบ 

รายละเอียดการ
ด้าเนินงาน 

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 ส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขาด้าเนินงานตามแผนฯ 

ดังกล่าวที่ ด รับมอบหมาย และกองประสานงาน
กลาง 1 ด้าเนินการควบคุมค่าใ  จ่ายให เป็น ปตาม
แผน 

8.5 แผน    0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 สจส. ทกุพ  นที่, 
น.ส.ร ันี รัตนภ ผา 

 

 
 ผล             

4 กองประสานงานกลาง 1 รวบรวมและสรุปผลค่า
ค่าใ  จ่ายในการด้าเนินงาน (O&M) และแผน
ปริมาณน ้าเสียเข าระบบบ้าบัดน ้าเสีย เพ ่อน้ามา
วิเคราะห์ค่าใ  จ่ายในการบริหารจัดการระบบ้าบัด
น ้าเสียภาพรวมขององค์กร 

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

  ผล             

5 กองประสานงานกลาง 1 สรุปรายงานให ผ  บริหาร
พิจารณาป็นราย ตรมาส 
 

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

 
  ผล             

RC3.3 ค่าใ  จ่ายผันแปรผิดปกติ (อุบัติเหตุและภยัธรรม าติ) เ ่น ท่อแตก, ถนนทรุด, น ้าทะเลเข า เป็นต น 
1 จัดท้าแผนบ้ารุงรักษาเคร ่องจักร ท่อรวบรวม      

น ้าเสียของส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขาทุกสาขา 
5 แผน 2 3           สจส. ทกุพ  นที ่  

  ผล             

2 ส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขาด้าเนินการตามแผน 
และรายงานผลการด้าเนินการ กรณีเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินให ส่วนกลางรับทราบ  

5 แผน   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 สจส. ทกุพ  นที ่  
 

 ผล             

3 กองประสานงานกลางรวบรวม และสรปุผลการ
ด้าเนินงานต่อผ  บริหารเพ ่อรับทราบ 
 
 
 

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

 

  ผล             
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กิจกรรม % 
แผน/
ผล 

ประจ้าปีบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ผู้รับผิด อบ 

รายละเอียดการ
ด้าเนินงาน 

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 น ้าเสียเข าระบบน อยกวา่คาดการณ์ 
1 ผ  อ้านวยการฝ่ายจัดการน ้าเสียภ มิภาค 1 และ 2 

จัดท้าบันทึกให ส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขาจัดท้า
แผนหร อมาตราการ กรณีน ้าเสียเข าระบบน อย
กว่าคาดการณ์  และควบคุมค่าใ  จ่ ายในการ
บริหารจัดการระบบ้าบัดน ้าเสีย 

3 แผน 3            ฝจส.1,2 

นายปัณณพั น์ จันทรเ์จรญิสุข, 
นายกิตติ ธีรสรเด  

 

 

  ผล             

2 ส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขาด้าเนินการหาสาเหตุ 
ผลกระทบ และหามาตรการการแก  ข และ
รายงานผลเสนอต่อผ  บริหาร 

10 แผน  2.5 2.5 2.5 2.5        สจส. ทกุพ  นที ่  

 
 ผล             

3 กองประสานงานติดตามผลการด้าเนินงานของ
ส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา รายงานผลเสนอต่อ
ผ  บริหารเป็นรายเด อน/ราย ตรมาส 

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

 

 
 ผล             

 ผลงานจริง       เด อนนี                   

 ผลงานเป าหมายเด อนนี                   

 ผลงานจริง       สะสม                  

 ผลงานเป าหมายสะสม                  
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 ารางแสดงความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยง RF3 ค่า  ้จ่าย นการด้าเนินงาน ่อปริมาณน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ม่เป น ป ามเป าหมาย 

 ารางแสดงค่าผลกระทบจากความเสี่ยง 
(Impact) 

 
 ารางแสดงค่า อกาสเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) 

Risk Profile แสดงค่าระดบัความเสี่ยงระดับองค์กร 
สถานะ: ต นป ี

หมายเห :ุ  ค อ ประเมินต นปี              ค อ ผลราย ตรมาส 
               ค อ ทบทวนระหว่างปี         ค อ ทบทวนระหว่างปี (ครั งที่ 2) 
               ค อ เป้าหมาย ก.ย. 64 

ระดับ 5 = สูงมาก ค่าใ  จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสยีเข าระบบ  
2.30 บาท/ล กบาศกเ์มตร 

 ระดับ 5 = สูงมาก  ม่สามารถควบคุมจ้านวนเงินที่จ่ายจริงเทียบกับแผนการควบคุม
ค่าใ  จ่ายในการบริหารจดัการระบบบ้าบัดน ้าเสียทกุ ตรมาส 

 

5      

4      

3      

2      

1      

Impact / 
likelihood 

1 
 

2 
 

3 
 

4  
 

5  
 

ระดับ 4 = สูง ค่าใ  จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสยีเข าระบบ 
 2.20 บาท/ล กบาศก์เมตร 

 ระดับ 4 = สูง สามารถควบคุมจ้านวนเงินที่จ่ายจริงเทียบกบัแผนการควบคุม
ค่าใ  จ่ายในการบริหารจดัการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 1  ตรมาส 

ระดับ 3 = ปานกลาง ค่าใ  จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสยีเข าระบบ  
2.10 บาท/ล กบาศกเ์มตร (RA) 

 ระดับ 3 = ปานกลาง 
 

สามารถควบคุมจ้านวนเงินที่จ่ายจริงเทียบกบัแผนการควบคุม
ค่าใ  จ่ายในการบริหารจดัการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 2  ตรมาส 

ระดับ 2 =  ่า้ ค่าใ  จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสยีเข าระบบ  
2.05 บาท/ล กบาศกเ์มตร 

 ระดับ 2 =  ่า้ สามารถควบคุมจ้านวนเงินที่จ่ายจริงเทียบกบัแผนการควบคุม
ค่าใ  จ่ายในการบริหารจดัการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 3  ตรมาส 

ระดับ 1 =  ่า้มาก ค่าใ  จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสยีเข าระบบ 
 2.00 บาท/ล กบาศก์เมตร (TR) 

 ระดับ 1 =  ่า้มาก  สามารถควบคุมจ้านวนเงินที่จ่ายจริงเทียบกบัแผนการควบคุม
ค่าใ  จ่ายในการบริหารจดัการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 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  
สรุปความสา้เร จ ส้าเร จ/ ม่สา้เร จ  สรุปความสา้เร จ ส้าเร จ/ ม่สา้เร จ 
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ปัจจัยเสี่ยงท่ี 4 ราย ดท้ี่ ด้จากการบริหารจัดการ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มเ่ป น ป ามเป าหมาย 
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แบบแสดงการระบุเห ุการณ์ที่อาจก่อ ห้เกิดความเสี่ยงแก่องค์กร บส.1 /2564 แผ่นที่ 1 

ล้า 
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 กฏหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าเสีย ุม น
ในปัจจุบัน อย ่ในความรับผิด อบของหลายหน่วยงาน ท้าให 
ขาดเอกภาพในการบั งคับใ   รวมทั งขาดบทลงโทษที่ มี
ประสิทธิภาพ 
Board 2 การมีส่วนร่วมของประ า นในการจัดการน ้าเสีย 
ควรริเริ่มให มีการจัดเก บค่าจัดการน ้าเสียอย่างเป็นระบบ โดย
ให ท้าความเข าใจกับประ า นเพ ่ออธิบายความจ้าเป็นในการ
จัดเก บค่าจัดการน ้าเสียให เพียงพอกับค่าใ  จ่ายขั นต นและ
สามารถบริหารจัดการ ด อย่างยั่งย น      
BU 7 นโยบายของการเม องท องถิ่นบางพ  นที่ ม่ให ความส้าคัญ
ด านสิ่งแวดล อม และการจัดเก บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย   
T1. อปท. มีอ้านาจในการด้าเนินงานด านสาธารณ ปโภคใน
พ  นที่ 
VE1. ปริมาณน ้าเสียเข าระบบ ม่เป็น ปตามเป้าหมาย 
 

ขาดประสิท ิ าพ 
การหาราย ด้ 
เ ิงพานิ ย ์
 นระยะยาว 

 

วัตถุประสงค์เ ิงยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมการใ  เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในการพั นากระบวนการจัดการน ้าเสีย 

กลยุทธ์ที ่4.1 
ผลักดันให องค์กรมุ่งส ่การเป็นองค์กร ั นน้า 

 
 

RF4 
ราย ด้ที่ ด้จาก   

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

 

RC4.1 ขาดการแจ งองค์กรปกครองส่วน
ท องถิ่น เพ ่อตั งงบประมาณล่วงหน า  
RC4.2 องค์กรปกครองส่วนท องถิ่น ม่ ด 
ตั งงบประมาณรองรับค่าใ  จ่ายที่
องค์การจัดการน ้าเสียเรียกเก บ 
RC4.3 ขาดความตอ่เน ่องในการติดตาม
เร่งรัดงาน เ ่นติดตามหนี   
 

RF3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อ
ปริมาณน  าเสียเข้าระบบบ าบัดน  าเสีย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 
RC3.2 กำรจัดเก็บข้อมูลสรุปค่ำใช้จ่ำย
ภูมิภำค (ส ำนักงำนน้ ำเสียสำขำ) อำจ
ล่ำช้ำ 
RC1.1 ขำดอ ำนำจบังคับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในกำรให้ควำมร่วมมือ 
RC1.2 ขำดกำรวิเครำะห์ อปท. ที่เป็น
เป้ำหมำยอยำ่งเป็นระบบ 
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แบบแสดงการระบุเห ุการณ์ที่อาจก่อ ห้เกิดความเสี่ยงแก่องค์กร บส.1 /2564 แผ่นที่ 2 

ล้า 
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 ค่าบริการจัดการระบบบา้บัดน ้าเสียมีผลกระทบต่อการ
ด้าเนินงานขององค์กร 
VE.4 ราย ด ที่  ด จากการบริหารจัดการประจ้าปีงบประมาณ            
 ม่เป็น ปตามเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาดประสิท ิ าพ 
การหาราย ด้ 
เ ิงพานิ ย ์
 นระยะยาว 

 

วัตถุประสงค์เ ิงยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมการใ  เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในการพั นากระบวนการจัดการน ้าเสีย 

กลยุทธ์ที ่4.1 
ผลักดันให องค์กรมุ่งส ่การเป็นองค์กร ั นน้า 

 

RF4 
ราย ด้ที่ ด้จากการ

บริหารจัดการ
ประจ้าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  
 ม่เป น ป าม

เป าหมาย 
  

RC4.1 ขาดการแจ งองค์กรปกครองส่วน
ท องถิ่น เพ ่อตั งงบประมาณล่วงหน า  
RC4.2 องค์กรปกครองส่วนท องถิ่น ม่ ด 
ตั งงบประมาณรองรับค่าใ  จ่ายที่องค์การ
จัดการน ้าเสียเรียกเก บ 
RC4.3 ขาดความตอ่เน ่องในการติดตาม
เร่งรัดงาน เ ่นติดตามหนี   
 

RF3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อ
ปริมาณน  าเสียเข้าระบบบ าบัดน  าเสีย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 
RC3.2 กำรจัดเก็บข้อมูลสรุปค่ำใช้จ่ำย
ภูมิภำค (ส ำนักงำนน้ ำเสียสำขำ) อำจ
ล่ำช้ำ 
RC1.1 ขำดอ ำนำจบังคับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในกำรให้ควำมร่วมมือ 
RC1.2 ขำดกำรวิเครำะห์ อปท. ที่เป็น
เป้ำหมำยอย่ำงเป็นระบบ 
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แบบแสดงการวิเคราะห์ทางเล อก นการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม (Cost - Benefit) บส.2 /2564 แผ่นที่ 1 

ล้าดับ 
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 ด้ที่ ด้จากการ
บริหารจัดการ
ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  ม่เป น ป
 ามเป าหมาย 
 

ยอมรับ - - - - - - 

จัดการ 
 

 1. ค้านวณค่าใ  จ่ายในการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียของ 
อปท. ตามเง อ่น ข 
 2. จัดท้าและส่งหนังส อเรียกเก บเงินสมทบค่าใ  จ่ายในการบริหาร
จัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ประจ้าปี 2563 
 3. มีคณะกรรมการก้ากับด แลฯ 
 4. ประ ุมคณะกรรมการ Steering ของแต่ละพ  นที ่
 5. จัดท้าหนังส อประมาณการการจ่ายเงนิสมทบกับองค์กรปกครอง
ส่วนท องถิน่ล่วงหน า 45 วันกอ่นสิ นปีงบประมาณ เพ อ่ที่องคก์ร
ปกครองสว่นท องถิ่นจะ ด มกีารจัดท้างบประมาณรายจ่ายให กับ
องค์การจัดการน ้าเสีย ในปถีัด ป โดยให จ่ายค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย
ภายใน ตรมาส 2 
 6. จัดส่งหนังส อทวงถามกรณทีี่ อปท.  ม่จา่ยเงินสมทบให กับ อจน. 
ตามทีก่้าหนด 
 7. มีหนังส อการแจ งเต อนการ ้าระเงินล่า  า พร อมแจ งสงวนสทิธิ์
การด้าเนนิคดีทางกฎหมาย 
 8. เจรจาตกลงทางกฎหมาย 
 9. ด้าเนนิคดี หลังจากมีการเจรจา 

แผนการตดิตามการ
จ่ายเงินสมทบ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

- สามารถด้าเนินการ

จัดเก บค่าบริการ

บ้าบัดน ้าเสียใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564  ด จ้านวนเงิน 

74.69 ล านบาท 

 
 

ฝบจ., กจร. 
นางปนัดดา 
ภาณุฑตั, 

นายธนาวัฒน์ 
นครชัย,  
น.ส.วิภา  
เมตตาหมู ่

ถ่ายโอน - - - - - - 

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

/Strategic
Trigger 

(KRI: Lead indicator for Early Warning System)
 

 

 

 จส./กปง.
นายปัณณพั น์ จันทร์เจริญสุข, นายกิตติ ธีรสรเด , 

นายรัฐวุ ิ ทับทอง และน.ส.รั นี รัตนภ ผา

 วศ./กพค.,  อจน.
นายอธิรักษ ์ บุพจันโท, นายอนุพันธ์ เตีย พรั ก ลกิจ, 
น.ส.ศุทธวดี ศิริยานนท์ 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 ัดการน ้าเ สีย ุม นทัวประเทศ

     กลย ุท ์ที่ 1.1 ก่อสร างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสีย
กลย ุท ์ที่ 2.2 บ รณาการเคร อข่ายผ  ม ีส่วน ด  ส่วนเสียในการบริหารจัดการน ้าเสีย

     

RF1 การ   น ูและการจัด ห้มีการบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ของ อปท. ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564  ม่เป น ป ามเป าหมาย 
(จ้านวน 22 พ  นที)่

กฎหมายเพ ่อรองรับการด้าเนินงาน
ร่วมกับคู่ค้า

RC1.1  ขาดอ ้านาจบังคับองค์กรปกครองส่วนท้อง ิ่น นการ ห้ความร่วมม อ

RC1.3 ขาดอ ั ราก้าลัง นการ ิด ่อประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้อง ิ่น
อย่าง ่อเน ่อง 

40%

20% ประสานงาน อปท. เพ ่อขอความร ่วมม  อ

อัตราก้าลังเทียบก ับกรอบ

RF3 ค่า  ้จ่าย นการด้าเนินงาน ่อปริมาณ    
น ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  ม่เป น ป ามเป าหมาย

RF4 ราย ด้ที่ ด้จากการบริหารจัดการประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ม่เป น ป ามเป าหมาย

การบริหารค่า  ้จ่าย น
การด้าเนินงาน

ความสามาร  นการหาราย ด้
เ ิงพาณิ ย์ นระยะยาว

RC4.2 อปท.  ม่ ด ้ ั งงบประมาณรองรับค่า  ้จ่ายที่ อจน . เรียกเก  บ

RC4.3 ขาดความ ่อเน ่อง นการ ิด ามเร่งรัดงาน เ ่น การ ิด ามหนี  การดิด าม
การเบิกจ่ายงบลงทุน เป น ้น

RC3.2 การจัดเก  บข้อสรุปค่า  ้จ่าย ูมิ าคอาจล่า ้า40%

30%

15%

RC4.1 ขาดการแจ้ง อปท. เพ ่อ ั งงบประมาณล่วงหน้า5%

วั  ุประสงค์เ ิงย ุท ศาส ร์ที่ 1 
สร้างเคร อข่ายการบริหารจ ัดการน ้าเ สีย ุม นทั่วประเทศ

     กลย ุท ์ที่ 1.1 ก่อสร างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสีย   

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

     กลย ุท ์ที่ 4.1 ผลักดันให องค์กรมุ่งส  ่การเป็นองค์กร ั นน้า

A

เปร ียบเทียบข อม ล ่วงเวลาเดียวก ันกับปีก่อน

% ความส้า เร  จในการแจ งประมาณการล่วงหน า

การ ม่ลดลงของจ้านวน อปท. ที่เคยปฏิเสธ

การ ม่ลดลงของจ้านวน อปท. ที่เคยปฏิเสธหนี 

20%

D

C

B

10%

10%

10%

 
 

 
 
 

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

ล้า 
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
บริหารจัดการ
ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564  ม่เป น ป
 ามเป าหมาย 

 

ส งมาก 
(I5xL5=25) 
 

ต่้า 
(I2xL1=2) 

 

RC4.1 ขาดการแจ งองค์กร
ปกครองส่วนท องถิ่น เพ ่อ
ตั งงบประมาณล่วงหน า 
 
 
 
RC3.2 กำรจัดเก็บข้อมลู
สรุปค่ำใช้จ่ำยภูมิภำค 
(ส ำนักงำนน้ ำเสยีสำขำ) 
อำจล่ำช้ำ 

5 
 
 
 
 
 
 

10 

  
 
 
 
 
 
 
 

 1. ค้านวณค่าใ  จ่ายในการบริหารจัดการ
ระบบบ้าบดัน ้าเสียของ อปท. ตาม
เง ่อน ข 
2. จัดท้าและส่งหนังส อเรยีกเก บเงนิ
สมทบค่าใ  จ่ายในการบริหารจัดการ
ระบบบ้าบดัน ้าเสีย ประจ้าปี 2564 
 
จัดตั้งคณะท ำงำนฯ เพื่อควบคุมตดิตำม
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของส่วนกลำง 
 

แผนการตดิตามการจา่ยเงินสมทบ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
แผนติดตำมกำรด ำเนินกำรควบคมุ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนต่อ
ปริมำณน้ ำเสียเข้ำระบบบ ำบดั    
น้ ำเสีย 

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

 
 

กปง. 1 
นำยรัฐวุฒิ ทับทอง, 
น.ส.รัชนี รัตนภูผำ 

RC4.2 องค์กรปกครอง
ส่วนท องถิ่น ม่ ด ตั ง
งบประมาณรองรับ
ค่าใ  จ่ายที่องค์การจัดการ
น ้าเสียเรียกเก บ 
 
 

30
 
  

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

1. มีคณะกรรมการก้ากับด แลฯ 
2. ประ ุมคณะกรรมการ Steering ของ
แต่ละพ  นท่ี 
3. จัดท้าหนังส อประมาณการการ
จ่ายเงินสมทบกับองค์กรปกครองส่วน
ท องถิ่นล่วงหน า 45 วันก่อนสิ น
ปีงบประมาณ เพ ่อที่องค์กรปกครอง 

แผนการตดิตามการจา่ยเงินสมทบ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 

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

ผ  จัดการ สจส. 
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     องค์การจัดการน ้าเสีย พฤศจิกายน 2563 

แบบแสดงการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง บส.4 /2564 แผ่นที่ 1 

ล้า 
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 ขำดอ ำนำจบังคับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในกำรให้ควำม
ร่วมมือ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท องถิ่นจะ ด มีการจดัท้างบประมาณ
รายจ่ายให กับองค์การจัดการน ้าเสยี ในปี
ถัด ป โดยให จ่ายค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย
ภายใน ตรมาส 2  
 
กำรน ำเสนอแผนปฏิบตัิกำรด้ำนกำร
จัดกำรน้ ำเสียชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) ต่อคณะรัฐมนตรี  
 
 
  
 

 
 
 
 
 

ปัจจัยภำยนอก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ฝพอ. กนผ. 
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แบบแสดงการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง บส.4 /2564 แผ่นที่ 1 

ล้า 
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 การติดตามหนี  การ
ติดตามการเบิกจ่ายงบ
ลงทุน เป็นต น 
 

15    1. จัดส่งหนังส อทวงถามกรณีที่ อปท.     
 ม่จ่ายเงินสมทบให กับ อจน. ตามที่
ก้าหนด 
2. มีหนังส อการแจ งเต อนการ ้าระเงิน
ล่า  า พร อมแจ งสงวนสิทธิ์การด้าเนินคดี
ทางกฎหมาย 
3. เจรจาตกลงทางกฎหมาย 
4. ด้าเนินคดี หลังจากมีการเจรจา 
 

แผนการตดิตามการจา่ยเงินสมทบ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

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

RC1.2 ขำดกำรวิเครำะห์ 
อปท . ที่ เป็ น เป้ ำหม ำย
อย่ำงเป็นระบบ 

10 
 

  
 

 1. ประสำนงำนและเข้ำพบกับ อปท. 
เพื่อน ำเสนอ MOU 
2. ลงนำม MOU 
3. ส ำรวจและจัดท ำแผนบรหิำรจดักำร
ระบบบ ำบดัน้ ำเสียเบื้องต้น 
4. น ำเสนอแผน/MOA ต่อ อปท. 
5. ลงนำม MOA 
 

1. ทบทวน MOU และ MOA 
2. จัดล ำดับกำรเข้ำพื้นที่ 
3. จัด เตรียม เอกสำร แผนงำน 
พร้อม Presentation เพื่อน ำเสนอ
กับ อปท.  
 

นำยอธิรักษ์ บุพจันโท,  
น.ส.ศุทธวดี ศิรยิำนนท์,  

น.ส.อภิรดี  
ชำวสวนเจรญิ 
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แบบแสดงการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง บส.4 /2564 แผ่นที่ 1 

ล้า 
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 ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ใน ก ำ ร
ด ำ เนิ น งำน น้ ำ เสี ย เข้ ำ
ร ะ บ บ บ ำ บั ด น้ ำ เ สี ย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2 5 6 4  ไม่ เป็ น ไป ต ำ ม
เป้ำหมำย  
 

20    1. ผู้จัดกำรน้ ำเสียสำขำ ก ำกับดูแล 
2 . รำยงำน เข้ ำส่ วนกลำงเมื่ อพ บว่ ำ
ค่ำใช้ จ่ำยที่ด ำเนินกำรเกินจำกกำรขอ
งบประมำณ หรือคำดกำรณ์ไว้ 
3. จัดต้ังคณะท ำงำนฯ เพื่อควบคุมติดตำม
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของส่วนกลำง 
4. ผู้จัดกำรน้ ำเสียสำขำ ก ำกับดแูล 
ติดตำมสถำนกำรณ์น้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ 
5 . ขุ ดลอกตะกอนภำย ในระบบท่ อ
รวบรวมน้ ำเสียและกำรขุดลอกตะกอนที่
สถำนีสูบ 
 
 
 
 
 
 
 

MP3 แผนติดตำมกำรด ำเนินกำร
ควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน
ต่อปริมำณน้ ำเสียเข้ำระบบบ ำบัด    
น้ ำเสีย 
 

กปง.1 
นำยรัฐวุฒิ ทับทอง, 
น.ส.รัชนี รัตนภูผำ 



                                                                                                                                                                                                                    
แผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนครั งที่ 1) 

  
  -80-    

     องค์การจัดการน ้าเสีย พฤศจิกายน 2563 

MP4 แผน ิด ามการจา่ยเงินสมทบ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 RF4 ราย ด้ที่ ด้จากการบริหารจัดการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ม่เป น ป ามเป าหมาย 

สาเห ุที่ RC4.1 ขาดการแจ ง อปท. เพ ่อตั งงบประมาณล่วงหน า (5%) RC4.2 อปท.  ม่ ด ตั งงบประมาณรองรับคา่ใ  จ่ายที่ อจน. เรียกเก บ (30%) 
RC4.3 ขาดความต่อเน ่องในการตดิตามเร่งรัดงาน เ ่น ตดิตามหนี  ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน (15%) RF3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนต่อปริมำณน้ ำเสียเข้ำระบบบ ำบดัน้ ำเสยี ประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ.2563 (20%) RC3.2 กำรจัดเก็บข้อมูลสรุปค่ำใช้จ่ำยภมูิภำค (ส ำนักงำนน้ ำเสียสำขำ) อำจล่ำช้ำ (10%) RC1.1 ขำดอ ำนำจบังคับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรใหค้วำมร่วมมือ (10%)  
RC1.2 ขำดกำรวิเครำะห์ อปท. ทีเ่ป็นเป้ำหมำยอย่ำงเป็นระบบ (10%)  

กิจกรรม % 
แผน/
ผล 

ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิด อบ 
รายละเอียดการ

ด้าเนินงาน 
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 ขาดการแจ งองค์กรปกครองส่วนท องถิ่น เพ ่อตั งงบประมาณล่วงหน า 
RC3.2 กำรจัดเก็บข้อมูลสรุปค่ำใช้จ่ำยภูมิภำค (ส ำนักงำนน้ ำเสียสำขำ) อำจล่ำช้ำ (รำยละเอียดแผนกำรด ำเนินกำรแสดงใน RF3)  
1 กองประสำนงำนกลำง 1 รวบรวมและ

สรุปผลค่ำค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 
(O&M)  และแผนปริมำณน้ ำเสียเข้ ำ
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย เพื่อน ำมำวิเครำะห์
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรระบบ
บ ำบัดน้ ำเสียภำพรวมขององค์กร 

5 แผน   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 กปง.1 
นำยรัฐวฒุิ ทับทอง, 
น.ส.รชันี รัตนภูผำ 

  
 ผล             

2 ค้านวณค่าใ  จ่ายในการบริหารจัดการ
ระบบ บ้าบัดน ้ า เสียของ อปท . ตาม
เง ่อน ข MOA 

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

  
 ผล             

3 จัดท้าหนังส อแจ งยอดสมทบค่าใ  จ่าย
เพ ่อตั งงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

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

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

 ผล             

4 ประสานงานอย่างต่อเน ่องกับ อปท. 
เกี่ยวกับการตั งงบประมาณล่วงหน า 
 

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

  
 ผล             
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กิจกรรม % 
แผน/
ผล 

ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิด อบ 
รายละเอียดการ

ด้าเนินงาน 
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 องค์กรปกครองส่วนท องถิ่น ม่ ด ตั งงบประมาณรองรับค่าใ  จ่ายที่องค์การจัดการน ้าเสียเรียกเก บ 
RC1.1 ขำดอ ำนำจบังคับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรให้ควำมร่วมมือ (ปจัจัยภำยนอก)  
1 ประ ุมร่วมกับ อปท. ในการท้าความ

เข าใจ/รับทราบปัญหาเกี่ยวกับการตั ง
งบประมาณจ่ายเงินสมทบให กับ อจน. 

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

   ผล             

2 ประสานงานอย่างตอ่เน ่องเกี่ยวกับการ
จ่ายเงินสมทบ 
 

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

  
 ผล             

RC4.3 ขาดความตอ่เน ่องในการติดตามเร่งรัดงาน เ ่น ติดตามหนี   

1 วางแผนการประ ุมคณะกรรมการก้ากับ
ด แลการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ของ อปท. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

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

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

2 ประ ุมคณะกรรมการก้ากับด แลการ
บริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียของ 
อปท  ส้ าหรับค่ าใ  จ่ าย ปี  2563 จ่ าย 
2564 

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

   ผล             

3 ส่งหนังส อขอความอนุเคราะห์เร่งรัดการ
จ่ายเงินสมทบค่าใ  จ่ายในการบริหาร
จัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียของ อปท. 
 
 
 
 
 

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

  

 ผล             
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กิจกรรม % 
แผน/
ผล 

ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิด อบ 
รายละเอียดการ

ด้าเนินงาน 
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 จัดประ ุมหาร อทบทวนการจ่ายเงิน
สมทบค่าใ  จ่ายในการบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน ้าเสียของ อปท.เพ ่อหาข อ
ยุต ิ

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

RC1.2 ขำดกำรวิเครำะห์ อปท. ที่เป็นเป้ำหมำยอย่ำงเป็นระบบ (รำยละเอียดแผนกำรด ำเนินกำรแสดงใน RF1) 

RF3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนต่อปริมำณน้ ำเสียเข้ำระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย (รำยละเอียดแผนกำรด ำเนนิกำรแสดงใน RF3)  

 ผลงานจริง       เด อนนี                                    

 ผลงานเป าหมายเด อนนี                                    

 ผลงานจริง       สะสม                                   

 ผลงานเป าหมายสะสม                                   
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 ารางแสดงความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยง RF4 ราย ด้ที่ ด้จากการบริหารจัดการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ม่เป น ป ามเป าหมาย 

 ารางแสดงค่าผลกระทบจากความเสี่ยง 
(Impact) 

 
 ารางแสดงค่า อกาสเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) 

Risk Profile แสดงค่าระดบัความเสี่ยงระดับองค์กร 
สถานะ: ต นป ี

หมายเห :ุ  ค อ ประเมินต นปี              ค อ ผลราย ตรมาส 
               ค อ ทบทวนระหว่างปี         ค อ ทบทวนระหว่างปี (ครั งที่ 2) 
               ค อ เป้าหมาย ก.ย. 64 

ระดับ 5 = สูงมาก สามารถจัดเก บราย ด   74.36 ล านบาท   
(ผลการด้าเนินงานปงีบประมาณ2563) 

 ระดับ 5 = สูงมาก ความส้าเร จของแผนการด้าเนินงานการติดตาม 
การจ่ายเงินสมทบ 80% (-20%) 

 

5      

4      

3      

2      

1      

Impact / 
likelihood 

1 
 

2 
 

3 
 

4  
 

5  
 

ระดับ 4 = สูง 
สามารถจัดเก บราย ด   74.47 ล านบาท 

 ระดับ 4 = สูง ความส้าเร จของแผนการด้าเนินงานการติดตาม 
การจ่ายเงินสมทบ 85% (-15%) 

ระดับ 3 = ปานกลาง สามารถจัดเก บราย ด   74.58 ล านบาท 
  (RA) 

 ระดับ 3 = ปานกลาง 
      

ความส้าเร จของแผนการด้าเนินงานการติดตาม 
การจ่ายเงินสมทบ 90% (-10%) 

ระดับ 2 =  ่า้ สามารถจัดเก บราย ด   74.69 ล านบาท   
(100%) (TR) 

 ระดับ 2 =  ่า้ ความส้าเร จของแผนการด้าเนินงานการติดตาม 
การจ่ายเงินสมทบ 95% (-5%) 

ระดับ 1 =  ่า้มาก 
สามารถจัดเก บราย ด   74.81 ล านบาท 

 ระดับ 1 =  ่า้มาก  ความส้าเร จของแผนการด้าเนินงานการติดตาม 
การจ่ายเงินสมทบ 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  

สรุปความส้าเร จ ส้าเร จ/ ม่ส้าเร จ  สรุปความส้าเร จ ส้าเร จ/ ม่ส้าเร จ 
 

หมายเห ุ: แผนการด้าเนินงาน นปีงบประมาณ 2564 เท่ากับ 74.69 ล้านบาท ก้าหนด ห้เป นค่าระดบั 2 ส่วนผลการด้าเนินงานปีงบประมาณ 2563 เทา่กับ 74.36 ล้านบาท ก้าหนด ห้เป นค่าระดับ 5 ดังนั นผล ่างจ ง 
              เท่ากบั 0.339 ล้านบาท จ งก้าหนด ห ้่วงหา่งแ ่ละระดบัเทา่กันซ ่งเท่ากับ 0.113 ล้านบาท    

 
 



                                                                                                                                                                                                                    
แผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนครั งที่ 1) 

  
  -84-    

     องค์การจัดการน ้าเสีย พฤศจิกายน 2563 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยเสี่ยงท่ี 5 การเบกิจ่ายงบลงทุน ม่เป น ป ามแผนป ิบั ิการ
องค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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2.แบบแสดงการระบุเห ุการณ์ที่อาจก่อ ห้เกิดความเสี่ยงแก่องค์กร บส.1 /2564 แผ่นที่ 1 

ล้า 
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 การเบิกจ่ายงบลงทุนของ อจน. ควรพิจารณา
แผนงานในการลงทุนให สอดคล องกับความสามารถใน
การเบิกจ่าย โดยจัดท้าประเด นความเสี่ยงและแนว
ทางการบริหารจัดการ เพ ่อให สามารถเบิกจ่ายงบ
ลงทุน ด ตามแผนที่ก้าหนด และขอให  อจน. เร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบลงทุนให  ด  ม่น อยกว่าร อยละ 95 ของ
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุนรายปี และปฏิบัติตามข อสั่ง
การของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 
ในการประ ุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจอย่างเคร่งครัด 
BU4 ผ  รับจ างของ อจน. เข าพ  นที่ ม ด หร อปฏิบัติงาน
ล่า  ากว่าสัญา 

ขาดประสิท ิ าพ 
การด้าเนินงาน าม
น ยบายของ าครั  

 

วัตถุประสงค์เ ิงยุทธศาสตร์ที่ 1  
สร างเคร อข่ายการบริหารจัดการ 

น ้าเสีย ุม นทั่วประเทศ 
กลยุทธ์ที ่1.1 

ก่อสร างและเพิ่มประสิทธิภาพ 
ระบบบ้าบัดน า้เสีย 

 

PA 2.1 ควำมสำมำรถในกำรบริหำรแผนลงทุน  

 

RF5 
การเบิกจ่ายงบลงทุน
 ม่เป น ป ามแผน 
ป ิบั ิการ องค์การ

จัดการน ้าเสีย 
ประจ้าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
 

RC5.1 การเปลี่ยนแปลงพ  นท่ี
ด้าเนินการ 
RC5.2 การจัดซ  อจัดจ างล่า  า  
RC5.3 ค ่สัญญาด้าเนินการตาม
สัญญาล่า  า 
RC5.4  ม่ ด รับอนุมัติการปรับ
แผนการเบิกจ่ายฯ จาก สศ . 
RC4.3 ขำดควำมต่อเนื่องในกำร
ติดตำม เร่ งรัด งำน  เช่น  กำร
ติดตำมห น้ี  กำรติดตำมกำร
เบิกจ่ำยงบลงทุน เป็นต้น 
 

 
In-factor e= 

Effectiveness 
B=Budget 

 

Mgt.2 การเบิกจ่ายงบลงทุนค่อนข างต่้า ต องก้าหนด
มาตรการหร อวางแผนในการบริหารความเส่ียง รวมทั ง
ต องมีมาตรการติดตามและเร่งรัดอย่างต่อเน ่อง  
BU2 ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผนงบลงทุนยัง
 ม่ ด ตามแผนที่วางเป้าหมาย ว  
VE.3 การเบิกจ่ายงบลงทุน ม่เป็น ปตามแผนปฏิบัติการ
องค์การจัดการน ้าเสียประจ้าปีงบประมาณ 
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แบบแสดงการวิเคราะห์ทางเล อก นการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม (Cost - Benefit) บส.2 /2564 แผ่นที่ 1 

ล้า 
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

องค์การจัดการน ้าเสีย 
ประจ้าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
 

ยอมรับ - - - - - - 
จัดการ 

 

1. จัดหาพ  นที่ทดแทนเพ ่อขอเปลี่ยนแปลงพ  นที่ เม ่อมีการ
ประกาศใ  งบประมาณ ประจ้าปี 2564 
2. แผนลงนาม MOA และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
3. แผนการลงนาม MOA ก่อนเสนอกรอบค้าของบประมาณ 
4. เร่งรัดติดตามความก าวหน าของผลการด้าเนินงานให 
เป็น ปตามสัญญาอยา่งใกล  ิด 
5. จัดจ างที่ปรึกษาและควบคุมงาน เพ อ่ ่วยควบคุมงาน  
6. จัดประ ุมค ่สัญญา/ผ  รับจ าง/ที่ปรึกษา เพ ่อหาข อสรุป หร อ
ปรับแผนด้าเนินงานให เป็น ปตามสัญญา 
7. กรณี ม่มีเหตุอันสมควรสั่งผ  รับจ างหยุดงาน ปรับแผนการ
ด้าเนินงาน และปรับเม ่อหมดสัญญา 
8. ฝบง. ด้าเนินการปรับแผนการเบิกจ่ายฯ 
9. กนผ. ด้าเนินการจัดท้าหนังส อขอปรับปรุงงบลงทุน
ประจ้าปี และเงินกันเหล ่อมปี เสนอต่อ มท. และ สศ . เพ ่อ
พิจารณา 
10. ประสาน มท. และ สศ . เพ ่อขอทราบผลการพจิารณา 

แผนบ รณาการเร่งรัดติดตามการ
เบิ ก จ่ าย งบป ระมาณ  ป ระจ้ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

- ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร

ด้าเนินงานตามรายการ

งบประมาณที่ใกล  ิดและ 

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 

 ฝบง. 
คณะท้างานฯ 

ถ่ายโอน - - - - - - 

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

Trigger 
(KRI: Lead indicator for Early Warning System)

 
 

 
 

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

 บง./กกง. /คกก. ิด ามฯ
น.ส.วรนันท์ จันทร์ดน , นายวิ าญ ลมงาม,

 น.ส.เมธ ินี  าบสุวรรณ 

RF5 การเบิกจ่ายงบลงทุน ม่เป น ป าม
แผนป ิบั ิการองค์การจัดการน ้าเสีย 

ประจ้าปีงบประมาณพ.ศ. 2564

RF4 ราย ด้ที่ ด้จากการบริหารจัดการประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ม่เป น ป ามเป าหมาย

ประสิท ิ าพการด้าเนินงาน
 ามน ยบายของ าครั 

ความสามาร  นการหาราย ด้
เ ิงพาณิ ย์ นระยะยาว

RC5.1 การเปล่ียนแปลงพ  นที่ด้าเนินการ

RC4.3 ขาดความ ่อเน ่อง นการ ิด ามเร่งรัดงาน เ ่น การ ิด ามหนี  การดิด าม
การเบิกจ่ายงบลงทุน เป น ้น

15%

10%

20%

RC5.2 การจัดซ  อจัดจ้างล ่า ้า

20%

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

     กลย ุท ์ที่ 4.1  ผลักดันให องค์กรมุ่งส  ่การเป็นองค์กร ั นน้า

วั  ุประสงค์เ ิงย ุท ศาส ร์ที่ 1 
สร้างเคร อข่ายการบริหารจ ัดการน ้าเ สีย ุม นทั่วประเทศ

     กลย ุท ์ที่ 1.1 ก่อสร างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสีย   

การ ม่ลดลงของจ้านวน อปท. ที่เคยปฏิเสธหนี 

จ้านวนรายการก่อสร  างท่ีม ีการเปลี่ยนแปลงพ  นที่ต่อรอบเวลา

% ความส้า เร  จของแผนลงทุนภาพรวม

RC5.3 คู่ส ัญญาด้าเนินการ ามสัญญาล่า ้า % ความส้า เร  จของแผนลงทุนภาพรวม
25%

E

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ล้า 
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   
น ้าเสียประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. 
2564 

 
 
 
 
 

ส ง 
(I5xL5=25) 
 

ต่้า 
(I1xL1=1) 

 

RC5.1 การเปลี่ยนแปลงพ  นที่
ด้าเนินการ 
 

20    1.  จั ด ห า พ  น ที่ ท ด แ ท น เพ ่ อ ข อ
เปลี่ยนแปลงพ  นท่ีเม ่อมีการประกาศใ  
งบประมาณ ประจ้าปี 2564 
2.  แ ผ น ล งน า ม  MOA แ ล ะ โอ น
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
3. แผนการลงนาม MOA ก่อนเสนอ
กรอบค้าของบประมาณ 

ยอมรับความเสีย่ง (take) มีการ
ติดตามการปรับปรุงแผนการ
เบิกจ่ายงบลงทุน 
 

ฝวศ. ฝบง. 
 นายอธิรักษ์ บพุจันโท, 
น.ส.วรนันท์ จันทร์ดน   
น.ส.ศุทธวดี ศิริยานนท์ 

 
 

RC4.3 ขำดควำมต่อเนื่องใน
กำรติดตำมเร่งรัดงำน เช่นกำร
ติดตำมหนี้ กำรตดิตำมกำร
เบิกจ่ำยงบลงทุน เป็นต้น 
 

20    รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน/ทำงด้ำน
ก ำ ร เ งิ น ข อ ง  อ จ น . ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 เสนอต่อ
คณะกรรมกำร อจน. เพื่อพิจำรณำ
เป็นประจ ำทุกเดือน 

แผนบูรณำกำรเร่งรัดติดตำมกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 

ฝบง. กกง.  
คกก.ติดตำมเร่งรัดฯ 

น.ส.วรนันท์ จันทร์ดน,ู 
นำงวริยำ เยี่ยมศักดิ์ และ
น.ส.เมธินี ฮำบสุวรรณ 

RC5.2 การจัดซ  อจัดจ างล่า  า  
 

10    เร่งรัดติดตามความก าวหน าของผล
การด้าเนินงานให เป็น ปตามสัญญา
อย่างใกล  ิด 

แผนบ รณาการเร่งรัดติดตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ฝบง. กกง.  
คกก.ติดตามเร่งรัดฯ 

น.ส.วรนันท์ จันทร์ดน , 
นางวริยา เยี่ยมศักดิ์ และ
น.ส.เมธินี  าบสุวรรณ 
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แบบแสดงการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง บส.4 /2564 แผ่นที่ 1 

ล้า 
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 ่ สัญ ญาด้ าเนินการ

ตามสัญญาล่า  า 
 

25    1. จัดจ างที่ปรึกษาและควบคุมงาน 
เพ ่อ ่วยควบคุมงาน  
2. จัดประ ุมค ส่ัญญา/ผ  รับจ าง/ที่
ปรึกษา เพ ่อหาข อสรุป หร อปรับแผน
ด้าเนินงานให เป็น ปตามสัญญา 
3. กรณี ม่มีเหตุอันสมควรสั่งผ  รับจ าง
หยุดงาน ปรับแผนการดา้เนินงาน 
และปรับเม ่อหมดสญัญา  

แผนบ รณาการเร่งรัดติดตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

คกก.ติดตามเร่งรัดฯ 
คกก.ตรวจการจ างฯ/ 

น.ส.วรนันท์  
จันทร์ดน , นางวริยา 

เยี่ยมศักดิ์ และ 
น.ส.เมธินี  

 าบสุวรรณ 
 

RC5.4  ม่ ด รับอนุมัติการปรับ
แผนการเบิกจ่ายฯ จาก สศ . 
 
 
 
 

25    1. ฝบง. ด้ าเนินการปรับแผนการ
เบิกจ่ายฯ 
2. กนผ. ด้าเนินการจัดท้าหนังส อขอ
ปรับปรุงงบลงทุนประจ้าปี และเงินกัน
เหล ่อมปี เสนอต่อ มท. และ สศ . 
เพ ่อพิจารณา 
3. ประสาน มท. และ สศ . เพ ่อขอ
ทราบผลการพิจารณา 

ปัจจัยภายนอก 
 

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

จันทร์ดน  และ 
นายพันธวิศ  
โรจนศุภมิตร 
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MP5 แผนบูรณาการเร่งรัด ดิ ามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 RF5 การเบิกจ่ายงบลงทุน ม่เป น ป ามแผนป ิบั ิการ อจน. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สาเห ทุี่ RC5.2 การจัดซ  อจัดจ างล่า  า (10%) RC5.3 ค ่สัญญาด้าเนินการตามสญัญาล่า  า (25%) และ RC4.3 ขำดควำมต่อเนื่องในกำรติดตำมเร่งรัดงำน เช่น กำรติดตำมหนี้ กำรติดตำมกำรเบิกจำ่ยงบลงทุน เป็นต้น (20%)  

 
 

กิจกรรม % 
แผน ปี 2563 ปี 2564 

ผู้รับผิด อบ 
รายงานผลการ

ด้าเนินงาน ผล  .ค. พ.ย.  .ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 
 

จัดท้ารายละเอียดผลการ
เบิกจ่ายงบลงทุน 

20 แผน 
                                                

ฝบง./กงป./กกง.  
น.ส.วรนันท์ จันทร์ดน  
น.ส.เมธินี  าบสุวรรณ 

 
 ผล 

                                                

2 
 

เสน อค ณ ะกรรมก าร
ติดตามและเร่งรัดการใ  
จ่ายงบประมาณฯ 

20 แผน 
                                                

ฝบง./กงป./กกง.  
น.ส.วรนันท์ จันทร์ดน  
น.ส.เมธินี  าบสุวรรณ 

  
ผล 

                                                

3 
 

ประ ุมคณะกรรมการ
ติดตามและเร่งรัดฯ 
 

20 แผน 
                                                

ฝบง./ 
คกก.ติดตามฯ  

 ผล 
                                                

4 
 

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

20 แผน 
                                                

ฝบง. กกง.  
คกก.ติดตามเร่งรัดฯ 

น.ส.วรนันท์ จันทร์ดน ,  
นางวริยา เยี่ยมศักด์ิ 

และน.ส.เมธินี  
 าบสุวรรณ 

 

 

ผล 
                                                

5 
 

สรุปผลตามมติที่ประ ุม 
พร อมทั งแจ งให เจ าของ
โครงการ/ผ  รับผิด อบ
ด้าเนินการ 

20 แผน 
                                                

ฝบง. กกง.  
คกก.ติดตามเร่งรัดฯ 

น.ส.วรนันท์ จันทร์ดน  
น.ส.เมธินี  าบสุวรรณ 

เจ าของโครงการ 

 
 

ผล 
                                                

 ผลงานจริง     เด อนนี                                                                                                        

 ผลงานเป าหมายเด อนนี                                                                                                         

 ผลงานจริง     สะสม                                                                                                        

 ผลงานเป าหมายสะสม                                                                                                        



                                                                                                                                                                                                                    
แผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนครั งที่ 1) 

  
  -91-    

     องค์การจัดการน ้าเสีย พฤศจิกายน 2563 

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

 ารางแสดงค่าผลกระทบจากความเสี่ยง 
 (Impact) 

 
 ารางแสดงค่า อกาสเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) 

Risk Profile แสดงค่าระดบัความเสี่ยงระดับองค์กร 
สถานะ: ต นป ี

หมายเห :ุ  ค อ ประเมินต นปี              ค อ ผลราย ตรมาส 
               ค อ ทบทวนระหว่างปี         ค อ ทบทวนระหว่างปี (ครั งที่ 2) 
               ค อ เป้าหมาย ก.ย. 64 

ระดับ 5 = สูงมาก สามารถเบิกจา่ยงบลงทุนตามเกณฑ์ที่ สคร. 
ก้าหนด ด  80 %  

 ระดับ 5 = สูงมาก  ม่สามารถเบิกจ่ายให เป็น ปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบ
ลงทุนทุก ตรมาส 

 

5      

4      

3      

2      

1      

Impact / 
likelihood 

1 
 

2 
 

3 
 

4  
 

5  
 

ระดับ 4 = สูง สามารถเบิกจา่ยงบลงทุนตามเกณฑ์ที่ สคร. 
ก้าหนด ด  85 % 

 ระดับ 4 = สูง สามารถเบิกจา่ยให เป็น ปตามเปา้หมายการเบิกจา่ยงบลงทุน 
1  ตรมาส 

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

 ระดับ 3 = ปานกลาง 
       

สามารถเบิกจา่ยให เป็น ปตามเปา้หมายการเบิกจา่ยงบลงทุน 
2  ตรมาส 

ระดับ 2 =  ่า้ สามารถเบิกจา่ยงบลงทุนตามเกณฑ์ที่ สคร. 
ก้าหนด ด  95 % 

 ระดับ 2 =  ่า้ สามารถเบิกจา่ยให เป็น ปตามเปา้หมายการเบิกจา่ยงบลงทุน 
3  ตรมาส 

ระดับ 1 =  ่า้มาก สามารถเบิกจา่ยงบลงทุนตามเกณฑ์ที่ สคร. 
ก้าหนด ด  100 % (TR) 

 ระดับ 1 =  ่า้มาก  
 

สามารถเบิกจา่ยให เป็น ปตามเปา้หมายการเบิกจา่ยงบลงทุน 
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  
สรุปความสา้เร จ ส้าเร จ/ ม่สา้เร จ  สรุปความสา้เร จ ส้าเร จ/ ม่สา้เร จ 
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