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องคกร กระบวนการทํางานยอยที ่2 การจัดทําแผนปฏบิัติการประจาํป กระบวนการทํางาน
ยอยที่ 4 การติดตามความวิเคราะหการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 
และกระบวนการทํางานยอยที่ 5 การทบทวนแผนยุทธศาสตรองคกร 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 2 จาก 80 
 

คูมือกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร พ.ศ. 2563             การประปาสวนภูมิภาค  

คํานํา 

คูมือกระบวนการวางแผนเชิงยทุธศาสตรฉบับนี้ จดัทําขึ้นเพื่อทบทวนกระบวนการวางแผนเชงิยุทธศาสตร
ใหเปนปจจุบัน และสรางความรูความเขาใจและแนวปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

ทั้งนี้คณะทํางานฯ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอบุคลากรที่มีหนาที่เกี่ยวของได
ใชประกอบการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

 

 

 

 

คณะทํางานยอยที่ 1 กระบวนการกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

พ.ศ. 2563 

 
 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 3 จาก 80 
 

คูมือกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร พ.ศ. 2563             การประปาสวนภูมิภาค  

สารบัญ 

  หนา 
บทท่ี 1 บทนํา 7 
 1.1   ความเปนมา/ความจําเปน/ความสําคัญ 7 
 1.2   วัตถุประสงค 7 
 1.3   โครงสรางการบริหารงาน 8 
 1.4   ขอบเขตกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 10 
 1.5   คําจํากัดความ 13 
 1.6   ขอกําหนดกระบวนการทํางาน 14 
บทท่ี 2 กระบวนการทํางาน 19 
 2.1   กระบวนการทํางานยอยที่ 1 การจัดทําแผนยุทธศาสตรองคกร 19 
        2.1.1   ขอบเขตกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรองคกร 19 
        2.1.2   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 21 
        2.1.3   จุดออน/ ความเสี่ยง/ ปญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุง 23 
 2.2   กระบวนการทํางานยอยที่ 2 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  24 
 2.2.1   ขอบเขตกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 24 
 2.2.2   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 26 
 2.2.3   จุดออน/ ความเสี่ยง/ ปญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุง 27 
 2.3   กระบวนการทํางานยอยที่ 3 การถายทอดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ

เพื่อนําไปปฏิบัติ 
28 

 2.3.1   ขอบเขตกระบวนการถายทอดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
เพื่อนําไปปฏิบัติ 

28 

 2.3.2   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 29 
 2.3.3   จุดออน/ ความเสี่ยง/ ปญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุง 30 
 2.4   กระบวนการทํางานยอยที่ 4 การติดตามวิเคราะหการดําเนินงานตาม           

แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 
31 

 2.4.1   ขอบเขตกระบวนการติดตามวิเคราะหการดําเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติการ 

31 

 2.4.2   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 31 
 2.4.3   จุดออน/ ความเสี่ยง/ ปญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุง 32 
 2.5   กระบวนการทํางานยอยที่ 5 การทบทวนแผนยุทธศาสตรองคกร  33 
        2.5.1   ขอบเขตกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตรองคกร 33 
        2.5.2   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 35 
        2.5.3   จุดออน/ ความเสี่ยง/ ปญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุง 37 
 2.6   กระบวนการทํางานยอยที่ 6 การทบทวนแผนปฏิบัติการประจําป 38 
        2.6.1   ขอบเขตกระบวนการทบทวนแผนปฏิบัติการประจําป 38 
        2.6.2   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 39 
        2.6.3   จุดออน/ ความเสี่ยง/ ปญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุง 40 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 4 จาก 80 
 

คูมือกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร พ.ศ. 2563             การประปาสวนภูมิภาค  

 

สารบัญ (ตอ) 

  หนา 
ภาคผนวก  41 
ภาคผนวก 1 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน 42 
ภาคผนวก 2 ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ และคูมือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 48 
ภาคผนวก 3 ตัวอยางแบบฟอรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 50 
ภาคผนวก 4 แบบฟอรมช้ีแจงการปรับปรุงคูมือกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตรประจําป 

2563 
54 

ภาคผนวก 5 แนวทางสงเสริมธุรกิจประปา 56 
ภาคผนวก 6 กระบวนการที่เกี่ยวของ 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 5 จาก 80 
 

คูมือกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร พ.ศ. 2563             การประปาสวนภูมิภาค  

สารบัญรูป 

  หนา 
รูปที่ 1-1 โครงสรางการบริหารงาน กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 8 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 6 จาก 80 
 

คูมือกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร พ.ศ. 2563             การประปาสวนภูมิภาค  

สารบัญตาราง 

  หนา 

ตารางที่ 1-1 รายละเอียดของงานในแตละกระบวนการทํางานยอย 10 
ตารางที่ 1-2 ความตองการของลูกคา/ผูมีสวนไดสวนเสีย ขอกําหนดกระบวนการทํางาน และตัววัด

กระบวนการทํางาน 
14 

ตารางที่ 2-1  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดทําแผนยุทธศาสตรองคกร 21 
ตารางที่ 2-2  จุดออน/ ความเสี่ยง/ ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดทํา  

แผนยุทธศาสตรองคกร 
23 

ตารางที่ 2-3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 26 
ตารางที่ 2-4 จุดออน/ ความเสี่ยง/ ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําป 
27 

ตารางที่ 2-5 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการถายทอดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ        
เพื่อนําไปปฏิบัติ 

29 

ตารางที่ 2-6 จุดออน/ ความเสี่ยง/ ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ
ถายทอดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการเพ่ือนําไปปฏิบัติ 

30 

ตารางที่ 2-7 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการติดตามวิเคราะหการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติการ 

31 

ตารางที่ 2-8 จุดออน/ ความเสี่ยง/ ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการติดตาม
วิเคราะหการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 

32 

ตารางที่ 2-9 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการทบทวนแผนยุทธศาสตรองคกร 35 
ตารางที่ 2-10 จุดออน/ ความเสี่ยง/ ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทบทวน

แผนยุทธศาสตรองคกร 
37 

ตารางที่ 2-11 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการทบทวนแผนปฏิบัติการประจําป 39 
ตารางที่ 2-12 จุดออน/ ความเสี่ยง/ ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทบทวน

แผนปฏิบัติการประจําป 
40 

   
   
   
   

 

 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 7 จาก 80 
 

คูมือกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร พ.ศ. 2563             การประปาสวนภูมิภาค  

บทที่ 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมา/ความจําเปน/ความสําคัญ 

 ในการดําเนินงานของ กปภ. ไดกําหนดกระบวนการทํางานที่สําคัญไว 11 กระบวนการโดยที่กระบวนการวางแผนเชิง

ยุทธศาสตรเปนกระบวนการที่มีความสําคัญกับการบริหารงานของ กปภ. และในป 2556 กปภ. ไดมีการนําเกณฑการประเมิน

องคกรตามหลัก SEPA เขามากํากับดูแล ทําใหมีการปรับปรุงกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตรใหตรงตามหลักสากลมากยิ่งขึ้น 

โดยมีการนําวิสัยทัศนและวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่พัฒนาขึ้นถายทอดเปนแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติ

ใหทุกคนในองคกรสามารถเขาใจในวิสัยทัศนและทิศทางท่ีองคกรตองการจะมุงไปไดตรงกัน อันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายของ

องคกรตามประเด็นยุทธศาสตรดวยบทบาทหนาที่ท่ีรับผิดชอบอยู 

 ดังนั้น เพื่อใหกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตรมีความครอบคลุม ถูกตอง และสอดคลองกับการดําเนินการอยางเปน

ปจจุบันมากยิ่งข้ึน จึงไดแบงกระบวนการทํางานยอยออกเปน 6 กระบวนการทํางานยอย ไดแก 1. จัดทําแผนยุทธศาสตรองคกร  

2. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 3. ถายทอดแผนยุทธศาสตรองคกรและแผนปฏิบัติการเพื่อนําไปปฏิบัติ 4. ติดตามวิเคราะห   

การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรองคกรและแผนปฏิบัติการประจําป 5. ทบทวนแผนยุทธศาสตรองคกร และ 6.ทบทวน

แผนปฏิบัติการประจําป  

 ทั้งนี้ ในการจัดทําคูมือกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตรฉบับนี้ คณะทํางานฯ ไดกําหนดขอบเขตของกระบวนการ

ทํางาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งจุดออน ความเสี่ยง ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง เพื่อใหผูที่เกี่ยวของสามารถ

นําไปใชเพื่อประกอบการดําเนินงานที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

1.2 วัตถุประสงค 

การจัดคูมือกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร มีวัตถุประสงคเพื่อ 

1. เพื่อใหผูปฏิบัติงานใชเปนคูมือการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 

2. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามกฎ ตามระเบียบ ตามขอบังคับ ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดไวอยาง
สม่ําเสมอ มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายองคกร 

3. เพือ่ใหผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจกระบวนการในการปฏิบัติงานในข้ันตอนใดอยางไร เมื่อใด และผูที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการนั้น และสามารถใชเปนเอกสารอางอิงในการทํางาน 

4. เพื่อใหผูบริหารติดตามกระบวนการไดทุกข้ันตอน 
5. เพื่อประกอบการตรวจสอบ สอบทานความถูกตองของสํานักตรวจสอบ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 
6. เพื่อทบทวนกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตรใหเปนปจจุบัน  
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1.3 โครงสรางการบริหารงาน 

รูปที่ 1-1 โครงสรางการบริหารงาน กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 โครงสรางการบริหารงานในกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร เปนการวางแผนในลักษณะจากบนลงลางโดยมีหนวยงาน
ภายใน ท่ีเกี่ยวของดังนี ้
 1.3.1 กองแผนและกลยุทธ มีหนาท่ีตามคําบรรยายลักษณะงาน (Function Description) ดังนี ้

 งานแผนกลยุทธ 
1) จัดทําและทบทวนแผนยุทธศาสตรองคกรและกรอบแนวทางในการพัฒนาของ กปภ. โดยบูรณาการแผนงาน

ของ กปภ. กับยุทธศาสตรประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร
กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ (FD ขอ 1) 

2) ศึกษา วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน และภายนอก จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ขององคกรเพื่อใช
ประกอบการจัดทําและทบทวนยุทธศาสตรของ กปภ. (FD ขอ 2) 

3) ถายทอดและบูรณาการแผนยุทธศาสตรองคกรใหกับหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ 
(FD ขอ 3) 

 งานวิเคราะหการเงินและการลงทุน 
1)  รวบรวมและวิเคราะหเปาหมายการดําเนินงานขององคกร ที่เปนปจจัยสงผลกระทบดานการเงินตอ กปภ. 

ใหครอบคลุมทุกดาน เพื่อเปนขอมูลในการจดัทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตรองคกร (FD ขอ 1) 

2) วิเคราะหภาพรวมดานการเงิน การลงทุน เพื่อการจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตรองคกรและแผนปฏิบตัิการ
ประจําปของ กปภ. (FD ขอ 2) 

 งานแผนปฏิบัติการ 
1) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของ กปภ. (FD ขอ 1) 
2) ประสานงานกับหนวยงานภายใน กปภ. ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป (FD ขอ 2) 

 

กองแผนและกลยุทธ 
- งานแผนกลยุทธ 
- งานวิเคราะหการเงินและการลงทุน 

- งานแผนปฏิบตัิการ 

กองประเมินผลการดําเนินงาน 

- งานประเมินผลการดําเนินงานองคกร 

- งานพัฒนาตัวชี้วัดองคกร 

กองสื่อสารองคกร 

- งานผลิตสื่อองคกร 

ฝายยุทธศาสตรองคกร ฝายประเมินผลองคกร สํานักสือ่สารองคกรและ 

ลูกคาสัมพนัธ 

ผูชวยผูวาการ 
(แผนยุทธศาสตร) 

ผูชวยผูวาการ 
(สํานักสื่อสารองคกรและลูกคาสัมพันธ) 

รองผูวาการ 

(แผนยุทธศาสตร) 

ผูวาการ 

 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรองคกร 

 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

 กระบวนการถายทอดยุทธศาสตรองคกรและ

แผนปฏิบัติการประจําป 

 กระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตรองคกร  

 กระบวนการทบทวนแผนปฏิบัติการประจําป 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 9 จาก 80 
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 1.3.2 กองประเมินผลการดําเนินงาน มีหนาที่ตามคําบรรยายลักษณะงาน (Function Description) ดังนี ้

 งานประเมินผลการดําเนินงานองคกร 
1) รวบรวมและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปขององคกรทุกสายงาน (FD ขอ 1) 
2) ศึกษา วิเคราะห ผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ตามแผนปฏิบัติการขององคกร เพื่อประโยชนตอการ

ปรับปรุงตอระบบประเมินผลการดําเนินงาน (FD ขอ 2) 
3) รายงานปญหาและอุปสรรคจากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน พรอมจัดทําขอเสนอแนะแกไข

อุปสรรคเบื้องตน (FD ขอ 3) 

 งานพัฒนาตัวช้ีวัดองคกร 
1) ศึกษา วิเคราะหผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ตามแผนปฏิบัติการขององคกร เพื่อประโยชนตอการ

ปรับปรุงพัฒนาตัวชี้วัดการตรวจประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อมุงเนนผลลัพธตามวัตถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตร (FD ขอ 4) 

  

 1.3.3 กองสื่อสารองคกร มีหนาท่ีตามคําบรรยายลักษณะงาน (Function Description) ดังนี ้

 งานผลิตสื่อองคกร 
1) ผลิตสื่อตางๆ เพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ กปภ. ผานสื่อตางๆ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

เชน ขาว เอกสาร บทความ สารคดี วิดีทัศน สปอต เปนตน (FD ขอ 3) 
2) จัดนิทรรศการของสวนกลาง จัดรายการเสียงตามสาย และจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการสื่อสารองคกรกับ

กลุมเปาหมายทั้งภายในและภายนอกองคกร (FD ขอ 4) 
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1.4 ขอบเขตกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

ตารางท่ี 1-1  รายละเอียดของงานในแตละกระบวนการทํางานยอย 
ชื่อกระบวนการทํางานยอย รายละเอียดของงาน ผูรับผิดชอบ 

1. จัดทําแผนยุทธศาสตรองคกร 1.1 รวบรวมและวเิคราะหปจจยันาํเขาในการวางแผนยุทธศาสตร 
1.2 การวิเคราะห SWOT 
1.3 การวิเคราะหความทาทาย/ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรและความสามารถพิเศษ

ขององคกร 
1.4 การทบทวนวิสัยทัศน และวิเคราะห/กําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร Business 

Model Intelligent Risk รวมถึงการวิเคราะห Scenario Planning 
1.5 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร/วตัถุประสงคเชิงยุทธศาสตร/เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
1.6 การกําหนดยุทธศาสตร/กลยุทธองคกร/แผนงานและระดบัความสาํเร็จตามแผนงาน 
1.7 จัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรองคกร 
1.8 เสนอ ครส. พิจารณา (รางแผนฯ) 
1.9 เสนอคณะอนฯุ และคณะกรรมการ กปภ. 

คณะกรรมการ กปภ. คณะอนุกรรมการพัฒนา
องคกร คณะผูบริหารระดับสูง ของ กปภ. และผู
ที่เกีย่วของจากสายงานตางๆ   

2. จัดทําแผนปฏิบตัิการประจําป 2.1 นําแผนยุทธศาสตรองคกร วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร สถิตผิลการดําเนินงานที่
ผานมา และนโยบายที่เกี่ยวของ มารวบรวมศึกษา วิเคราะห 

2.2 พิจารณาเปาหมายหลักการดาํเนินงานที่สําคัญ 
2.3 แจงเวียนเปาหมายหลักการดาํเนินงานที่สําคัญ รวมทั้งช้ีแจงแนวทางในการ

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
2.4 พิจารณาขีดความสามารถหนวยงาน 
2.5 รวบรวม วิเคราะห คัดเลือก จดัลําดบัความสําคัญแผนงาน กิจกรรม โครงการ 

เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจาํป 
2.6 นํา (ราง) แผนปฏิบตัิการประจําป (เพื่อขอจัดสรรงบประมาณ) เสนอ ครส. 

พิจารณา 
2.7 นํา (ราง) แผนปฏิบัติการประจําป (เพื่อขอจัดสรรงบประมาณ) เสนอ

คณะกรรมการ พิจารณา 
2.8 จัดทํา (ราง) แผนงบประมาณลงทุนและงบทําการ 

คณะกรรมการ กปภ. ครส. ฝยอ. ฝผค. ฝบท. 
ฝวง. ฝวป. สทส.  
กปภ.เขต 1-10 และผูเกี่ยวของจากสายงาน
ตางๆ 
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ชื่อกระบวนการทํางานยอย รายละเอียดของงาน ผูรับผิดชอบ 
2.9 ครส.พิจารณาขีดความสามารถของคกรและแผนงบประมาณลงทุนและงบทํา

การประจําป 
2.10 เสนอคณะกรรมการ พิจารณาแผนงบประมาณลงทุนและงบทําการประจําป 
2.11 พิจารณาแผนงบประมาณลงทุนและงบทําการประจําป (มท. สศช. สงป. ครม.) 
2.12 จัดทําเลมแผนปฏิบัติการประจําป ฉบับที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ 

3. ถายทอดยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 3.1 ขออนุมัติเพื่อดําเนินการถายทอดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัติการที่ผานการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ กปภ. 

3.2 ถายทอดแผนฯ ผานชองทางตางๆ  
3.3 ทุกหนวยงานนําแผนที่เกี่ยวของไปปฏิบัต ิ

ฝยอ. สสล. 

4. ติดตามความวิเคราะหการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการ 

4.1  จัดทําแบบฟอรมเพื่อแจงเวียนใหหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อติดตามKPI KRI และ
ความกาวหนาโครงการ 

4.2  หนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการดําเนินงาน ทุกเดือน และไตรมาส 
4.3  รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงาน ทุกเดือน และรายงาน ครส.ทุกไตรมาส 
4.4  ติดตามและเรงรดั ผลการดาํเนินงาน 

ฝยอ. 
ฝปอ.  
และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

5. ทบทวนแผนยุทธศาสตรองคกร 
 
 
 

5.1 รวบรวมและวเิคราะหปจจยันาํเขาในการวางแผนยุทธศาสตร 
5.2 การวิเคราะห SWOT 
5.3 การวิเคราะหความทาทาย/ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรและความสามารถพิเศษ

ขององคกร 
5.4 การทบทวนวิสัยทัศน และวิเคราะห/กําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร Business 

Model Intelligent Risk รวมถึงการวิเคราะห Scenario Planning 
5.5 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร/วตัถุประสงคเชิงยุทธศาสตร/เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
5.6 การกําหนดยุทธศาสตร/กลยุทธองคกร/แผนงานและระดบัความสาํเร็จตามแผนงาน 
5.7 จัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรองคกร 
5.8 เสนอ ครส. พิจารณา (รางแผนฯ) 
5.9 เสนอคณะอนุฯ และคณะกรรมการ กปภ. 
 

คณะกรรมการ กปภ. คณะอนุกรรมการพัฒนา
องคกร คณะผูบริหารระดับสูง ของ กปภ. และผู
ที่เกี่ยวของจากสายงานตางๆ   
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ชื่อกระบวนการทํางานยอย รายละเอียดของงาน ผูรับผิดชอบ 
6. ทบทวนแผนปฏิบัติการประจําป (สถานการณปกติ) 6.1 นําแผนยุทธศาสตรองคกร วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร สถิตผิลการดําเนินงานที่

ผานมา งบประมาณและนโยบายที่เกี่ยวของ มารวบรวมศึกษา วิเคราะห 
6.2 รวบรวม วิเคราะห จัดลําดับความสําคญัแผนงาน กิจกรรม  
6.3 จัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการประจําป ทีไ่ดรับจัดสรรงบประมาณ (ฉบับทบทวน) 
6.4 นํา (ราง) แผนปฏิบัติการประจําป ทีไ่ดรับจัดสรรงบประมาณ (ฉบับทบทวน) 

ครส. ฝยอ. 
ฝผค. ฝวง.  
กปภ.เขต 1-10 และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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1.5 คํายอ / คําจํากัดความ 

SWOT       คือ จุดแข็ง (Strengths),จุดออน(Weaknesses), โอกาส (Opportunities), อุปสรรค 
(Threats) 

SOD      คือ ความคาดหวังของภาครัฐในฐานะผูถือหุนที่มีตอรัฐวิสาหกิจภายใตกรอบ
ยุทธศาสตรของประเทศ 

จุดแข็ง  
(Strengths) 

คือ ความสามารถและสถานการณภายใน กปภ.ที่เปนบวก ซึ่งองคกรนํามาใชเปน
ประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง การดําเนินงาน
ภายในที่องคกรทําไดดี มีจุดเดน ที่จะดําเนินการในปนั้น ๆ    

จุดออน 
(Weaknesses) 

คือ สถานการณภายใน กปภ.ที่เปนลบและดอยความสามารถ ซึ่งองคกรไมสามารถ
นํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง การ
ดําเนินงานภายในที่องคกรทําไดไมดี 

โอกาส 
(Opportunities) 

คือ ปจจัยและสถานการณภายนอกที่เอื้ออํานวยใหการทํางานขององคกรบรรลุ
วัตถุประสงค หรือหมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานขององคกรและนโยบายรัฐบาล เชน การสนับสนุนการลงทุนดาน
สาธารณูปโภคของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง 

อุปสรรค  
(Threats) 

คือ ปจจัยและสถานการณภายนอกที่ขัดขวางการทํางานขององคกรไมใหบรรลุ
วัตถุประสงค เชน นโยบายการกระจายอํานาจ การพิจารณาปรับอัตราคาน้ํา ซึ่ง 
กปภ. มีความจําเปนตองติดตามและประเมินสถานการณอยางใกลชิด 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก 
(Key Performance Indicator : KPI) 

คือ คาที่วัดจากผลการปฏิบัติงานที่ เกิดขึ้นจริง เพื่อแสดงผลสําเร็จของการวัดตาม
เปาประสงค โดยจัดเปน Lag Indicators ตัวชี้วัดที่เปนผลการทํางานที่สามารถวัดได
อยางเปนรูปธรรม และเปนผลลัพธของการปฏิบัติงานขององคกร   

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
ดานการดําเนินงาน  
(Key Risk Indicator : KRI) 

คือ คาที่ใชวัดกิจกรรมที่อาจจะทําใหองคกรไมสามารถบรรลุตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานหลัก โดยจัดเปน Lead Indicators ตัวชี้วัดถึงเงื่อนไขหรือปจจัยที่
เปนตัวขับเคลื่อนใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ด ี

ความสามารถพิเศษ 
(Core Competency) 

คือ สิ่งที่องคกรมีความเชี่ยวชาญมากที่สุดอยางยิ่ง ความสามารถพิเศษขององคกร
เปนขีดความสามารถที่สําคัญเชิงยุทธศาสตร ซึ่งสรางความไดเปรียบในตลาด
ขององคกรหรือสภาพแวดลอมของการบริการ  
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1.6 ขอกําหนดของกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

ในกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร มีความตองการ/ความคาดหวัง ขอกําหนดกระบวนการทํางาน และตัววัด

กระบวนการทํางาน ดังแสดงในตารางท่ี 1-2 

ตารางท่ี 1-2 ความตองการของลูกคา/ผูมีสวนไดสวนเสยี ขอกําหนดกระบวนการทํางาน และตัววัดกระบวนการทํางาน 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ/ความคาดหวัง ขอกําหนดกระบวนการทํางาน ตัววัดกระบวนการทํางาน 
1. กระทรวงตนสังกัด 
1.1 กระทรวงมหาดไทย 
 
 

‐ ดําเนินงานตามนโยบายและ
แผนรัฐบาล 

‐ การขยายพื้นที่บริการ 
‐ การบริหารจัดการน้ําสูญเสีย 
‐ การบริหารจัดการน้ําดิบ 
‐ การปฏิบัตติามนโยบายการให

ขาวสาร 
‐ การนําเทคโนโลนมีาใชในการ

ดําเนินงานและใหบริการ 
‐ พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพงานและการ
ใหบริการ 

1. แผนยุทธศาสตรองคกร ของ 
กปภ. สอดคลองนโยบาย
ภาครัฐ 

2. จัดทําแผนยุทธศาสตรองคกร 
ของ กปภ. และแผนปฏิบัติการ
ประจําปแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลากําหนด 

1. แผนยุทธศาสตรองคกรของ 
กปภ. มคีวามเชื่อมโยงกับ
นโยบายรัฐบาล 

2. รอยละของจํานวนตัวชี้วัด 
(KPI) ตามแผนยุทธศาสตรที่
บรรลุคาเปาหมายประจําป 

3. แผนปฏิบัติการประจําปแลว
เสร็จกอนปงบประมาณ และมี
ความสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรองคกร ของ 
กปภ. 

4. รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ 

2. หนวยงานกําหนดนโยบายและกํากับดูแล 
2.1 คณะกรรมการ กปภ. ‐ มุงเนนการจัดการความรู

แลกเปลีย่นเรยีนรูและ
นวัตกรรม 

‐ การบริหารโครงการกอสราง 
‐ แหลงน้ําดิบ 
‐ การขยายพื้นที่บริการ 
‐ ทบทวนสัญญาเอกชน 
‐ การตลาดเพื่อสรางการแขงขัน 
‐ พัฒนาบุคลากรเพื่อสราง

มูลคา 
‐ การใหคําปรึกษาของสํานัก

ตรวจสอบ 

  

2.2 สํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาต ิ

‐ ขอมูลแผนและงบประมาณ
ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา 

‐ การบริหารโครงการลงทุน 

  

2.3 คณะอนุกรรมการดาน
ความเสีย่ง 

‐ มีมาตรการความเสี่ยง
ครอบคลมุทุกพ้ืนที ่

  

2.4 สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

‐ รายงานการประเมินผล
ครบถวนถูกตอง ทันเวลา 

‐ การกํากับดูแลกิจการที่ด ี
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ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ/ความคาดหวัง ขอกําหนดกระบวนการทํางาน ตัววัดกระบวนการทํางาน 
2.5 Audit Committee ‐ ขอมูลการตรวจสอบที่ถูกตอง 

ครบถวน โปรงใส 
  

2.6 คณะผูบริหารระดับสูง ‐ ความพรอมขอมลูกอน
นําเสนอคณะอนุกรรมการ 
และคณะกรรมการ กปภ. 

‐ การใหคําปรึกษาของสํานัก
ตรวจสอบ 

  

2.7 สํานักงานการตรวจ
เงินแผนดิน 

‐ ขอมูลการตรวจสอบที่ถูกตอง 
ครบถวน โปรงใส 

  

2.8 สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบา
ยรัฐวิสาหกจิ 

‐ ความโปรงใสของงบประมาณ
โครงการกอสราง 

‐ ความโปรงใส ทุจริต ทาง
การเงิน 

  

2.9 สํานักงานทรัพยากร
น้ําแหงชาต ิ

‐ การบริหารจัดการน้ําดิบ   

2.10 กรมอนามัย ‐ มาตรฐานคุณภาพน้ําประปา
ตามมาตรฐาน 

‐ ระดับมลพิษเปนไปตาม
มาตรฐาน 

  

2.11 กรมควบคุมมลพิษ ‐ มาตรฐานคุณภาพน้ําประปา
ตามมาตรฐาน 

‐ ระดับมลพิษเปนไปตาม
มาตรฐาน 

  

2.12 สํานักงบประมาณ ‐ การเบิกจายเปนไปตาม
เปาหมาย 

‐ ฐานทางการเงินที่มั่นคง 
‐ การปฏิบัตติามกฎระเบียบ

ทางการเงิน 

  

2.13 สํานักบริหารหนีส้ิน
สาธารณะ 

‐ การเบิกจายเปนไปตาม
เปาหมาย 

‐ ฐานทางการเงินที่มั่นคง 
‐ การปฏิบัตติามกฎระเบียบ

ทางการเงิน 

  

2.14 กรมบัญชีกลาง ‐ การเบิกจายเปนไปตาม
เปาหมาย 

‐ ฐานทางการเงินที่มั่นคง 
‐ การปฏิบัตติามกฎระเบียบ

ทางการเงิน 

  

2.15 กระทรวงแรงงาน ‐ การปฏิบัตติามกฎหมาย 
‐ ปองกันทุจริตและความ

โปรงใส 
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ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ/ความคาดหวัง ขอกําหนดกระบวนการทํางาน ตัววัดกระบวนการทํางาน 
2.16 อัยการ ‐ การปฏิบัตติามกฎหมาย 

‐ ปองกันทุจริตและความ
โปรงใส 

  

2.17 กรมบังคับคดี ‐ การปฏิบัตติามกฎหมาย 
‐ ปองกันทุจริตและความ

โปรงใส 

  

3. ลูกคา 

3.1 ผูใชน้ําประเภท 1 
3.2 ผูใชน้ําประเภท 2 
3.3 ผูใชน้ําประเภท 3 

‐ คุณภาพน้ํา 
‐ แรงดัน 
‐ ปริมาณน้ําที่สม่าํเสมอ 
‐ ความเอาใจใสในการบริการ

ของพนักงาน 
‐ มีชองทางติดตอสื่อสารกับ 

กปภ. สาขา ไดสะดวก 
‐ การประชาสัมพันธแจงขาวทัน

การณณและสม่ําเสมอ 
‐ ติดตั้งประปารวดเร็ว 
‐ การซอมทอรวดเร็ว 
‐ ความเหมาะสมของคาบริการ 
‐ อุปกรณที่ใหบริการลูกคาได

มาตรฐาน 
‐ ความสะดวกรวดเร็วในการ

ใหบริการ 

  

4. ผูสงมอบและคูความรวมมือ 

4.1 บริษัท East Water 
4.2 บริษัท ทีทีดับบลิว 

จํากัด (มหาชน) 
4.3 บริษัท ยูนิเวอรแซล ยู

ทีลิตี้ส จํากดั 
4.4 บริษัท

ผูรับเหมากอสราง 
4.5 บริษัทผูรับเหมา

ออกแบบ 
4.6 บริษัทผูผลติ ทอประปา

และอุปกรณ 
4.7 บริษัทผูผลติสารเคม ี
4.8 บริษัทผูรับเหมาอาน

มาตร 
4.9 บริษัทผูรับเหมาบริหาร

จัดการน้ําสูญเสีย 
4.10 บริษัทผูรับเหมาซอม

‐ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ขอตกลงการจัดซื้อจัดจาง การ
ควบคุมการกอสราง การสง
มอบวัตถุดิบ อุปกรณ 

‐ การมีสวนรวมในการแกไข
ปญหา 
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ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ/ความคาดหวัง ขอกําหนดกระบวนการทํางาน ตัววัดกระบวนการทํางาน 
ทอ 

4.11 บริษัทผูพัฒนาระบบ 
4.12 บริษัทดูแล ซอมบํารุง

ระบบ 
4.13 บริษัทจําหนาย

อุปกรณ IT 
4.14 การไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย 
‐ คุณภาพน้ําในการผลิตไฟฟา 
‐ มีแผนการใชไฟฟา 

  

4.15 กรมชลประทาน ‐ มีแผนการใชน้ําดิบ   

4.16 กรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล 

4.17 กรมทรัยพยากรน้ํา 
4.18 องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  

‐ ความรวมมือระหวางกันใน
การแกปญหาน้ําดิบ 

  

4.19 กรมทางหลวง ‐ แผนการลงทุนเพื่อรองรับการ
ขออนุญาตหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการกอสรางและ
วางทอ 

  

4.20 กรมทางหลวงชนบท 
4.21 กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 
4.22 กรมโยธาธิการและผัง

เมือง 
4.23 กรมสงเสรมิการ

ปกครองสวนทองถิ่น 
4.24 กรมเจาทา 
4.25 กรมที่ดิน 
4.26 กรมธนารักษ 
4.27 กรมปาไม 
4.28 กรมอุทยาน 
4.29 องคการจัดการน้ําเสยี 
4.30 การเคหะแหงชาต ิ
4.31 การนิคมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย 
4.32 หนวยงานรัฐวิสาหกิจ

อื่น 
4.33 หนวยงานกิจการ

ประปาตางประเทศ 
4.34 สถาบันการศึกษา  

‐ การบูรณาการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน 

  

5. คูแขง 

5.1 การประปานครหลวง 
5.2 องคกรปกครองสวน

‐ การดําเนินธรุกิจที่เปนธรรม   
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ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ/ความคาดหวัง ขอกําหนดกระบวนการทํางาน ตัววัดกระบวนการทํางาน 
ทองถ่ิน 

5.3 ผูผลิตน้าํประปาเอกชน 
6. พนักงาน 

6.1 ผูวาการ 
6.2 รองผูวาการทุกสายงาน 
6.3 ผูชวยผูวาการ 
6.4 ผูอํานวยการ กปภ. 

เขต 
6.5 ผูอํานวยการฝาย 
6.6 ผูจัดการ กปภ. สาขา 
6.7 ผูอํานวยการกอง 
6.8 หัวหนางาน 
6.9 พนักงานทุกระดับ 
6.10 ลูกจาง 

‐ การจัดสรรอัตรากําลังให
เหมาะสมกับภาระงาน 

‐ ผลตอบแทนที่นอกเหนือจาก
เงินเดือน เชน โบนัส 

‐ การอบรมใหความรูเพิม่เตมิ 
‐ สวัสดิการ 
‐ เงินเดือน 
‐ การเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง 
‐ การโยกยาย 
‐ การปรับเปลี่ยนตําแหนงงาน 
‐ การใหรางวัลพนักงานดเีดน 
‐ การจางงานอยางตอเนื่อง 
‐ ความชัดเจนของกฎระเบียบที่

เอื้อตอการปฏิบตัิงาน 
‐ ความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน 
‐ ความพรอมเครื่องมือและ

อุปกรณ 
‐ การพัฒนาทักษะการ

ปฏิบัติงาน 

  

6. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 

6.1 ผูนําชุมชน/กลุมชนช้ัน
นําของชุมชน 

6.2 นักการเมืองทองถ่ิน 

‐ การประกอบกิจการมีความ
ปลอดภัย 

‐ ไมทําลายสิ่งแวดลอม 
‐ มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน

ใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 
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บทที่ 2 

กระบวนการทํางาน 

2.1 กระบวนการทํางานยอยที่ 1 การจัดทําแผนยุทธศาสตรองคกร 

2.1.1 ขอบเขตกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรองคกร 

 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรองคกรมีขั้นตอนที่สําคัญ 6 ขัน้ตอน ไดแก   

 ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมและวิเคราะหปจจัยนําเขาในการวางแผนยุทธศาสตร 
   ฝยอ. รวบรวมปจจัยนําเขาที่สําคัญ อาทิ แผนชาติ แผนรัฐวิสาหกิจสาธารณูปการ รวมถึงแผนและ

นโยบายอื่นๆที่เกี่ยวของ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ตลาด และการแขงขัน ปจจัยเสี่ยง/ผลการบริหารความเสี่ยง ปจจัย
ความยั่งยืน ปจจัยขับเคลื่อนมูลคา การสํารวจความตองการและความภักดีของลูกคา ความผูกพันของบุคลากร ผานแบบ
สํารวจ และผลการดําเนินงานดานตางๆ ของ กปภ. รวมถึงการสัมภาษณเชิงลึก และจัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งจากภายในและภายนอกองคกร เพื่อใชในการวิเคราะหวางแผนยุทธศาสตรองคกรตอไป 

 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห SWOT 
   ฝยอ. นําขอมูลการวิเคราะหปจจัยนําเขาจากกระบวนการที่ 1 มาใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ทั้งภายในและภายนอกขององคกร (SWOT Analysis) โดยใชเครื่องมือ 7’s Framework Of McKinsey สําหรับวิเคราะห
ปจจัยภายใน และเครื่องมือ PESTEL Analysis ในการวิเคราะหปจจัยภายนอก และดําเนินการในคะแนนถวงน้ําหนัก เพื่อ
จัดลําดับความสําคัญของ SWOT แตละตัว และ SWOT ทุกตัวตองมี Fact Based/Evidence Based ที่มีความนาเชื่อถือ
ประกอบดวย 

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหความทาทาย/ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรและความสามารถพิเศษขององคกร 
    ฝยอ. นําความคิดเห็นในการวิเคราะห SWOT ของผูบริหารระดับสูง จากการประชุมระดมความ

คิดเห็นกับคณะผูบริหารระดับสูง มากําหนดความทาทายเชิงยุทธศาสตร ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร และนําจุดแข็งท่ีมี
คะแนนอยูในลําดับสูงจากการวิเคราะห SWOT มาพิจารณารวมกับเกณฑวิเคราะห เพื่อกําหนดความสามารถพิเศษขององคกร โดย
อาศัยเครื่องมือ VRIO Model ซึ่งแบงเปน ความสามารถในการสรางรายได ความซับซอน Barrier และ ความไดเปรียบในการ
แขงขัน 

 ขั้นตอนที่ 4 การทบทวนวิสัยทัศน  และวิ เคราะห /กําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร  Business Model 
Intelligent Risk รวมถึงการวิเคราะห Scenario Planning 

 ฝยอ. รวบรวมขอมูลจากการประชุมระดมความคิดเห็นกับคณะผูบริหารระดับสูง เพื่อทบทวน
วิสัยทัศนขององคกรและกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร และนําทฤษฎี Business Model Canvas มาวิเคราะห Business 
Model ขององคกร ทั้ง 9 หัวขอ และกําหนด Intelligent Risk (ความเสี่ยงที่ผานการประเมินผลเสียอยางชาญชลาด) โดย
พิจารณาจากโอกาสที่ไดจากการวิเคราะห SWOT รวมถึงวิเคราะหและวางแผนมาตรการรองรับเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต และวิเคราะห Scenario Planning โดยระบุปจจัย Driving Forces ปจจัยความไมแนนอน (Uncertainties) และ
กําหนดเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 4 เหตุการณ ไดแก Best Case Base Case และ Worst Case กําหนดแผนการ
รองรับเหตุการณทั้ง 4 ท่ีอาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ประมาณการผลประกอบการทางการเงินของแตละเหตุการณ พรอมวิเคราะห 
Cost-Benefit ของแตละทางเลือก 

 ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร/วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร/เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 ฝยอ. รวบรวมความคิดเห็นของผูบริหารระดับสูง จากการประชุมรวบรวมความคิดเห็น เพื่อกําหนด
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร เปาประสงคที่สําคัญของแตละวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร และจัดทําตารางแสดงความสัมพันธ
ระหวางวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรกับตําแหนงทางยุทธศาสตรขององคกร รวมถึงดําเนินการตรวจสอบความสมดุลและ
สอดคลอง ระหวางวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรกับองคประกอบที่สําคัญ ผานการระดมความคิดเห็น เพื่อพิจารณาความ
เชื่อมโยงของวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร กับประเด็นสําคัญ ดังตอไปนี้ ความทาทาย/ความไดเปรียบ ปจจัยเสี่ยง Intelligent 
Risk โอกาสใน SWOT ความสามารถพิเศษขององคกร ความทาทายในระยะสั้นและระยะยาว ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
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และความสามารถพิเศษขององคกร นอกจากนี้ ฝยอ. ดําเนินการสนับสนุนและดําเนินการตามมติคณะทํางานทบทวน
กระบวนงานที่สําคัญ ในการออกแบบระบบงาน (Work System) เพื่อสนับสนุนใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 

 ขั้นตอนที่ 6 การกําหนดยุทธศาสตร/กลยุทธองคกร/แผนงานและระดับความสําเร็จตามแผนงาน 
 ฝยอ. นํารางยุทธศาสตรองคกร ที่ไดจากการประชุมระดมความคิดเห็นกับผูบริหารระดับสูงในการ

กําหนดกลยุทธที่รองรับในแตละยุทธศาสตรขององคกร มากําหนด Strategy Map แสดงความเชื่อมโยงระหวางกลยุทธ และ
ความสอดคลองของวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร กับวิสัยทัศนขององคกร และกําหนดตัวชี้วัดและแผนงานที่รองรับในแตละ 
กลยุทธ 

 ขั้นตอนที่ 7 จัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรองคกร 

  ฝยอ. ดําเนินการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลตางๆ เชน ปจจัยนําเขา SWOT ความทาทาย/ 
ความไดเปรียบ ความสามารถพิเศษ วิสัยทัศน ตําแหนงทางยุทธศาสตร Business Model Intelligent Risk Scenario 
Planning ประเด็นทางยุทธศาสตร วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธองคกร แผนงาน ตัวช้ีวัด 
ที่ผานการประชมุระดมความคิดเห็นของผูบริหารระดับสูงแลว มาจัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรองคกร 

 ขั้นตอนที่ 8 เสนอ ครส. พิจารณา (รางแผนฯ) 

  ฝยอ. นํา (ราง) แผนยุทธศาสตรองคกร จากผลลัพธในขั้นตอนที่ 7 นําเสนอตอคณะผูบริหาร
ระดับสูงของ กปภ. พิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อนําเสนอตอคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการ กปภ. ตอไป 

 ขั้นตอนที่ 9 เสนอคณะอนุฯ และคณะกรรมการ กปภ. 

  ฝยอ. นํา (ราง) แผนยุทธศาสตรองคกรของ กปภ. ที่ผานการพิจารณาของ ครส. แลว เสนอ
คณะอนุกรรมการพัฒนาองคกร พิจารณากลั่นกรองใหขอสังเกต และคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาใหความเห็นชอบ 
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2.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรองคกรมีขั้นตอนการปฏิบัติงานแสดงดังตารางที่ 2-1 
ตารางที่ 2-1 ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรองคกร 
ตัวชี้วัดในกระบวนงาน (In Process) :  คณะกรรมการ กปภ. เห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรองคกร ของ กปภ. 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
รายละเอียดงาน/  

Control Point (CP) 
ผูรับผิดชอบ 

เอกสารที่
เกี่ยวของ 

 

ต.ค.-มิ.ย. 

รวบรวมและวิเคราะหปจจัยนําเขาที่สําคัญ 
และจัดการสัมภาษณเชิงลึก จัดประชุมเชิง
ปฎิบัติการเพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวน
ไดสวนเสียทั้งจากภายในและภายนอกองคกร 
เพื่อใชในการวิเคราะหวางแผนยุทธศาสตร
องคกร 

คณะกรรมการ 
กปภ. คณะ
อนุกรรม 
การพัฒนา
องคกร คณะ
ผูบริหาร
ระดับสูง ของ 
กปภ. และผูที่
เกี่ยวของจาก
สายงานตางๆ 

 

 

พ.ค.-ก.ค. 

วิ เคราะหสภาพแวดลอมทั้ งภายในและ
ภายนอกขององคกร (SWOT Analysis) ดวย
เครื่ อ งมื อ  7’s Framework Of McKinsey 
แ ล ะ เค รื่ อ ง มื อ  PESTEL Analysis แ ล ะ
ดําเนินการในคะแนนถวงน้ําหนัก เพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญของ SWOT พรอมระบุ  Fact 
Based/Evidence Based ของ SWOT ทุกตัว 

 

 

พ.ค.-ก.ค. 

นําผลการวิเคราะห SWOT มากําหนดความ
ทาทายเชิงยุทธศาสตร ความไดเปรียบเชิง
ยุทธศาสตร และนําจุดแข็งใน SWOT มา
กําหนดความสามารถพิเศษขององคกร โดย
อาศัยเครื่องมือ VRIO Model 

  

 

พ.ค.-ก.ค. 

ทบทวนวิสัยทัศนขององคกรและกําหนด
ตําแหนงทางยุทธศาสตร วิเคราะห Business 
Model กําหนด Intelligent Risk วิเคราะห 
Scenario Planning และกําหนดเหตุการณที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต 4 เหตุการณ  ไดแก 
Best Case Base Case และ  Worst Case 
พรอมวิ เคราะห  Cost-Benefit ของแตละ
ทางเลือก 

  

 

มิ.ย.-ก.ค. 

กํ าห น ด วั ต ถุ ป ระ ส งค เชิ งยุ ท ธศ าส ต ร 
เปาประสงคที่สําคัญของแตละวัตถุประสงค
เชิ งยุทธศาสตร  และจัดทํ าตารางแสดง
ความสั มพั นธ ระหว างวัตถุป ระสงค เชิ ง
ยุทธศาสตรกับตําแหนงทางยุทธศาสตรของ
องคกร ตรวจสอบความสมดุลและสอดคลอง 
ระหวางวัตถุประสงค เชิงยุทธศาสตรกับ
องค ประกอบที่ สํ าคัญ  และดํ า เนิ นการ
สนับสนุนและดําเนินการตามมติคณะทํางาน
ทบทวนกระบวนงานที่สําคัญ ในการออกแบบ
ระบบงาน (Work System) เพื่อสนับสนุนให
องคกรบรรลุวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 

  

3. การกําหนดความทาทาย/    
ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร

และความสามารถพิเศษ     
ขององคกร 

5.การกํ าหนดประเด็นยุทธศาสตร/

วัตถุประสงค เชิ งยุทธศาสตร /

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

4.การทบทวนวิสัยทัศน และวิเคราะห/
กําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร 

Business Model Intelligent Risk 
รวมถึงการวิเคราะห Scenario 

Planning 

 

1. การรวบรวมและวิเคราะห
ปจจัยนาํเขา 

2.การวิเคราะห SWOT 

เริ่ม 

A 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
รายละเอียดงาน/  

Control Point (CP) 
ผูรับผิดชอบ 

เอกสารที่
เกี่ยวของ 

 

มิ.ย.-ก.ค. 

นํารางยุทธศาสตรองคกร มากําหนด Strategy 
Map แสดงความเชื่อมโยงระหวางกลยุทธ และ
ความสอดคลองของวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 
กับวิสัยทัศนขององคกร และกําหนดตัวชี้วัด
และแผนงานท่ีรองรับในแตละกลยุทธ 

คณะกรรมการ 
กปภ. คณะ
อนุกรรม 
การพัฒนา
องคกร คณะ
ผูบริหาร
ระดับสูง ของ 
กปภ. และผูที่
เกี่ยวของจาก
สายงานตางๆ 

 

 
 
 
 

ก.ค.-ส.ค. 
นําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลตางๆ มาจัดทํา (ราง) แผนยทุธศาสตร
องคกร 

 

 

ก.ค.-ก.ย. 

 
นําเสนอ (ราง) แผนยุทธศาสตรองคกร ตอ
คณะผูบริหารระดับสูงของ กปภ. พิจารณาให
ความเห็นชอบ 
 

คณะผูบริหาร
ระดับสูง 

 

 
 

ก.ย. 

นํา (ราง) แผนยุทธศาสตรองคกรของ กปภ. 
ที่ผานการพิจารณาของ ครส. แลว เสนอ
คณะอนุกรรมการพัฒนาองคกร พิจารณา
กลั่นกรองใหขอสังเกต และคณะกรรมการ 
กปภ. พิจารณาใหความเห็นชอบ 
 

CP: นําเสนอคณะกรรมการ กปภ.ใหความ
เห็นชอบภายในเดือนกันยายน 

คณะอนุ
กรรมการฯ และ
คณะกรรมการ 
กปภ. 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 9. เสนอคณะอนุฯและ
คณะกรรมการ กปภ. 

จบ 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

 8. เสนอ ครส. พิจารณา 
(รางแผนฯ) 

ไมเห็นชอบ 

แจงทุกสายงานไปดําเนินการ 

CP 

6.การกําหนดยุทธศาสตร/กลยุทธ
องคกร/แผนงานและระดับ

ความสําเร็จตามแผนงาน 
 

7. จัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตร
องคกร 

A 
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 2.1.3 จุดออน / ความเสี่ยง / ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง  

 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรองคกร มีจุดออน/ ความเสี่ยง/ ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
แสดงดังตารางท่ี 2-2 

ตารางที่ 2-2 จุดออน/ ความเสี่ยง/ ปญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรองคกร 

จุดออน/ ความเสี่ยง/  
ปญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ขอเสนอแนะ 

1. มีการปรับเปลี่ยนนโยบายของ
รัฐบาลในบางประเด็น 

 เชื่อมโยงนโยบายของรัฐที่
เปลี่ยนแปลงกับภารกิจของ 
กปภ. 

 จัดทําเปาหมายทิศทางองคกร 
ของ กปภ. ใหสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาลที่
เปลี่ยนแปลง 
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2.2 กระบวนการทํางานยอยที่ 2 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
 2.2.1 ขอบเขตกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปมีขั้นตอนที่สําคัญ 12 ขั้นตอน ไดแก  

 ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมวิเคราะหปจจัยนําเขา และกําหนดเปาหมายหลักการดําเนินงาน ท่ีสําคัญประจําป 
  ฝยอ. นําแผนยุทธศาสตรองคกร วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร สถิติผลการดําเนินงานที่ผานมา และ
นโยบายที่เกี่ยวของ มารวบรวมศึกษา วิเคราะห เพื่อใชประกอบการกําหนดเปาหมายหลักการดําเนินงานที่สําคัญประจําปใน
เดือนตุลาคม-กรกฎาคม ของทุกป ซึ่งประกอบดวยจํานวนผูใชน้ําเพ่ิม ปริมาณน้ําขายเพิ่ม และอัตราน้ําสูญเสีย เปนตน 
 ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาเปาหมายหลัก 

 ฝยอ. วิเคราะหรวบรวมเพื่อสงพิจารณาเปาหมายหลักการดําเนินงาน ที่สําคัญประจําป เสนอใหคณะ
ผูบริหารระดับสูง (ครส.) และหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาเปาหมายหลักการดําเนินงาน ที่สําคัญประจําปในเดือนสิงหาคม – 
กันยายนของทุกป รวมทั้งการกําหนดทิศทางและกระจายเปาหมายหลักไปสูสายงานปฏิบัติการ 1-5 
 ขั้นตอนที่ 3 แจงเวียนเปาหมายหลักและชี้แจงแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  

 ฝยอ. แจงเวียนเปาหมายหลักการดําเนินงานที่สําคัญ ที่ไดรับความเห็นชอบจาก ครส.รวมทั้งช้ีแจง
แนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปในเดือนสิงหาคม-กันยายนของทุกป ผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
(Infoma) พรอมแจงใหทุกหนวยงานเสนอแผนปฏิบัติการประจําปที่ประกอบดวยแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ 
ที่มีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรองคกร และนโยบายที่เกี่ยวของตามแบบฟอรม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรใน
แตละป 
 ขั้นตอนที่ 4  พิจารณาขีดความสามารถหนวยงาน  

 กปภ.เขต และหนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของพิจารณาความเสี่ยงในระดับโครงการ  ตัวช้ีวัดระดับ
แผนงานและโครงการ และขีดความสามารถของหนวยงาน ตามหลักเกณฑและแนวทางในการจัดสรรทรัพยากร และเสนอ
โครงการใหสายงานตนสังกัดพิจารณาใหความเห็นชอบ ในเดือนกันยายน-ตุลาคม  

 
  ขั้นตอนที่ 5 รวบรวม วิเคราะห คัดเลือก จัดลําดับความสําคัญแผนงาน กิจกรรม โครงการ เพื่อบรรจุใน
แผนปฏิบัติการประจําป 
  ฝยอ. และฝผค. รวบรวม วิเคราะห คัดเลือก กลั่นกรอง ตรวจสอบ และจัดลําดับความสําคัญของ
แผนงาน กิจกรรม โครงการ ตามหลักเกณฑและแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรดานอัตรากําลัง ดานงบประมาณ และดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนของทุกป เพื่อบรรจุใน (ราง) แผนปฏิบัติการประจําป ฉบับขอรับจัดสรร
งบประมาณ 
 ขั้นตอนที่ 6 พิจารณา (ครส.) 
   ฝยอ. จัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการประจําป ฉบับขอรับจัดสรรงบประมาณ เสนอคณะผูบริหาร
ระดับสูง (ครส.) เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมของทุกป 
 ขั้นตอนที่ 7 พิจารณา (คณะกรรมการ กปภ.) 
  ฝยอ. นําแผนปฏิบัติการประจําป ฉบับขอรับจัดสรรงบประมาณ ท่ีคณะผูบริหารระดับสูง (ครส.) มี
มติใหความเห็นชอบแลว เสนอในการประชุมคณะกรรมการ กปภ. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ในเดือนมกราคมของทุกป
 ขั้นตอนที่ 8 จัดทํา (ราง) แผนงบประมาณลงทุนและงบทําการ 
  ฝวง. นําแผนปฏิบัติการประจําป ฉบับขอรับจัดสรรงบประมาณ ท่ีมีมติเห็นชอบจาก คณะกรรมการ 
กปภ. แลวมาจัดทํา (ราง) แผนงบประมาณลงทุนและงบทําการประจําป เพื่อรองรับโครงการตามแผนปฏิบัติการ ในเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ 
 ขั้นตอนที่ 9 ครส.พิจารณาขีดความสามารถของคกร 
 ฝวง. เสนอ (ราง) แผนงบประมาณลงทุนและงบทําการประจําปพรอมสถานะการเงินขององคกรใน
การประชุมคณะผูบริหารระดับสูง (ครส.) เพื่อพิจารณาขีดความสามารถขององคกร และแผนงบประมาณลงทุนและงบทําการ
ประจําป ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 
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 ขั้นตอนที่ 10 พิจารณา (คณะกรรมการ กปภ.) 
  ฝวง. นําแผนงบประมาณลงทุนและงบทําการประจําปที่คณะผูบริหารระดับสูง (ครส.) มีมติใหความ
เห็นชอบแลว เสนอขอความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการ กปภ. ในเดือนกุมภาพันธของทุกป 
 
 ขั้นตอนที่ 11 พิจารณาแผนงบประมาณลงทุนและงบทําการประจําป (มท. สศช. สงป. ครม.) 
  ฝวง. เสนอแผนงบประมาณลงทุนและงบทําการประจําป ที่คณะกรรมการ กปภ. เห็นชอบแลว     
ใหกระทรวงมหาดไทย (มท.) ใหความเห็นชอบ เพื่อเสนอสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และ
สํานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใหความเห็นชอบกรอบการลงทุน และรับทราบงบทําการ 
ในชวงเดือนมีนาคม-สิงหาคม 
 ขั้นตอนที่ 12 จัดทําเลมแผนปฏิบัติการประจําป ฉบับท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ 
  ฝยอ. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปฉบับไดรับจัดสรรงบประมาณ และแจงเวียนใหทุกหนวยงาน
รับทราบกอนเริ่มปงบประมาณ เพื่อใหทุกหนวยงานนําไปปฏิบัติทั่วทั้งองคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 26 จาก 80 
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 2.2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน แสดงดังตารางที่ 2-3 
ตารางที่ 2-3 ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
ตัวชี้วัดในกระบวนงาน (In Process) :  คณะกรรมการ กปภ. เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาํป เพื่อขอรับจดัสรรงบประมาณ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
รายละเอียดงาน/  

Control Point (CP) 
ผูรับผิดชอบ 

เอกสารที่
เกี่ยวของ 

 

ต.ค.-ก.ค. 

นําแผนยุทธศาสตรองคกรสถิติผลการดําเนินงานที่
ผานมาวิเคราะหขอมูลแนวโนมความเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือใชประกอบการกําหนดเปาหมายหลักการ
ดําเนินงานที่สําคัญประจําป  

ฝยอ.  

 

ส.ค.-ก.ย. 
วิเคราะหเพื่อสงพิจารณาเปาหมายหลักการดําเนินงาน
เสนอให ครส.พิจารณา พรอมแนวทางการกระจาย
เปาหมายหลักไปสูสายงานปฏิบัติการ 1-5  

ครส.  

 

ส.ค.-ก.ย. 
แจงเวียนเปาหมายหลักการดําเนินงานที่สําคัญ
รวมทั้งชี้แจงแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป 

ฝยอ.  

 

ก.ย.-ต.ค. 

พิจารณาความเสี่ยงในระดับโครงการ  ตัวชี้วัดระดับ
แผนงานและโครงการ และขีดความสามารถของ
หนวยงาน เสนอโครงการใหสายงานตนสังกัด
พิจารณาใหความเห็นชอบ 

ฝยอ. ฝผค. 
กปภ.เขต 1-10 

 

 

ต.ค.-พ.ย. 
รวบรวม วิเคราะห คัดเลือก กลั่นกรอง ตรวจสอบ และ
จัดลําดับความสําคัญ เพื่อบรรจุใน (ราง) แผนปฏิบัติ
การประจําป เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ 

รผผ. (ฝยอ./ฝผค.) ฝบท. 
ฝวป. 

ฝวง. สทส. 
 

 

พ.ย.-ธ.ค. 

เสนอขอความเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการเพื่อขอ
จัดสรรงบประมาณ ของ กปภ. ในการประชุมคณะ
ผูบริหารระดับสูง (ครส.)  

CP1: เสนอ ครส. พิจารณาใหความเห็นชอบภายใน
เดือนธันวาคม 

ครส.  

 

ม.ค. 

เสนอขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือ
ขอรับจัดสรรงบประมาณ ในการประชุม
คณะกรรมการ กปภ.  

CP2: เสนอ คณะกรรมการ กปภ. พิจารณาใหความ
เห็นชอบภายในเดือนธันวาคม 

คณะกรรมการ กปภ.  

 
ม.ค.-ก.พ. 

จัดทํา (ราง) แผนงบประมาณลงทุนและงบทําการ 
เพ่ือรองรับโครงการตามแผนปฏิบัติการ  

ฝวง.  

 
ม.ค.-ก.พ. 

นําเสนอ ครส.พิจารณาขีดความสามารถขององคกร
และแผนงบประมาณลงทุนและงบทําการประจําป   

ครส.  

 
ก.พ. 

คณะกรรมการ กปภ. พิจารณาแผนงบประมาณลงทุน
และ  งบทําการประจําป   

คณะกรรมการ กปภ.  

 
มี.ค.-ส.ค. 

พิจารณาแผนงบประมาณลงทุนและงบทําการ
ประจําป (มท. สศช. สงป. ครม.) 

ฝวง.  

 

ส.ค.-ก.ย. 

จัดทําเลมแผนปฏิบัติการประจําป  ฉบับที่ ไดรับ
จัดสรรงบประมาณ 

CP3: แจงเวียนเลมแผนปฏิบัติการประจําป กอนเร่ิม
ปงบประมาณ 

ฝยอ.  

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

3. แจงเวียนเปาหมายหลักและชี้แจงแนวทาง
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และให

ทุกหนวยงานเสนอ 

1.กําหนดเปาหมายหลกัการ
ดําเนินงาน ที่สําคัญประจําป 

4. หนวยงานที่เกี่ยวของพจิารณา 
-ความเสี่ยงในระดับโครงการ   
-ขีดความสามารถของหนวยงาน  
-ตัวชี้วัดระดับแผนงานและโครงการ 

เริ่ม 

ไมเห็นชอบ 

5.รวบรวม วิเคราะห คัดเลือก กลั่นกรอง 
ตรวจสอบ และจัดลําดับความสําคัญ 

6.พิจารณา 

7.พิจารณา 

9.พิจารณา 

10.พิจารณา

8.จัดทํา (ราง) แผนงบประมาณ 

12.จัดทําเลมแผนปฏิบัติการประจําป 
ฉบับที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ 

จบ 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

11.พิจารณา

เห็นชอบ 

CP1 

CP2 

2.พิจารณา 

CP3 
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 2.2.3 จุดออน/ ความเสี่ยง/ ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป มีจุดออน/ ความเสี่ยง/ ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 

แสดงดังตารางท่ี 2-4 

ตารางที่ 2-4 จุดออน/ ความเสี่ยง/ ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
จุดออน/ ความเสี่ยง/ ปญหา

อุปสรรค 
การควบคุมที่มีอยู แนวทางการปรับปรุง 

หมายเหตุ/
ขอเสนอแนะ 

1.  เปาหมายหลักการดาํเนินงาน 
ไมไดตามที่คาดการณไว 
เนื่องจากปญหาภยัธรรมชาติ 
และเศรษฐกิจของประเทศ เชน 
สถานการณการเมือง น้ําทวม 
ภัยแลง  

 เสนอปรับเปาหมายหลักการ
ดําเนินงาน ตอ ครส. เพื่อ
ปรับเปลีย่นแนวทางการจัดสรร
นโยบาย 

 ติดตามประเมินผล และ
คาดการณ อยางใกลชิดทุกเดือน 
เพื่อเสนอแนวทางตอ ครส. ได
ทันเวลา 

 

2.  หนวยงานที่เกี่ยวของสงแผนงาน/
โครงการ เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตรในแผนปฏิบตัิการไม
ตรงตามเวลา 

 ติดตามแผน/โครงการจาก
หนวยงานตางๆ 

 ปรับปรุงกระบวนการการติดตาม
โครงการ/แผนงานจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของใหรวดเร็ว
ขึ้น 
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2.3 กระบวนการทํางานยอยที่ 3 การถายทอดแผนยุทธศาสตรองคกรและแผนปฏิบัติการประจําปเพ่ือนําไปปฏิบัต ิ

 2.3.1 ขอบเขตกระบวนการถายทอดแผนยุทธศาสตรองคกรและแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อนําไปปฏิบัต ิ

 กระบวนการถายทอดแผนยุทธศาสตรองคกรและแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อนําไปปฏิบัติ มีขั้นตอนที่สําคัญ 2 
ขั้นตอน ไดแก  

 ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติเพื่อดําเนินการการถายทอดแผนยุทธศาสตรองคกรและแผนปฏิบัติการประจําป 
  ฝยอ.ขออนุมัติเพื่อดําเนินการถายทอดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการที่ผานการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ กปภ. 

 ขั้นตอนที่ 2  ถายทอดแผนยุทธศาสตรองคกรและแผนปฏิบัติการประจําป 
   ฝยอ. และ สสล.ถายทอดแผนยุทธศาสตรองคกรและแผนปฏิบัติการประจําป ผานชองทางตางๆ 
เชน เสียงตามสาย (ผวก. สื่อสาร) วารสาร กปภ. และจัดทํารูปเลม (ใหผูบริหาร) ใหผูบริหารและพนักงาน กปภ. รับทราบแผน
ยุทธศาสตรองคกรและแผนปฏิบัติการประจําป รับทราบ และสามารถดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และบรรลุเปาประสงคของยุทธศาสตร 
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 2.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 กระบวนการถายทอดแผนยุทธศาสตรองคกรและแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อนําไปปฏิบัติ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
แสดงดังตารางท่ี 2-5 

ตารางที่ 2-5 ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของการถายทอดแผนยุทธศาสตรองคกรและแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อนําไปปฏิบัต ิ
ตัวชี้วัดในกระบวนงาน (In Process) :  ผูบริหารและพนักงาน กปภ. รับทราบแผนยุทธศาสตรองคกรของ กปภ.และแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
รายละเอียดงาน/  

Control Point (CP) 
ผูรับผิดชอบ 

เอกสารที่
เกี่ยวของ 

 

ต.ค. 

ขออนุมัติเพื่อดําเนินการถายทอดแผนยุทธศาสตร
องคกรและแผนปฏิบัติการประจําป ทีผ่านการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ กปภ.  

CP: ถายทอดแผนยุทธศาสตรองคกรและ
แผนปฏิบัติการประจําป 

ฝยอ. 

 

 

ตลอดป 

ถายทอดแผนฯ ผานชองทางตางๆ  
- เสียงตามสาย  
- วารสาร กปภ.  
- จัดทํารูปเลม (ใหผูบรหิาร) 
- Social Media 
- ผูวาการ รองผูวาการ ผูชวยผูวาการ        
ทุกสายงาน ถายทอดแผนฯ ผานการประชุม
ตางๆ เชน การประชุมประจําไตรมาส     
การประชุมสายงาน การประชุม Morning 
Talk 

- จัดประชุมสัมมนารวมกับผูสงมอบและคูคาที่
สําคัญ  

ฝยอ. 
สสล. 

 

1.ขออนุมัติเพื่อดําเนินการ 

ถายทอดแผนยุทธศาสตรองคกร

และแผนปฏบิัติการประจําป 

2.ถายทอดแผนยุทธศาสตร

องคกรและแผนปฏิบัตกิาร

เริ่ม 

จบ 

CP 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 30 จาก 80 
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 2.3.3 จุดออน/ ความเสี่ยง/ ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
 กระบวนการถายทอดแผนยุทธศาสตรองคกรและแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อนําไปปฏิบัติ มีจุดออน/ ความเสี่ยง/ 

ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง แสดงดังตารางท่ี 2-6 

ตารางที่ 2-6 จุดออน/ ความเสี่ยง/ ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการถายทอดแผนยุทธศาสตรองคกรและ
แผนปฏิบัติการประจําปเพื่อนําไปปฏิบัติ 

จุดออน/ ความเสี่ยง/  
ปญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ขอเสนอแนะ 
1. เลมแผนปฏิบัติการ อาจเสร็จลาชา

กวากําหนด สงผลใหการถายทอด
แผนฯ เลื่อนออกไป 

 กระบวนการและรอบปฏิทินเวลา
การจัดทํา แผนปฏิบัติการ 

 ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการให
เปนไปตามกระบวนการและ
ปฏิทินเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 31 จาก 80 
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2.4 กระบวนการทํางานยอยที่ 4 การติดตามวิเคราะหการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรองคกรและแผนปฏิบัติการประจําป 
 2.4.1 ขอบเขตกระบวนการติดตามวิเคราะหการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรองคกรและแผนปฏิบัติการประจําป 
  เพื่อใหบรรลุเปาประสงคแผนยุทธศาสตรองคกร ที่ตั้งไวจึงตองมีการติดตามวิเคราะหการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรองคกรและแผนปฏิบัติการประจําป ผานตัวช้ีวัดที่ไดกําหนดไว 

 2.4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  กระบวนการติดตามวิเคราะหการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตรองคกรและแผนปฏิบัตกิารประจําปมขีั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน แสดงดังตารางที่ 2-7 
ตารางที่ 2-7 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการติดตามวิเคราะหการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรองคกรและแผนปฏิบัติการประจําป 
ตัวชี้วัดในกระบวนงาน (In Process) :  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรองคกรของ กปภ.และแผนปฏิบตัิการ

ประจําปทุกไตรมาส 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
รายละเอียดงาน/  

Control Point (CP) 
ผูรับผิดชอบ 

เอกสารที่
เกี่ยวของ 

 

รายเดือน 
และ 

ไตรมาส 

จัดทําแบบฟอรมเพื่อแจงเวยีนใหหนวยงานท่ี
เกี่ยวของเพื่อติดตามKPI KRI และ
ความกาวหนาโครงการ 

ฝปอ. 
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

 

 

รายเดือน 
และ 

ไตรมาส 

หนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการ ตาม KPI 
KRI และความกาวหนาโครงการ ทุกเดือน 
และไตรมาส 

ฝปอ. 
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

 

 รายเดือน 
และ 

ไตรมาส 
 

รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงาน ทุกเดือน 
และรายงาน ครส.ทุกไตรมาส 
 

ฝปอ.  

 
 
 รายเดือน 

และ 
ไตรมาส 

 

ติดตามและเรงรดั ผลการดําเนินงาน ผานการ
ประชุมตดิตามผลการดาํเนินงานตามตัวชี้วัด 
จัดทํารายงานความกาวหนา ตลอดจนเสนอ
แนวทางปรับปรุงการดําเนินงาน พรอม
มอบหมายใหหนวยงานที่เกีย่วของรับไป
ดําเนินการ  

ครส.  

 
 
 
 
 
 
 

1.จัดทําแบบฟอรมเพือ่แจงเวียนให

หนวยงานที่เกีย่วของเพื่อติดตามKPI 

KRI และความกาวหนาโครงการ 

 เริ่ม 

4.ติดตามและเรงรัด  
ผลการดําเนินงาน 

 จบ 

2.หนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลการ

ดําเนินงานตามKPI KRI และ

ความกาวหนาโครงการ 

3.รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงาน 

ทุกเดือน และรายงาน ครส.ทุกไตร

มาส 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 32 จาก 80 
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 2.4.3 จุดออน/ ความเสี่ยง/ ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
   กระบวนการติดตามวิเคราะหการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรองคกรและแผนปฏิบัติการประจําป มีจุดออน/ 
ความเสี่ยง/ ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง แสดงดังตารางท่ี 2-8 

ตารางที่ 2-8 จุดออน/ ความเสี่ยง/ ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการติดตามวิเคราะหการดําเนินงานตาม แผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 

จุดออน/ ความเสี่ยง/  
ปญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ขอเสนอแนะ 
1. หนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทํา

ขอมูลแลวเสรจ็ลาชา 
 มีการรายงานผลการ

ดําเนินงานตาม KPI และ KRI 
ทุกไตรมาส 

 กําชับใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของเรง
จัดทําขอมูล 

 กําหนดเวลาการตดิตามขอมูล
และการใหขอมลูที่ชัดเจน 
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2.5 กระบวนการทํางานยอยที่ 5 การทบทวนแผนยุทธศาสตรองคกร 

 2.5.1 ขอบเขตกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตรองคกร 

 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรองคกรมีขั้นตอนที่สําคัญ 6 ขัน้ตอน ไดแก   

 ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมและวิเคราะหปจจัยนําเขาในการวางแผนยุทธศาสตร 
   ฝยอ. รวบรวมปจจัยนําเขาที่สําคัญ อาทิ แผนชาติ แผนรัฐวิสาหกิจสาธารณูปการ รวมถึงแผนและ

นโยบายอื่นๆที่เกี่ยวของ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ตลาด และการแขงขัน ปจจัยเสี่ยง/ผลการบริหารความเสี่ยง ปจจัย
ความยั่งยืน ปจจัยขับเคลื่อนมูลคา การสํารวจความตองการและความภักดีของลูกคา ความผูกพันของบุคลากร ผานแบบ
สํารวจ และผลการดําเนินงานดานตางๆ ของ กปภ. รวมถึงการสัมภาษณเชิงลึก และจัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งจากภายในและภายนอกองคกร เพื่อใชในการวิเคราะหวางแผนยุทธศาสตรองคกรตอไป 

 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห SWOT 
   ฝยอ. นําขอมูลการวิเคราะหปจจัยนําเขาจากกระบวนการที่ 1 มาใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ทั้งภายในและภายนอกขององคกร (SWOT Analysis) โดยใชเครื่องมือ 7’s Framework Of McKinsey สําหรับวิเคราะห
ปจจัยภายใน และเครื่องมือ PESTEL Analysis ในการวิเคราะหปจจัยภายนอก และดําเนินการในคะแนนถวงน้ําหนัก เพื่อ
จัดลําดับความสําคัญของ SWOT แตละตัว และ SWOT ทุกตัวตองมี Fact Based/Evidence Based ที่มีความนาเชื่อถือ
ประกอบดวย 

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหความทาทาย/ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรและความสามารถพิเศษขององคกร 
    ฝยอ. นําความคิดเห็นในการวิเคราะห SWOT ของผูบริหารระดับสูง จากการประชุมระดมความ

คิดเห็นกับคณะผูบริหารระดับสูง มากําหนดความทาทายเชิงยุทธศาสตร ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร และนําจุดแข็งท่ีมี
คะแนนอยูในลําดับสูงจากการวิเคราะห SWOT มาพิจารณารวมกับเกณฑวิเคราะห เพื่อกําหนดความสามารถพิเศษขององคกร โดย
อาศัยเครื่องมือ VRIO Model ซึ่งแบงเปน ความสามารถในการสรางรายได ความซับซอน Barrier และ ความไดเปรียบในการ
แขงขัน 

 ขั้นตอนที่ 4 การทบทวนวิสัยทัศน  และวิ เคราะห /กําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร  Business Model 
Intelligent Risk รวมถึงการวิเคราะห Scenario Planning 

 ฝยอ. รวบรวมขอมูลจากการประชุมระดมความคิดเห็นกับคณะผูบริหารระดับสูง เพื่อทบทวน
วิสัยทัศนขององคกรและกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร และนําทฤษฎี Business Model Canvas มาวิเคราะห Business 
Model ขององคกร ทั้ง 9 หัวขอ และกําหนด Intelligent Risk (ความเสี่ยงที่ผานการประเมินผลเสียอยางชาญชลาด) โดย
พิจารณาจากโอกาสที่ไดจากการวิเคราะห SWOT รวมถึงวิเคราะหและวางแผนมาตรการรองรับเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต และวิเคราะห Scenario Planning โดยระบุปจจัย Driving Forces ปจจัยความไมแนนอน (Uncertainties) และ
กําหนดเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 4 เหตุการณ ไดแก Best Case Base Case และ Worst Case กําหนดแผนการ
รองรับเหตุการณทั้ง 4 ท่ีอาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ประมาณการผลประกอบการทางการเงินของแตละเหตุการณ พรอมวิเคราะห 
Cost-Benefit ของแตละทางเลือก 

 ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร/วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร/เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 ฝยอ. รวบรวมความคิดเห็นของผูบริหารระดับสูง จากการประชุมรวบรวมความคิดเห็น เพื่อกําหนด
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร เปาประสงคที่สําคัญของแตละวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร และจัดทําตารางแสดงความสัมพันธ
ระหวางวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรกับตําแหนงทางยุทธศาสตรขององคกร รวมถึงดําเนินการตรวจสอบความสมดุลและ
สอดคลอง ระหวางวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรกับองคประกอบที่สําคัญ ผานการระดมความคิดเห็น เพื่อพิจารณาความ
เชื่อมโยงของวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร กับประเด็นสําคัญ ดังตอไปนี้ ความทาทาย/ความไดเปรียบ ปจจัยเสี่ยง Intelligent 
Risk โอกาสใน SWOT ความสามารถพิเศษขององคกร ความทาทายในระยะสั้นและระยะยาว ความตองการของผูมีสวนไดสวน
เสีย และความสามารถพิเศษขององคกร นอกจากนี้ ฝยอ. ดําเนินการสนับสนุนและดําเนินการตามมติคณะทํางานทบทวน
กระบวนงานที่สําคัญ ในการออกแบบระบบงาน (Work System) เพือ่สนับสนุนใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 
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 ขั้นตอนที่ 6 การกําหนดยุทธศาสตร/กลยุทธองคกร/แผนงานและระดับความสําเร็จตามแผนงาน 
 ฝยอ. นํารางยุทธศาสตรองคกร ที่ไดจากการประชุมระดมความคิดเห็นกับผูบริหารระดับสูงในการ

กําหนดกลยุทธที่รองรับในแตละยุทธศาสตรขององคกร มากําหนด Strategy Map แสดงความเชื่อมโยงระหวางกลยุทธ และ
ความสอดคลองของวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร กับวิสัยทัศนขององคกร และกําหนดตัวชี้วัดและแผนงานที่รองรับในแตละ 
กลยุทธ 

 ขั้นตอนที่ 7 จัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรองคกร 

  ฝยอ. ดําเนินการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลตางๆ เชน ปจจัยนําเขา SWOT ความทาทาย/ 
ความไดเปรียบ ความสามารถพิเศษ วิสัยทัศน ตําแหนงทางยุทธศาสตร Business Model Intelligent Risk Scenario 
Planning ประเด็นทางยุทธศาสตร วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธองคกร แผนงาน ตัวช้ีวัด 
ที่ผานการประชุมระดมความคิดเห็นของผูบริหารระดับสูงแลว มาจัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรองคกร 

 ขั้นตอนที่ 8 เสนอ ครส. พิจารณา (รางแผนฯ) 

  ฝยอ. นํา (ราง) แผนยุทธศาสตรองคกร จากผลลัพธในขั้นตอนที่ 7 นําเสนอตอคณะผูบริหาร
ระดับสูงของ กปภ. พิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อนําเสนอตอคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการ กปภ. ตอไป 

 ขั้นตอนที่ 9 เสนอคณะอนุฯ และคณะกรรมการ กปภ. 

  ฝยอ. นํา (ราง) แผนยุทธศาสตรองคกรของ กปภ. ที่ผานการพิจารณาของ ครส. แลว เสนอ
คณะอนุกรรมการพัฒนาองคกร พิจารณากลั่นกรองใหขอสังเกต และคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาใหความเห็นชอบ 
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2.5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 กระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตรองคกรมีขั้นตอนการปฏิบัติงานแสดงดังตารางที่ 2-9 

ตารางที่ 2-9 ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตรองคกร 
ตัวชี้วัดในกระบวนงาน (In Process) :  คณะกรรมการ กปภ. เห็นชอบแผนยุทธศาสตรองคกร ของ กปภ. 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
รายละเอียดงาน/  

Control Point (CP) 
ผูรับผิดชอบ 

เอกสารที่
เกี่ยวของ 

 

ต.ค.-มิ.ย. 

รวบรวมและวิเคราะหปจจัยนําเขาที่สําคัญ 
และจัดการสัมภาษณเชิงลึก จัดประชุมเชิง
ปฎิบัติการเพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวน
ไดสวนเสียทั้งจากภายในและภายนอกองคกร 
เพื่อใชในการวิเคราะหวางแผนยุทธศาสตร
องคกร 

คณะกรรมการ 
กปภ. คณะ
อนุกรรม 
การพัฒนา
องคกร คณะ
ผูบริหาร
ระดับสูง ของ 
กปภ. และผูที่
เกี่ยวของจาก
สายงานตางๆ 

 

 

พ.ค.-ก.ค. 

วิ เคราะหสภาพแวดลอมทั้ งภายในและ
ภายนอกขององคกร (SWOT Analysis) ดวย
เครื่ อ งมื อ  7’s Framework Of McKinsey 
แ ล ะ เค รื่ อ ง มื อ  PESTEL Analysis แ ล ะ
ดําเนินการในคะแนนถวงน้ําหนัก เพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญของ SWOT พรอมระบุ  Fact 
Based/Evidence Based ของ SWOT ทุกตัว 

 

 

พ.ค.-ก.ค. 

นําผลการวิเคราะห SWOT มากําหนดความ
ทาทายเชิงยุทธศาสตร ความไดเปรียบเชิง
ยุทธศาสตร และนําจุดแข็งใน SWOT มา
กําหนดความสามารถพิเศษขององคกร โดย
อาศัยเครื่องมือ VRIO Model 

  

 

พ.ค.-ก.ค. 

ทบทวนวิสัยทัศนขององคกรและกําหนด
ตําแหนงทางยุทธศาสตร วิเคราะห Business 
Model กําหนด Intelligent Risk วิเคราะห 
Scenario Planning และกําหนดเหตุการณที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต 4 เหตุการณ  ไดแก 
Best Case Base Case และ  Worst Case 
พรอมวิ เคราะห  Cost-Benefit ของแตละ
ทางเลือก 

  

 

มิ.ย.-ก.ค. 

กํ าห น ด วั ต ถุ ป ระ ส งค เชิ งยุ ท ธศ าส ต ร 
เปาประสงคที่สําคัญของแตละวัตถุประสงค
เชิ งยุทธศาสตร  และจัดทํ าตารางแสดง
ความสั มพั นธ ระหว างวัตถุป ระสงค เชิ ง
ยุทธศาสตรกับตําแหนงทางยุทธศาสตรของ
องคกร ตรวจสอบความสมดุลและสอดคลอง 
ระหวางวัตถุประสงค เชิงยุทธศาสตรกับ
องค ประกอบที่ สํ าคัญ  และดํ า เนิ นการ
สนับสนุนและดําเนินการตามมติคณะทํางาน
ทบทวนกระบวนงานที่สําคัญ ในการออกแบบ
ระบบงาน (Work System) เพื่อสนับสนุนให

  

3. การกําหนดความทาทาย/    
ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร

และความสามารถพิเศษ     
ขององคกร 

5.การกํ าหนดประเด็นยุทธศาสตร/

วัตถุประสงค เชิ งยุทธศาสตร /

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

4.การทบทวนวิสัยทัศน และวิเคราะห/
กําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร 

Business Model Intelligent Risk 
รวมถึงการวิเคราะห Scenario 

Planning 

 

2. การรวบรวมและวิเคราะห
ปจจัยนาํเขา 

2.การวิเคราะห SWOT 

เริ่ม 

A 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
รายละเอียดงาน/  

Control Point (CP) 
ผูรับผิดชอบ 

เอกสารที่
เกี่ยวของ 

องคกรบรรลุวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 

 

มิ.ย.-ก.ค. 

นํารางยุทธศาสตรองคกร มากําหนด Strategy 
Map แสดงความเชื่อมโยงระหวางกลยุทธ และ
ความสอดคลองของวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 
กับวิสัยทัศนขององคกร และกําหนดตัวชี้วัด
และแผนงานท่ีรองรับในแตละกลยุทธ 

คณะกรรมการ 
กปภ. คณะ
อนุกรรม 
การพัฒนา
องคกร คณะ
ผูบริหาร
ระดับสูง ของ 
กปภ. และผูที่
เกี่ยวของจาก
สายงานตางๆ 

 

 
 
 
 

ก.ค.-ส.ค. 
นําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลตางๆ มาจัดทํา (ราง) แผนยทุธศาสตร
องคกร 

 

 

ก.ค.-ก.ย. 

 
นําเสนอ (ราง) แผนยุทธศาสตรองคกร ตอ
คณะผูบริหารระดับสูงของ กปภ. พิจารณาให
ความเห็นชอบ 
 

คณะผูบริหาร
ระดับสูง 

 

 
 

ก.ย. 

นํา (ราง) แผนยุทธศาสตรองคกรของ กปภ. 
ที่ผานการพิจารณาของ ครส. แลว เสนอ
คณะอนุกรรมการพัฒนาองคกร พิจารณา
กลั่นกรองใหขอสังเกต และคณะกรรมการ 
กปภ. พิจารณาใหความเห็นชอบ 

CP: นําเสนอคณะกรรมการ กปภ.ใหความ
เห็นชอบภายในเดือนกันยายน 

คณะอนุ
กรรมการฯ และ
คณะกรรมการ 
กปภ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9. เสนอคณะอนุฯและ
คณะกรรมการ กปภ. 

จบ 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

 8. เสนอ ครส. พิจารณา 
(รางแผนฯ) 

ไมเห็นชอบ 

แจงทุกสายงานไปดําเนินการ 

CP 

6.การกําหนดยุทธศาสตร/กลยุทธ
องคกร/แผนงานและระดับ

ความสําเร็จตามแผนงาน 
 

7. จัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตร
องคกร 

A 
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 2.5.3 จุดออน / ความเสี่ยง / ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง  

 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรองคกร มีจุดออน/ ความเสี่ยง/ ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
แสดงดังตารางท่ี 2-10 

ตารางที่ 2-10 จุดออน/ ความเสี่ยง/ ปญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรองคกร 

จุดออน/ ความเสี่ยง/  
ปญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ขอเสนอแนะ 

1. มีการปรับเปลี่ยนนโยบายของ
รัฐบาลในบางประเด็น 

 เชื่อมโยงนโยบายของรัฐที่
เปลี่ยนแปลงกับภารกิจของ 
กปภ. 

 จัดทําเปาหมายทิศทางองคกร 
ของ กปภ. ใหสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาลที่
เปลี่ยนแปลง 
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2.6 กระบวนการทํางานยอยที่ 6 การทบทวนแผนปฏิบัติการประจําป 
 2.6.1 ขอบเขตกระบวนการทบทวนแผนปฏิบัติการประจําป 
 กระบวนการทบทวนแผนปฏิบัติการประจําปมีขั้นตอนท่ีสําคัญ 4 ขั้นตอน ไดแก  

 ขั้นตอนที่ 1  รวบรวมปจจัยนําเขา  
   ฝยอ. นําแผนยุทธศาสตรองคกร วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร สถิติผลการดําเนินงานที่ผานมา 
งบประมาณและนโยบายที่เกี่ยวของ มารวบรวมศึกษาวิเคราะห  

 ขั้นตอนที่ 2  รวบรวม วิเคราะห คัดเลือก จัดลําดับความสําคัญแผนงาน โครงการ เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการ
ประจําป 

 ฝยอ. รวบรวม วิเคราะห นโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย สภาพัฒน คณะกรรมการ กปภ. ความเสี่ยง
แผนยุทธศาสตร กปภ. และปจจัยอื่นๆ ในการรวบรวมขอมูลนําเขา เพื่อจัดทํารางแผนปฏิบัติการประจําป รวมทั้งคัดเลือก 
จัดลําดับความสําคัญแผนงาน กิจกรรม โครงการ  

  ขั้นตอนที่ 3 จัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการประจําป ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ (ฉบับทบทวน) 
   ฝยอ.จัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการประจําป ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ (ฉบับทบทวน) โดยรวบรวม
แผนงาน กิจกรรม โครงการ ที่ผานการพจิารณา มาบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําป 

 ขั้นตอนที่ 4 นํา (ราง) แผนปฏิบัติการประจําป ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ (ฉบับทบทวน) เสนอ ผวก. พิจารณา 
  ฝยอ. เสนอขอความเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการประจําป ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ (ฉบับ
ทบทวน) เสนอ ผวก. พิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 39 จาก 80 
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 2.6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 กระบวนการทบทวนแผนปฏิบัติการประจําป มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน แสดงดังตารางที่ 2-11 
ตารางที่ 2-11 ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ ทบทวนแผนปฏิบัติการประจําป 
ตัวชี้วัดในกระบวนงาน (In Process) :  ผวก. เห็นชอบแผนปฏิบตัิการประจําป (ฉบับทบทวน)  

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
รายละเอียดงาน/  

Control Point (CP) 
ผูรับผิดชอบ 

เอกสารที่
เกี่ยวของ 

 

ม.ค.-ก.พ. 

นําแผนยุทธศาสตรองคกร วัตถุประสงค   
เชิงยุทธศาสตร สถิติผลการดําเนินงานที ่
ผานมา งบประมาณและนโยบายที่เกี่ยวของ 
มารวบรวมศึกษาวิเคราะห 

ฝยอ.  

 
มี.ค.-เม.ย. 

รวบรวม วิเคราะห คดัเลือก จัดลําดับ
ความสาํคญัแผนงาน กจิกรรม โครงการ     
เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจาํป 

ฝยอ. ฝผค. 
กปภ.เขต 1-10 

 

 

เม.ย-พ.ค. 
จัดทํา (ราง) แผนปฏิบตัิการประจาํป ที่ไดรับ
จัดสรรงบประมาณ (ฉบับทบทวน) 

ฝยอ.  

 

มิ.ย. 

เสนอขอความเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการ
ประจําป ที่ไดรับจดัสรรงบประมาณ (ฉบับ
ทบทวน) เสนอ ผวก. พิจารณา 

CP: นําเสนอ ผวก. พิจารณา แผนปฏิบัติการ
ประจําป ท่ีไดรับจดัสรรงบประมาณ 
(ฉบับทบทวน) 

ผวก.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.จัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติการ
ประจําป ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ  

(ฉบับทบทวน) 

1.รวบรวมปจจยันําเขา 

เริ่ม 

2.รวบรวม วิเคราะห คัดเลือก 
จัดลําดับความสําคัญแผนงาน 

 4.พิจารณา 

จบ 

แผนปฏิบัติการประจําป  
ที่ไดรับจดัสรรงบประมาณ 

(ฉบับทบทวน) 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

CP 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 40 จาก 80 
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 2.6.3 จุดออน/ ความเสี่ยง/ ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
 กระบวนการทบทวนแผนปฏิบัติการประจําป มีจุดออน/ ความเสี่ยง/ ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 

แสดงดังตารางท่ี 2-12 

ตารางที่ 2-12 จุดออน/ ความเสี่ยง/ ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทบทวนแผนปฏิบัติการประจําป 

จุดออน/ ความเสี่ยง/ ปญหา
อุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ขอเสนอแนะ 
1. หนวยงานที่เกี่ยวของรายงาน

ความกาวหนา แผนงาน/
โครงการ ลาชา 

 ติดตามแผน/โครงการจาก
หนวยงานตางๆ 

 ปรับปรุงกระบวนการการ
ติดตามโครงการ/แผนงานจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของใหรวดเร็ว
ขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 41 จาก 80 
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ภาคผนวก 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 42 จาก 80 
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ภาคผนวก 1 

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน 
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คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 44 จาก 80 
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คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 45 จาก 80 
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คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 46 จาก 80 
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คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 47 จาก 80 
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คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 48 จาก 80 
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ภาคผนวก 2 

ระเบียบ คําส่ัง ขอบังคับ  

และคูมือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 
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2.1 กระบวนการทํางาน (ยอย) ที่ 1 
ระเบียบ / ขอบังคับ / คําสั่ง / คูมือการปฏิบัติงาน เลขที ่ ลงวันที ่

คูมือจัดทําแผนองคกร ของ กปภ. (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 2) - กรกฎาคม 
2554 

   
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 
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ภาคผนวก 3 

ตัวอยางแบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของ 
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ตัวอยางการแบบฟอรมกรอกแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 (เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ) 

 

ผลิตจายนํ้าใหเพียงพอ พรอมทั้งควบคุมคุณภาพนํ้า ใหไดมาตรฐาน
เขต/ฝาย/สํานัก
กปภ.สาขา / กอง

7.ตัวช้ีวัด(KPI)
ของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร

จํานวน ......7........ โครงการ ดําเนินการแลว งบลงทุน งบทําการ รวม
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เสร็จ

8.ผลผลิต
ของโครงการ
(output)
เพ่ิมผูใชนํ้า
656 ราย 20.804  - 20.804

9.ผลลัพธ
ของโครงการ
 (outcome)
ประชาชน
ไดรับบริการ
นํ้าประปา
เพ่ิมข้ึน

 - กรณีท่ีโครงการดําเนินงานเหมือนกันแตดําเนินการหลายพ้ืนท่ี เชน โครงการวางทอขยายเขตจําหนายนํ้า โครงการปรับปรุงเสนทอ PM SCADA Water Safety Plan ฯลฯ
ใหรวมเปนโครงการรวมของเขต งบประมาณรวม ผลผลิตรวม ผลลัพธรวม แตแสดงโครงการยอยของโครงการหลักในอีกชีทหน่ึง หรือ จัดทําเปนเอกสารแนบประกอบ
 - กรณีท่ีโครงการดําเนินงาน 2-3 ป ใหระบุกิจกรรมยอยภายใตโครงการตลอดชวงเวลาจนโครงการแลวเสร็จ

 - สําหรับขอ 11 ใหระบุทรัพยากรท่ีตองการ หากคาดการณวาทรัพยากรที่มีสามารถบริหารโครงการไดแลวเสร็จไมตองระบุ

* ขอใหหนวยงานพิจารณาความพรอมของโครงการโดยเฉพาะงบลงทุนซ่ึงมีผลตอการเบิกจายงบประมาณซึ่งกระทบตอคะแนนประเมินองคกร รวมท้ังมีผลการยกเลิก/เปล่ียนแปลงภายหลัง

* การเสนอของบประมาณในแตละกปภ.เขต 1-10 ตองไมมีความซํ้าซอนกันระหวางงบประมาณ เชน งบบูรณาการนํ้า งบบูรณาการภาค งบบูรณาการ EEC และเงินรายไดของ กปภ.

* การเสนอของบประมาณของกปภ.เขต 1-10 ควรกระจายลงรายละเอียดให กปภ.สาขา (ในกรณีเปนโครงการของกปภ.สาขา) เพื่อใหการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 (เพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร (ระยะ 3 ป) พ.ศ.2563-2565  )    แบบฟอรมที่ 1
1.ประเด็นยุทธศาสตร ดานการผลิตจายนํ้า หนวยงาน
2.ยุทธศาสตร สายงาน รปก.5

10.งบประมาณรวมโครงการ 11.ทรัพยากรท่ีตองการสําหรับโครงการ

3.แผนงาน (แผนปฏิบัติการ) เขต 4

4.ตัวช้ีวัดของแผนงาน จํานวนแหงท่ีดําเนินการเสร็จ  หนวย : แหง  ตัวช้ีวัด 1,200

แผนและวิชาการ
5-4 แผนงานวางทอขยายเขตจายน้ํา
     แผนงาน .................................................

5.โครงการวางทอขยายเขตจําหนายนํ้ากปภ.ข4 ผังควบคุมกิจกรรรมภายใตโครงการ Gantt chart

  6.2 สํารวจ ออกแบบ
  6.3 จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา
  6.4 ประกวดราคา ทําสัญญา

2563 2564
6.กิจกรรมของโครงการ
  6.1พิจารณาอนุมัติงบประมาณ

    แหลงเงิน  อุดหนุน  รายได   เงินกู   ลานบาท (ทศนิยม 3 ตําแหนง)

***การปรับแตงแบบฟอรมควรใหสามารถ print A4 ได  เพ่ือใช เสนอเปนเอกสารแนบเสนอสายงานได

12.ความเส่ียง/เงื่อนไข/สมมติฐาน (Risks Assumtions) ของโครงการที่จะทําใหโครงการประสบความสําเร็จ/ไมสําเร็จ การขออนุญาตวางทอสําหรับโครงกับกับหนวยงานที่เก่ียวของไมมีอุปสรรค  ผูรับจางไม ท้ิงงาน
หมายเหตุ
 - โปรดกรอกขอมูลใน ขอ 5 , 6 (รวมท้ังระบุกิจกรรมยอยในขอ 6) , 7 , 8 , 9 , 10 , 11(ถามี) , 12  ขอ 1 2 3 4 ไมตองกรอกขอมูล

 - กรณีสายงานมีการปรับเปล่ียนแผนงาน (ขอ 3-4) ซ่ึงไมตรงกับยุทธศาสตร 2560-2564 (ทบทวนป 2562-2564)(ใหสายงานแกไขและแนบเอกสารประกอบ ท่ีผานความเห็นชอบระดับหนวยกํากับ กปภ. เชน คณะอนุฯ บอรด เปนตน)

       6.5.1 ขออนุญาติหนวยงานวางทอ

               ……………………………………………

               ……………………………………………
               ……………………………………………
6.6 ................................................................

               ……………………………………………

               ……………………………………………

  6.5 ดําเนินการกอสราง
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ตัวอยางการกรอกรายละเอียดโครงการ 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ กปภ.สาขา ผูใชนํ้า

ที่ แมขาย ชนิดทอ dia( มม. ) ความยาว( ม. ) เพ่ิม( ราย ) B C B/C (A) (B) (C) (D) รวม

1 ซ.วิริยะ 1 ต.ลิปะนอย สุราษฎรธานี เกาะสมุย 4 PE 160 2,700 3,611,250 81 8,436,527 9,580,940 0.88 5 20 15 20 60 กปภ.สาขาเกาะสมุย สํารวจเบ้ืองตนแลว

อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎรธานี โดย กปภ.สาขา

2 ถ.แม นํ้า ซ.5  ต.แม นํ้า สุราษฎรธานี เกาะสมุย 4 PE 160 2,000            2,675,000  50 5,207,733 6,424,007 0.81 5 20 15 20 60 กปภ.สาขาเกาะสมุย สํารวจเบ้ืองตนแลว

อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎรธานี โดย กปภ.สาขา

3 หมู ท่ี 1 ต.เกาะพะงัน และหมู ท่ี 1 ต.บานใต สุราษฎรธานี เกาะพะงัน 4 PE 160 3,900            5,216,250 281 19,876,756 26,366,655 0.75 20 20 20 20 80 กปภ.สาขาเกาะพะงัน สํารวจเบ้ืองตนแลว

อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎรธานี

3 ถ.ชนเกษม ซ.43  ต.มะขามเต้ีย สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 4 PE 160 2,000            2,855,000  125 5,372,226 5,431,565 0.99 15 20 0 20 55 กปภ.สาขาสุราษฎรธานี สํารวจเบ้ืองตนแลว

อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี PE 110 200              โดย กปภ.สาขา

4 จากทางหลวงหมายเลข 41 ถึงวัดยางงาม ต.หนองไทร สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 4 PE 160 1,200            1,605,000 30 1,289,334 2,369,311 0.54 20 10 0 20 50 อบต.หนองไทร สํารวจเบ้ืองตนแลว

อ.พุนพิน  จ.สุราษฎรธานี

5 ถนนสุราษฎร - นาสาร จากหนาปมนํ้ามัน PC ปโตรเลียม สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 4 PE 225 300              603,750 10 429,778 863,768 0.50 15 5 0 20 40 กปภ.สาขาสุราษฎรธานี สํารวจเบ้ืองตนแลว

ถึงหนาโรงงานวงษบัณฑิต หมู ท่ี 1 ต.ขุนทะเล 

อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี

6 จากปากทางเขาศูนย ปภ.11 สุราษฎรธานี ถึงชุมชนหมู ท่ี 5 สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 4 PE 160 3,000            4,012,500 56 2,406,757 5,585,162 0.43 20 5 0 20 45 อบต.หนองไทร สํารวจเบ้ืองตนแลว

บานอางทอง ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษรธานี

7 ซอยขางการไฟฟาเวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี บานนาสาร 4 PE 110 250              225,000    23 752,855    848,459    0.89 20 20 15 10 55 กปภ.สาขาบานนาสาร สํารวจเบ้ืองตนแลว

คะแนนจัดลําดับ
ผูรองขอ สถานภาพโครงการ

โครงการวางทอขยายเขตจําหนายนํ้า (เงินอุดหนุนรัฐบาล) การประปาสวนภูมิภาค เขต 4

ท่ีต้ังโครงการ จังหวัด กปภ.ข.
รายละเอียดโครงการ

วงเงิน (บาท)
ผลการวิเคราะหโครงการ (บาท)
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ตัวอยางการกรอกความเสี่ยง (risk) 

โครงการไมแลวเสร็จ การขออนุญาตวางทอ ความเดือดรอน คาเสียโอกาส สํารวจ/ออกแบบ ดําเนินการโครงการล าชา ผลเบิกจ าย ความเดือดรอน

จากการจําหนายนํ้า ไมเปนไปตามกําหนด ของประชาชน

ลําดับ โครงการ กปภ.สาขา/กอง เขต/ฝาย วงเงิน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน

1 ซ.วิริยะ 1 ต.ลิปะนอย เกาะสมุย 4 3,611,250 5 3 4 3 3 3 5 4

2 ถ.แม นํ้า ซ.5  ต.แม นํ้า เกาะสมุย 4 2,675,000 4 3 5 3 3 3 4 4

แบบฟอรมการวิเคราะหความเส่ียงในระดับโครงการ  (Project) และระดับกิจกรรมภายใตโครงการ (Activity)                            แบบฟอรมท่ี 2

แผนงานท่ี 5-4 โครงการวางทอขยายเขตจําหนายนํ้า คะแนน ความเส่ียง (L) และผลกระทบ (I) ระดับโครงการ (Project)

ผลกระทบ (I)ความเส่ียง (L) ความเส่ียง (L) ผลกระทบ (I)

คะแนน ความเส่ียง (L) และผลกระทบ (I) ระดับ (Activity)

คําชี้แจง : การประเมินความเส่ียงระดับโครงการ (Project ) และการประเมินความเส่ียงระดับกิจกรรมภายใต
โครงการ (Activity) ภายใตผังควบคุม Gantt chart  สอดคลองกับเกณฑประเมิน Enabler ในการประเมิน
รัฐวิสาหกิจป 2563 และป 2564 หนวยงานสามารถเปล่ียนแปลง(เพ่ิม,ลด) ความเส่ียง (L) และ ผลกระทบ (I) 
ไดตามสภาพพ้ืนท่ีและปญหาของแตละกปภ.สาขา/เขต ไดตามความเหมาะสม  โดยตองมีอยางนอย 1 ความ
เส่ียง (L) และผลกระทบ (I) 

คะแนน ความเส่ียง (L) และผลกระทบ (I) กปภ.เขตและกปภ.สาขา หรือสวนกลาง  ตองกรอกคะแนนความ
เส่ียงระดับโครงการ และ ความเส่ียงระดับกิจกรรมภายใตโครงการ (Activity)  ดังนี้
สูงมาก = 5 สูง = 4 ปานกลาง = 3 นอย = 2 นอยมาก = 1 

โครงการ 5-4  กรณีงบลงทุนเงินรายไดใหจัดสงโครงการชุดเดียวกับ การจัดทํางบประมาณ 
หัวขอ งบลงทุนเพ่ือการดําเนินงานปกติ (งบลงทุนท่ีไมเปนโครงการ) แผนระยะยาว คาวาง
ทอขยายเขตจําหนายนํ้า (เงินรายได 100 %) 

โครงการ 5-4  กรณีงบลงทุนเงินอุดหนุนใหจัดสงโครงการชุดเดียวกับ การจัดสงใหฝผค.        
(ทุกแผนงานบูรณาการ) ในการเสนอขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจําป 2564 ตอไป



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 54 จาก 80 
 

คูมือกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร พ.ศ. 2563                               การประปาสวนภูมิภาค  

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 4 

แบบฟอรมชี้แจงการปรับปรุงคูมือกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร

ประจําป 2563 
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แบบฟอรมชี้แจงการปรับปรุงคูมือกระบวนการทํางานที่สําคัญ ประจาํป 2563 
กระบวนการ วางแผนเชิงยุทธศาสตร 

ลําดับ
ที ่

กระบวนการ
ทํางานยอย 

การทบทวนปรับปรุง เหตุผลการปรับปรุง 
ผลของการปรับปรุง
ที่คาดวาจะไดรับ 

1. 
 

การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรองคกร 

 มีการปรับปรุงกระบวนการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรองคกร 

 

 เกณฑประเมินผล 
Enablers กําหนด 

 เพื่อใหกระบวนการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร
องคกรครบถวนถูกตอง 
ตามเกณฑประเมินผล 

2. 
 

การจัดทําแผนปฏิบตัิ
การ ประจําป 

  ทบทวนขั้นตอนที่ 4 ใหหนวยงาน
เจาของโครงพิจารณาความเสี่ยงใน
ระดับ โครงการ  ตั วชี้ วัดระดับ
แผนงานและโครงการ และขีด
ความสามารถของหนวยงาน ตาม
หลักเกณฑและแนวทางในการ
จั ด ส รรท รัพ ย ากร  และ เสน อ
โครงการให ส าย งานตนสั งกั ด
พิจารณาใหความเห็นชอบ 

 ใหความสําคัญกับการ
พิจารณาขีดความสามารถ 
ด านทรัพยากร ความ
เสี่ยงในระดับโครงการ 
ตัวชี้วัดระดับแผนงาน
และโครงการ 

 เพื่อใหกระบวนการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ
มี ค ว า ม ค ร บ ถ ว น
ถูกต อง ตาม เกณ ฑ
ประเมินผล 

 

3. 
 

การถายทอดแผน
ยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการเพื่อ
นําไปปฏิบตั ิ

- - - 

4. 
 

การติดตามความ
วิเคราะหการ
ดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการ 

 ทบทวนกระบวนการการติดตาม
ความวิเคราะหการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 

 ใหความสําคัญกับการ
ก า ร ติ ด ต า ม ค ว า ม
วิเคราะหการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการ 

 เพื่ อให ก ารติ ด ต าม
ความวิ เคราะหการ
ดําเนินงานตามแผน
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร แ ล ะ
แผนปฏิบัติการมีความ
ครบถวนถูกตอง ตาม
เกณฑประเมินผล 

5. 
 

การทบทวนแผน
ยุทธศาสตรองคกร 
 

 มีการปรับปรุงกระบวนการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรองคกร 

 

 เกณฑประเมินผล 
Enablers กําหนด 

 เพื่อใหกระบวนการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร
องคกรครบถวนถูกตอง 
ตามเกณฑประเมินผล 

6. 
 

การทบทวนแผนปฏิบตัิ
การประจําป 

- - - 

7. ภาคผนวก 5 - เพิ่มกระบวนการ/แนวทางสงเสริม
ธุรกิจประปา 

- กําหนดแนวทางการ
ประกอบและสงเสริมธรุกิจ
ประปาใหชัดเจนและเปน
ระบบ 

- สามารถนําแนวทางไป
ปฏิบัติไดอยางเปนระบบ 

8. ภาคผนวก 6 - กระบวนการทํางานที่เกี่ยวของ - เพื่อใหกระบวนการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรองคกร
ครบถวนถูกตอง ตามเกณฑ
ประเมินผล 

- สามารถนําแนวทางไป
ปฏิบัติไดอยางเปนระบบ 
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ภาคผนวก 5 

แนวทางสงเสริมธุรกิจประปา 
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รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิน้สุด 30 กันยายน 2562 

ภารกิจที่สําคัญของ
หนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค 
ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ผลการดําเนินงาน 

1. ประกอบการและ
สงเสริมธุรกิจประปา 

              

- เพื่อสามารถดาํเนินการ
ธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวของ
หรือตอเนื่องกับกิจการ
ประปา (O) 

                                                       - การวางแผนเพื่อ
แสวงหาลูกคากลุม
อื ่นอกเหนือจาก
ผูใชน้ํารายยอย 
เชน โครงการ
หมูบานจัดสรร การ
รับโอนกิจการ
ประปาจาก อปท. 

- ไมเพียงพอ 
เนื่องจากการ
กําหนดยุทธศาสตร
ดานการเพิม่รายได   
หรือการสราง
โอกาส  ทางธุรกิจ
ธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวของ
หรือตอเนื่องกับ
กิจการประปายังไม
ชัดเจนเปนระบบ 

- ขาดแนวทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน
สําหรับการ
ประกอบการและ
สงเสริมธุรกิจ
ประปา 

- กําหนดแนวทาง
การประกอบและ
สงเสริมธุรกิจ
ประปาใหชัดเจน
และเปนระบบ 
และปรับปรุงคูมือ
กระบวนการ    
ทํางานที่เกี่ยวของ 
เพื่อสามารถนํา
แนวทางไปปฏิบัติ
ไดอยางเปนระบบ 

30 ก.ย. 2563 
- รผผ. (ฝยอ. ฝบส.) 
- คณะทํางานทบทวน
กระบวนการทํางาน
ที่สําคัญและคูมือ
ทบทวนปรับปรุง
คูมือกระบวนการ
ทํางานที่สําคัญ 

      กปภ. ไดทําสัญญาจางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนที่
ปรึกษาเพื่อจัดทําแผนกลยุทธธุรกิจ กปภ. โดยผลการศึกษา
ไดสรุปเปนแผนกลยุทธธุรกิจ 6 ธุรกิจ โดยให กปภ. จัดตั้ง
บริษัทในเครือ ดังนี ้                        
1.บริษัท พีดับบลิวเอ อีควิปเมนท แอนด ซัพพลาย มีหนาที ่
จัดหา/ผลิตทอน้ําสารเคมีและอุปกรณที่เกีย่วของ  

2.บริษัท พีดับบลิวเอ บริหารงานกอสรางและวิศวกรรม มี
หนาที่ บริหารงานกอสรางและวิศวกรรม  

3.บริษัท พีดับบลิวเอ บริการลูกคา มีหนาที่ บริการลูกคา 
4.สถาบันการศึกษาการบริหารจัดการน้ํา มีหนาที่เปน
สถาบันการศึกษา                  

5.บริษัท พีดับบลิวเอ เทคโนโลยี มีหนาที่ บริหารจัดการ
น้ําดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย    

6.พีดับบลิวเอ บริหารจัดการตะกอน มีหนาที่ บริหาร
จัดการตะกอนตอมา กปภ. ไดเสนอผลการศึกษาแนวทาง
ดังกลาวให อนุพัฒนาองคกรทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ 
ไดมมีติรับทราบ และให กปภ. ไปพิจารณาหาแนวทาง
ดําเนินการอื่นๆ เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาองคกร
พิจารณา อีกครั้ง ซึ่ง ตอมา  รผผ. เหน็ควรใหรอความชัดเจน
และแนวทางของแผนยุทธศาสตรองคกร ซึ่งอยูระหวาง
การดําเนินการ จัดจางที่ปรึกษามาดําเนินการจัดทํา 
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กระบวนการ การกําหนดแนวทางการสงเสริมธุรกิจประปา 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา 
รายละเอียดงาน/  

Control Point (CP) 
ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกีย่วของ 

 7 วัน 

 

รวบรวมปจจัยทีส่ําคญัตามแผน
ยุทธศาสตรองคกร หรือ นโยบาย/ขอสั่ง
การของผูบริหาร กปภ. เพื่อประกอบการ
กําหนดแนวทางการสงเสริมธุรกิจประปา 

ฝยอ.(กพธ.) -เอกสารและ
หนังสือ นโยบาย/
ขอสั่งการ 

-แผนยุทธศาสตร 

 120 วัน ดําเนินการจางที่ปรึกษาใหเปนไปตาม
ขั้นตอน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารจัดการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 

-ฝยอ.(กพธ.) 
-กจห. 

พ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจางและการ
บริหารจดัการพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

 180 วัน เริ่มดําเนินการศึกษา วิเคราะห เพื่อให
ไดมาซึ่งแนวทางการสงเสริมธุรกิจประปา 
พรอมกําหนดแผนงานและวิธีดําเนินการ  
โดย ฝยอ.(กพธ.)กํากับการดําเนินงานให
เปนไปตามขอบเขตงาน (TOR)  

-ที่ปรึกษา 
-ฝยอ.(กพธ.) 
 

รายงานการศึกษา
แนวทางและ
แผนงานการ
สงเสริมธุรกิจ
ประปา 

 30 วัน นําเสนอแนวทางการสงเสริมธุรกิจประปา
ใหผูมีอํานาจพิจารณาตามขั้นตอน เชน 
คณะผูบริหารระดับสูง (ครส.) คณะอน ุ
กรรมการ คณะกรรมการ กปภ. เปนตน 
หากไมเห็นชอบใหที่ปรึกษาดําเนินการ
ปรับแกตามขอกํ าหนดขอบ เขตงาน 
(TOR) หรือ รอการทบทวนยุทธศาสตร/
นโยบาย/ขอสั่งการ เพื่อจางศึกษาตอไป 

-ที่ปรึกษา 
-ฝยอ.(กพธ.) 
 

วาระการประชุม/
รายงานการ
ประชุม 

 15 วัน ดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานที่มีอํานาจ
หนาที ่ในการกํากับดูแล  และติดตามผล
การดําเนินงาน ตามแนวทางการสงเสริม
กิจการประปา 

ฝยอ.(กพธ.) 
 

คําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางาน 

 15 วัน จัดประชุมมอบหมายผูรับผิดชอบไป
ดําเนินการตามแผนงานที่กําหนด 

-คณะทํางานฯ 
-ที่ปรึกษา 
-หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

-แผนงานสงเสริม
กิจการประปา 
-รายงานการ
ประชุม 

 
ราย 

ไตรมาส 
คณะทํางานฯติดตามผลการดําเนินงาน 
และรายงานเสนอผูบริหารตอไป  
 

-คณะทํางานฯ 
-หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
แนวทางการ
สงเสริมธุรกิจ
ประปา 

 

 

 

เริ่มตน 

1.รวบรวมปจจยัที่สําคัญของการ

จัดทําแนวทางการสงเสริมธุรกิจ

ประปา 

2.ดําเนินกระบวนการจางที่ปรึกษา 

3.ดําเนินการศึกษา วิเคราะห และ
กําหนดแผนงานในการสงเสริม 

ธุรกิจประปา 

4.เสนอแนวทางเพื่อพิจารณา 

พิจารณา 

5.แตงตั้งคณะทํางาน 

6.มอบหมายผูรับผิดชอบ 

7.ติดตามประเมินผล 

จบ 
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ภาคผนวก 6 

กระบวนการที่เกี่ยวของ 
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SIPOC กระบวนการทํางาน (ภาพรวม) กระบวนการวางแผนกลยุทธ 
Supplier Input Process Output Customer ชวงเวลา 

 

 

ปจจัยนําเขาที่สาํคัญ 
 แผนชาติ และแผนรัฐวิสาหกิจ 

สาขาสาธารณูปการ 
 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

ตลาด และการแขงขัน 
 การบริหารความเสี่ยงที่ด ี
 ปจจัยความยั่งยืน  
 ปจจัยขับเคลื่อนมูลคา 
 ความตองการและความภักดี

ของลูกคา 
 บุคลลากร/ความผูกพันของ

บุคลากร 
 ผลการดําเนินงาน 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

- ฝยอ.  
- ฝบส. 
- ครส. 

 

- ฝยอ.  
- ครส. 

 

- ฝยอ.  
- ครส. 

- ฝยอ.  
- ครส. 

 

- ฝยอ.  

- ฝยอ.  

- ฝยอ.  
 

- ฝยอ.  
- ครส. 

 

- ฝยอ. 
- หนวยงาน         

ที่เกี่ยวของ 
ใน กปภ. 

- ผูมีสวนได
ส ว น เสี ย 
ของ กปภ. 
 

 

ขอยอย 3.1-3.3 

ขอยอย1.3 

ขอยอย 2.1-2.3 

ขอยอย 4.1-.4.2 

ขอยอย1.2 

ขอยอย1.1 

แจงทุกสายงานไปดําเนินการ 

จบ  

เห็นชอบ 

9. เสนอคณะอนุฯและ
คณะกรรมการ กปภ.   

8. เสนอ ครส.    
พิจารณา (รางแผนฯ)  

6.การกําหนดยุทธศาสตร/   
กลยุทธองคกร/แผนงานและ
ระดับความสําเร็จตามแผนงาน 

ไมเห็นชอบ 

7. จัดทํา (ราง) แผน
ยุทธศาสตรองคกร 

5.การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร/

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร/

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

4.การทบทวนวิสัยทัศน และ
วิเคราะห/กําหนดตําแหนงทาง

ยุทธศาสตร Business Model 
Intelligent Risk รวมถึงการ             

วิเคราะห Scenario Planning 

3. การกําหนดความทาทาย/    
ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร

และความสามารถพิเศษ     
ขององคกร 

2.การวิเคราะห SWOT 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

1.การรวบรวมและ
วิเคราะหปจจยันําเขา 

 เริ่มตน 

- ประเด็นยุทธศาสตร 
- วัตถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

- เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

- รายงานผลการวิ เคราะห
ตําแหนงทางยุทธศาสตร/
Business Model 
Intelligent Risk และ 
Scenario Planning 

- รายงานผลการวิเคราะห             
ค ว า ม ท า ท า ย /ค ว า ม
ไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร 
และความสามารถพิเศษ
ขององคกร 

แผนยุทธศาสตรองคกร 

- ยุทธศาสตร 
- กลยุทธองคกร 
- แผนงาน 
- ระดับความสําเร็จ 
ตามแผนงาน 

- รายงานผลการวิ เคราะห
SWOT 

(ราง) แผนยุทธศาสตร
องคกร 

- ขอมูลปจจัยนําเขา 
- รายงานผลการวิ เคราะห
ปจจัยนําเขา 

- ฝยอ.  
- สคร. 
- ทุกสายงาน 

ใน กปภ. 

- ฝยอ.  
- ครส. 

ต.ค. 62 - มิ.ย. 63 

 

- ฝยอ.  
- คณะอนุฯ 
- คณะกรรมการ 

กปภ. 

ก.ค. - ส.ค. 63 

ก.ค. - ก.ย. 63 

 

พ.ค. - ก.ค. 63 

พ.ค. - ก.ค. 63 

 

มิ.ย.- ก.ค. 63 

 

มิ.ย. - ก.ค. 63 

พ.ค. - ก.ค. 63 - ฝยอ.  
- ครส. 

- ฝยอ.  
- ครส. 

- ฝยอ.  
- ครส. 
- ฝบส. 

- ฝยอ.  
- ครส. 

- ฝยอ.  
- ครส. 

(ราง) แผนยุทธศาสตร
องคกร 

- ฝยอ.  
- ครส. 
- สคร.  

ก.ย. 63 

 

- ฝยอ.  
- ครส. 
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หัวขอ 1. การวิเคราะหสภาพแวดลอม: กระบวนการทํางาน 1.1 กระบวนการรวบรวมและวิเคราะหปจจัยนําเขาในการวางแผนยุทธศาสตร 

Supplier Input Process Output Customer ชวงเวลา 
      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เริ่มตน 

1. ฝยอ. เชื่อมโยงแผนชาต ิแผนรัฐวิสาหกจิ
สาขาสาธารณูปการรวมถึง แผนและ

นโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตร
องคกร (ดําเนินการทุกป) 

 

กระบวนการ 1.2 การวิเคราะห SWOT 

4. ฝปอ. วิเคราะห จัดทํา และติดตาม
ปจจัยขบัเคลื่อนหลักที่สําคัญ       

จากศูนย EVM (กปภ. ข.1-10) 
(ดําเนินการทุกป) 

 

 

ความเชื่อมโยงของแผน
ชาติ  แผนรัฐวิ สาหกิ จ
สาขาสาธารณูปการ
และนโยบายอื่น  ๆ

ขอมูลการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี ตลาด                 
ก า ร แ ข ง ขั น แ ล ะ
สภาพแวดลอม 
 

 

 

 

 

 

 

แผนบริหารความเสี่ยง    
/ผลการบริหารความเสี่ยง 

ขอมูล EP Driver 
Tree, Operation 
Driver Tree 

ผลการสํารวจ    
ความพึงพอใจ 
ความตองการและความ
ภักดีของลูกคา 

รายงานผลตัวชี้วัด
ระดับองคกร / 
ผลการดําเนินงาน   
ดานตางๆ ขององคกร 

ปจจัยขับเคลื่อนความ

ยั่งยืนขององคกร 

- คณะกรรมการ กปภ. 
- ครส. 
- ฝยอ. 

 คณะกรรมการ กปภ. 
 ฝยอ.  
 ฝวป.  
 สทภ.  
 ฝทน. 

- ฝปอ.  
- กปภ.ข.1-10 

- ฝบท. 

- ฝปอ. 
- สสล.  
- กปภ.ข.1-10 
- กปภ.สาขา 

- ฝยอ. 

- ฝยอ.  
- ครส. 
- ผูมีสวนไดสวนเสีย 

(จากหนวยงานภายใน
และภายนอกองคกร) 

แผนชาต ิแผนรัฐวิสาหกจิ 
สาขาสาธารณูปการ 

รวมถึงแผนและนโยบาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ปจจัยขบัเคลื่อน
หลักที่สําคัญจาก

ศูนย EVM (กปภ. ข.
1-10) 

ความผูกพันของ
บุคลากร 

แบบสํารวจ 
ความตองการ 

ความคาดหวังและความ
ภักดีของลูกคา 

- ฝยอ.  

- ฝยอ.  
- ฝบส. 

- ฝยอ.  

- ฝยอ.  

- ฝยอ.  

- ฝยอ.  

- ฝยอ.  

- ฝยอ.  

- ฝยอ.  
- ครส. 

เม.ย. - 
พ.ค. 63 

เม.ย. - 
พ.ค. 63 

 

เม.ย. - 
พ.ค. 63 

 

เม.ย. - 
พ.ค. 63 

 

เม.ย. - 

พ.ค63 

เม.ย. - 
พ.ค. 63 

 

เม.ย. - 
พ.ค. 63 

 

เม.ย. - 
พ.ค. 63 

 

พ.ค.-    
มิ.ย. 63 

 

5. สสล. และ ฝปอ. สํารวจความพึงพอใจ 
ความตองการ ความคาดหวัง และ

ความภักดขีองลูกคา (ผานแบบสาํรวจ) 
(ดําเนินการทุกป) 

- แบบสํารวจความคิดเห็น
ของบุคลากร กปภ. 

- ผูมีสวนไดสวนเสียจาก
หนวยงานภายในและ
ภายนอกองคกร 

6. ฝบท. ดําเนินการสํารวจทัศนคติและ
ความผูกพันของบุคลากร 

(ดําเนินการทุกป) 
 

ปจจัยขบัเคลื่อน
ความยั่งยืน 

 

3. ฝบส. รวบรวมปจจัยความเสี่ยง 
นําเสนอ ครส.คณะอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยง กปภ. พิจารณา
แผนและผลบริหารความเสี่ยง 

(ดําเนินการทุกป) 
 

สรุปผลความคิดเห็น
ของผูมีสวนไดสวน
เสียจากทั้งภายใน
และภายนอกองคกร  
 

- ฝปอ.  
- หนวยงานภายใน กปภ. 

7. ฝยอ. กาํหนดกรอบปจจยัขับเคลื่อน
ความยั่งยืนขององคกร 

ผลการดําเนินงาน 
ดานตางๆ ขององคกร 

ผ ล ก า ร สํ า ร ว จ
ทัศนคติและความ
ผูกพันของบุคลากร 

10. สรุปผลการวิเคราะหปจจัยภายใน 
และภายนอกองคกร 

9. ฝยอ. ดําเนินการ 
-สํารวจ/สัมภาษณเชิงลึกผูมีสวนไดสวนเสีย
จากหนวยงานภายในและนอกองคกร 

- จัดประชุม เชิ งปฏิบั ติ การเพื่ อรับฟ ง   
ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย    
จากทั้งภายในและนอกองคกร  

- ขอมูลปจจัยนําเขา  
- สรุปผลความคิด เห็ น
ของผูมีสวนไดสวนเสีย
จ า ก ทั้ งภ า ย ใน แ ล ะ
ภายนอกองคกร  

รายงานสรุปผลการ
วิเคราะหปจจยัภายใน
และภายนอกองคก (เพื่อ
นําไปวิเคราะห SWOT) 
 

- ฝยอ.  
- ครส. 

- ฝยอ.  
- ครส.  

2. ฝยอ. รวบรวมขอมูลการเปลี่ยนแปลง

ทางเทคโนโลยี ตลาด และการแขงขัน

(ดําเนินการทุกป) 

การเปลี่ยนแปลง 
ทางเทคโนโลยี ตลาด 

และการแขงขัน 

ปจจัยเสี่ยง/ผลการบริหาร
ความเสี่ยง 

- ฝบส.  
- ฝผค.  
- ฝยอ.  
- ทุกหนวยงานใน กปภ. 

 

 

 

8. ฝปอ. จัดทํารายงานผลตัวชีว้ัดระดับ
องคกร/ ฝวง.จัดทํารายงานขอมูลทาง
การเงินขององคกร (รายไตรมาสและ    

รายป) 
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หัวขอ หัวขอ 1. การวิเคราะหสภาพแวดลอม: กระบวนการทํางาน 1.2 กระบวนการวิเคราะห S-W-O-T 
Supplier Input Process Output Customer ชวงเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เริ่มตน 

2. จัดเรียงลําดับ SWOT 
แตละตัว 

- SWOT ขององคกร - ฝยอ.  
- ฝบส. 

รายงานสรุปผล 
การวิ เคราะห ป จจั ย
ภายในและภายนอก
องคกร 

1.1 การวิเคราะห
สภาพแวดลอม
ภายใน โดยใช                 
7S Framework 
Of McKinsey 

 

1.2 การวิเคราะห
สภาพแวดลอม
ภายนอก โดยใช
PESTLE Analysis 

 

ได จุดแข็ง 
(Strength) 
และจุดออน
(Weakness) 
ขององคกร 

 

ได โอกาส 
(Opportunity) 
และอุปสรรค 

(Threat)       
ขององคกร 

 

 4.ครส. พิจารณา 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

พ.ค. - ก.ค. 63

 
- ฝยอ.  

- ราง SWOT ของ
องคกร 

- Fact-Based หรือ 
Evidence based
ของ SWOT 

กระบวนการ 1.3           
การวิเคราะหความทาทาย 

ความไดเปรียบ 
เชิงยุทธศาสตร 

3. จัดทํา ราง SWOT 

มิ.ย. - ก.ค. 63

 

1. ฝยอ. ดําเนินการวิเคราะห
สภาพแวดลอมขององคกร (SWOT 
Analysis) จากผลการรวบรวมปจจัย
นําเขาที่สําคัญ (Fact Based) จาก

กระบวนการที่ 1.1 
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หัวขอ 1. การวิเคราะหสภาพแวดลอม: กระบวนการทํางาน 1.3 กระบวนการวิเคราะหความทาทาย/ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรและ
ความสามารถพิเศษขององคกร 

Supplier Input Process Output Customer ชวงเวลา 
     

 

- ฝยอ.  

 เริ่มตน 

- ความทาทายเชิง
ยุทธศาสตร(SC) 

- ความไดเปรียบเชิง
ยุทธศาสตร(SA) 

- ความสามารถพิเศษ
ขององคกร (CC) 

 5. ครส. พิจารณา 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

กระบวนการ 2.1 
การกําหนดตําแหนง 

ทางยุทธศาสตร 

พ.ค. - ก.ค. 
63 
 

ราง ความทาทาย 
เชิงยุทธศาสตร (SC) 

- ฝยอ.  

ราง ความไดเปรียบ           
เชิงยุทธศาสตร (SA) 

มิ.ย. - ก.ค.
63 
 

ราง ความสามารถ
พิเศษขององคกร 
(CC) 

1.การประชุมระดมความคิดเห็น            

กับคณะผูบริหารระดับสูงเพื่อกําหนด

ความทาทายเชิงยุทธศาสตรโดย

วิเคราะหจากจุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และอุปสรรค ใน SWOT ขององคกร 

3. การประชุมระดมความคิดเห็นกบั

คณะผูบริหารระดับสูงเพื่อกําหนด

ความสามารถพิเศษขององคกร โดย

นําจุดแข็ง ที่มีคะแนนลําดับสูงมา

พิจารณา รวมกับเกณฑการวิเคราะห

ความสามารถพิเศษขององคกร 4 

หัวขอ ไดแก ความสามารถในการ

สรางรายได ความซับซอน/Barrier/

ความไดเปรียบในการแขงขัน 

- จุดแข็งขององคกร 
- ความทาทายเชิง
ยุทธศาสตร (SC) 

- ความไดเปรียบ           
เชิงยุทธศาสตร (SA) 

4. จัดทําราง  
- ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 
- ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร 
- คว าม ส าม ารถ พิ เศษ ข อ ง

องคกร 

SWOT ขององคกร 

SWOT ขององคกร 

2. การประชุมระดมความคิดเห็น        
กับคณะผูบริหารระดับสูง เพื่อกาํหนด

ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร       
โดยวิเคราะหจากจุดแข็งและโอกาส     

ใน SWOT ขององคกร 
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หัวขอ 2. การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร: กระบวนการทํางาน 2.1 กระบวนการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร 

Supplier Input Process Output Customer ชวงเวลา 
     

     

     

 

 เริ่มตน 

- รางวิสัยทัศน 

- รางตําแหนงทาง
ยุทธศาสตร  
ระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว 

- ฝยอ.  

- รางวิสัยทัศน 
- รางตําแหนงทาง

ยุทธศาสตร  
ระยะสั้น ระยะกลาง 
และระยะยาว 

มิ.ย. - ก.ค.
63 

- ฝยอ.  
- สภาพแวดลอม

ภายใน/ภายนอก
ขององคกร 

- ความคิดเห็นของ     
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

- SWOT 
- ความทาทาย  

เชิงยุทธศาสตร 
- ความไดเปรียบเชิง

ยุทธศาสตร 
- ความสามารถพิเศษ

ขององคกร 
- วิสัยทัศน (เดิม)  
- พันธกิจ 
- คานิยม 
- เปาหมายของแผน 

(เดิม) 

1. การประชุมระดมความคิดเห็นกบั
คณะผูบริหารระดับสูงเพื่อทบทวน
วิสัยทัศนขององคกรจากผลการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน

ภายนอกขององคกรความคิดเห็น
ของผูมีสวนไดสวนเสีย SWOT  

พันธกิจ คานิยม และเปาหมายของ
แผนเดิม เพื่อทบทวนเปนวิสัยทัศน

ใหมขององคกร 

3. จัดทํารางวิสัยทัศนและราง
ตําแหนงทางยุทธศาสตร ระยะ
สั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

5. ครส. พิจารณา 

2. กําหนดเปาหมายระดับวิสยัทัศน
รวมถึงระยะเวลาทีจ่ะบรรลุ

วิสัยทัศนดังกลาว เพื่อกาํหนด
เปนรางตําแหนงทางยุทธศาสตร 

ในระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว 

กระบวนการ 2.2กระบวนการ

วิเคราะห Business modelและ 
Intelligent Risk 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

มิ.ย. - ก.ค.
63 
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หัวขอ 2. การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร: กระบวนการทํางาน 2.2 กระบวนการวิเคราะห Business model และ Intelligent Risk 

Supplier Input Process Output Customer ชวงเวลา 
     

     

.     

 

- ฝยอ.  

 เริ่มตน 

- ราง Business 
Model 

- ฝยอ.  

- ฝยอ.  
- ฝบส. 

มิ.ย. - ก.ค.
63 
 

- ฝยอ.  

- SWOT 
- Business Model 
- ตําแหนงทาง

ยุทธศาสตร  
ระยะสั้น 
ระยะกลาง  
และระยะยาว 
 

- สภาพแวดลอม
ภายใน/ภายนอก
ขององคกร 

- ตําแหนงทาง
ยุทธศาสตร 

1. การประชุมระดมความคิดเห็น   
กั บ ค ณ ะ ผู บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง         
ในการวิเคราะหBusiness Model 
ที่ เหมาะสม ตามตํ าแหน งทาง
ยุทธศาสตร ระยะสั้น ระยะกลาง 
แล ะ ระย ะย าว  โด ย ใช ท ฤ ษ ฎี 
Business model canvas เ พื่ อ
วิเคราะหองคกร ใน 9 หัวขอ คือ  

1)  Customer Segments 

2)  Value proposition 

3)  Channels 

4)  Customer relationships 

5)  Revenue streams 

6)  Key resource 

7)  Key activities 

8)  Key partners 

9)  Cost structure 

2. การประชุมกับคณะผูบริหาร
ระดับสูงเพื่อระดมความคิดเห็น     
ในการกําหนด Intelligent Risk     
หรือ ความเสี่ยงที่อาจจะทําให            

องคกรไมสามารถบรรลุเปาหมาย               
ในแตละระยะขององคกร 

โดยพิจารณาจากโอกาสที่ไดจาก
การวิเคราะหSWOT องคกร 

ตําแหนงทางยุทธศาสตร ระยะสั้น 
ระยะกลางและระยะยาว รวมถึง 

Business Model 

- ราง Intelligent 
Risk 

- Business Model 
- Intelligent Risk 

 กระบวนการทํางาน 2.3 

กระบวนการวิเคราะห  

5. ครส. พิจารณา 

3 . จั ด ทํ า ร า ง  Business Model 
และ Intelligent Risk 

- ฝยอ.  
- ฝบส. 

มิ.ย. - ก.ค.
63 
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Supplier Input Process Output Customer ชวงเวลา 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ฝยอ.  

 เริ่ม 

- SWOT 
- วิสัยทัศน 
- ตําแหนงทาง

ยุทธศาสตร 
- Business Model 
- Intelligent Risk 

 5.ครส. พิจารณา 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

กระบวนการ 3.1  
การกําหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 

4. จัดทําราง Scenario planning 

ขององคกร 

Scenario planning      

ขององคกร 

ประมาณการผล
ประกอบการ            
ทางการเงินของ 
แตละสถานการณ  

มิ.ย. - ก.ค.
63 

2.  ประมาณการผลประกอบการ            
ทางการเงินของแตละ

สถานการณ 

ก.ค. 63 

 

มิ.ย. - ก.ค.
63 

1.การประชุมระดมความคิดเห็นกับ
คณ ะ ผู บ ริ ห า ร ระดั บ สู ง  เพื่ อ
กําหนด Scenario ตาง  ๆขององคกร
ผานกระบวนการวิเคราะหScenario 
Planning Process ดังนี้ 
1) ระบุปจจัยขับเคลื่อนที่ทําให

เกิ ด ก าร เป ลี่ ย น แป ลงต อ
องคกร (Driving Forces)  

2) ร ะ บุ ค ว า ม ไ ม แ น น อ น 
(Uncertainties) จ ากป จ จั ย   
ขั บ เค ลื่ อ น ที่ อ า จ เกิ ด ขึ้ น
หรือไมเกิดขึ้นในอนาคต 

3) เขียนภาพอนาคต โดยกําหนด
ประเด็นหลัก จากความไม
แนนอนที่ ส งผลกระทบสูง     
2 ประเด็น เพื่อสรางแกนของ
ภาพ 4 เหตุการณในอนาคตที่
อ า จ เกิ ด ขึ้ น  ( Best case,  
Base case และ Worst case) 

4) วางแผนเพื่อรองรับเหตุการณ
จากภาพอนาคตทั้ง 4 ภาพ 

3. วิเคราะห Cost-Benefit         
ของแตละทางเลือก 

Cost-Benefit 
ของแตละทางเลือก 

มิ.ย. - ก.ค.
63 

- ฝยอ.  
ราง Scenario ตางๆ
ขององคกร 

- ผลประกอบการทาง
การเงินยอนหลังของ 
กปภ. 

- ราง Scenario ตางๆ
ขององคกร 

- ประมาณการผล
ประกอบการ            
ทางการเงิน             
ของแตละสถานการณ  
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หัวขอ 3. การกําหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร: กระบวนการทาํงาน 3.1 กระบวนการกําหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (เปาประสงค) 
เชิงยุทธศาสตร 

Supplier Input Process Output Customer ชวงเวลา 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เริ่มตน 

- ตําแหนงทางยุทธศาสตร 
- Business Model 
- Intelligent Risk   
- Scenario planning 

เห็นชอบ 

1. การประชุมระดมความคิดเห็นกับ
คณะผูบริหารระดับสูง เพื่อกําหนด 
- วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร  
- เปาประสงคที่สําคัญของแตละ

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร  

- วัตถุประสงค            
เชิงยุทธศาสตร 

- เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

- รางวัตถุประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

- รางเปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

- รางวัตถุประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

- รางเปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

- ตําแหนงทางยุทธศาสตร
ขององคกร 

มิ.ย. - ก.ค.
63 

มิ.ย. - ก.ค.
63 

- ฝยอ. 

2. จัดทําตารางแสดงความสัมพันธ
ระหวางวัตถปุระสงคเชิงยุทธศาสตรกับ
ตําแหนงทางยุทธศาสตรขององคกร 

- ฝยอ.  

- ตารางแสดง
ความสัมพันธระหวาง
วัตถุประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 
กับตําแหนงทาง
ยุทธศาสตรขององคกร 

 

ไมเห็นชอบ 

4. ครส. พิจารณา 

3. จัดทํารางวัตถุประสงค และ     
รางเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

กระบวนการ 3.2 กระบวนการ
ตรวจสอบความสมดุลและ

สอดคลอง ของ SA SC CC กับ
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 



.  

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 68 จาก 80 
 

คูมือกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร พ.ศ. 2563                               การประปาสวนภูมิภาค  

หัวขอ 3. การกําหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร: กระบวนการทํางาน 3.2 กระบวนการการตรวจสอบความสมดุลและสอดคลองระหวาง
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร กับองคประกอบที่สําคัญ 

Supplier Input Process Output Customer ชวงเวลา 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เริ่มตน 

- ฝยอ.  

กระบวนการทํางาน 3.3 กระบวนการออกแบบ 
Work System เพื่อสนับสนุนใหบรรลุ

เปาประสงค 

มิ.ย. - ก.ค.
63 

ก.ค. 63 

 

- ฝยอ. - ฝยอ. 

- ฝยอ. 
- ตารางการเชื่อมโยงระหวาง
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
กับ องคประกอบที่สําคัญ 

1.1 เชื่อมโยงระหวางวัตถุประสงค         
เชิงยุทธศาสตรกับความทาทาย และ
ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรปจจยั
ขับเคลื่อนมูลคา ปจจยัเสี่ยงและการ
บริหารความเสี่ยงของการสูญเสีย 

โอกาสทางธุรกิจ หรือ Intelligent Risk 

2. จัดทําตารางแสดงความเชื่อมโยง
ระหวางวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรกับ

องคประกอบที่สําคัญ 

- ความทาทาย/ความไดเปรียบเชิง
ยุทธศาสตร 

- ปจจัยเสี่ยง 
- Intelligent Risk 
- วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 

1. ระดมความคิดเห็นในการเชื่อมโยง
ระหวางวัตถปุระสงคเชิงยุทธศาสตร

กับประเด็นที่สําคัญ ดังตอไปนี้ 

- โอกาสใน SWOT 
- วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 

- ความสามารถพิเศษของ
องคกร 

- วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 

- โอกาสใน SWOT 
- วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 
- ความทาทายในระยะสั้น
กับระยะยาว 

- ความตองการของผูมีสวน
ไดสวนเสียที่สําคัญ 

- วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 

- ความสามารถพิเศษของ
องคกร 

- วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 

ผลความเชือ่มโยงวตัถุประสงค
เชิงยุทธศาสตรกับความทาทาย/
ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร 
ปจจัยขบัเคลื่อนมูลคา  
ปจจัยเสี่ยงและ Intelligent 
Risk 

ผลความเชือ่มโยงวตัถุประสงค
เชิงยุทธศาสตรกบัโอกาสในการ
สรางนวัตกรรมฯ 

1.2 เชื่อมโยงระหวางวัตถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตรกับโอกาสในการสราง

นวัตกรรมดานผลิตภัณฑและบริการ 
การปฏิบัตกิารและรูปแบบการดําเนินธุรกิจ 

ผลความเชือ่มโยงวตัถุประสงค
เชิงยุทธศาสตรกบั
ความสามารถพิเศษของ
องคกร 

ผลความเชือ่มโยงวตัถุประสงค
เชิงยุทธศาสตรกบัโอกาสใน
ระยะสั้นกับระยะยาวและ
ความทาทายในระยะสั้นกับ
ระยะยาว 

ผลความเชื่อมโยงวัตถุประสงค     
เชิงยุทธศาสตรกับ 
ความตองการของผูมีสวนได     
สวนเสียที่สําคัญทั้งหมด 

ผลความเชือ่มโยงวตัถุประสงค
เชิงยุทธศาสตรกบั
ความสามารถขององคกรเพื่อ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วของตลาด 

1.4 เชื่อมโยงระหวางวัตถุประสงค         
เชิงยุทธศาสตรกับโอกาสในระยะสั้น

กับระยะยาวและความทาทายใน
ระยะสั้นกับระยะยาว 

1.3 เชื่อมโยงระหวางวัตถุประสงค        
เชิงยุทธศาสตรกับความสามารถ

พิเศษขององคกรที่มีในปจจุบัน และ
ดําเนินการใหองคกรมีความสามารถ
พิเศษใหมที่อาจจาํเปนในอนาคต 

1.5 เชื่อมโยงระหวางวัตถุประสงค        
เชิงยุทธศาสตรกับความตองการของ
ผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญทั้งหมด 

1.6 เชื่อมโยงระหวางวัตถุประสงค         
เชิงยุทธศาสตรกับความสามารถของ

องคกรเพื่อปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของตลาด 
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หัวขอ 3. การกําหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร: กระบวนการทํางาน 3.3 กระบวนการออกแบบ Work System เพ่ือสนับสนนุใหบรรลุ
เปาประสงค 

Supplier Input Process Output Customer ชวงเวลา 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เริ่มตน 

กระบวนการ 4.1           

การกําหนดยุทธศาสตร 

- ระบบงาน/
กระบวนการทํางาน
ขององคกรในปจจุบัน 

มิ.ย. - ก.ค.
63 - ระบบงาน/ 

กระบวนการทํางาน
ขององคกร 

- วัตถุประสงค     
เชิงยุทธศาสตร 

- เปาประสงค  
เชิงยุทธศาสตร 

- คณะทํางาน
ทบทวน
กระบวน   
การทํางานฯ 

- ฝยอ. 

1. ฝยอ. สนับสนุนและดําเนินการ    
ตามมติคณะทํ างานทบทวน
กระบวนการทํ างานที่สํ าคัญ      
ใน ก ารออกแบ บ ระบ บ งาน 
(Work System) เพื่ อสนั บสนุ น      
ใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค     
เชิงยุทธศาสตร 

- ฝยอ.  
- ทุกสายงาน 

ใน กปภ. 

2 . ฝย อ . ออ ก แบ บ แน วท าง          
ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ง า น        
(Work System) ใ น อ น า ค ต 
เพื่อสนับสนุนใหองคกรบรรลุ
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 

- แนวทาง การปรับปรุง
ระบบงาน (Work 
System) ในอนาคต 
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หัวขอ 4. การกําหนดยุทธศาสตร/กลยุทธ: กระบวนการทํางาน 4.1 กระบวนการกําหนดยุทธศาสตรระดับองคก 

กระบวนการทํางาน 4.2 กระบวนการกําหนด Strategy Map 

Supplier Input Process Output Customer ชวงเวลา 
     

 

- ฝยอ. 

 เริ่มตน 

- ฝยอ. 
- ครส. 

- วัตถุประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

- เปาประสงค 
- ความเชื่อมโยง
ระหวางวัตถปุระสงค
เชิงยุทธศาสตรกับ
ประเด็นที่สําคัญ 

 

 

เห็นชอบ 

1. การประชุมระดมความคิดเห็น
กับคณะผูบริหารระดับสูงในการ
กําหนดยุทธศาสตรและกาํหนด

กลยุทธที่รองรับในแตละ
ยุทธศาสตรขององคกร 

2. กําหนด Strategy Map       
จากความเชื่อมโยงกันระหวาง

กลยุทธ และแสดงความ
สอดคลองระหวางวัตถุประสงค
เชิงยุทธศาสตรกับวิสัยทัศนของ

องคกร รวมถึงการกาํหนด
ตัวชี้วัดและแผนงานที่รองรับ   

ในแตละกลยุทธ 

3. จัดทํารางยุทธศาสตร และ    
กลยุทธขององคกร 

รางยุทธศาสตรองคกร
และกลยุทธขององคกร 

ยุทธศาสตรองคกร 
- ฝยอ.  
- ครส. 
- ทุกสายงานใน กปภ. 

รางยุทธศาสตร และ 
กลยุทธขององคกร 

รางยุทธศาสตร และ 
กลยุทธขององคกร 

- Strategy Map 
- ร า งแ ผ น งาน แ ล ะ

ระดับความสําเร็จตาม
แผนงาน 

6. คณะกรรมการ กปภ. 

พิจารณา 

แจงทุกสายงานไปดําเนินการ 

 
จบ 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

มิ.ย. - ก.ค.
63 

มิ.ย. - ก.ค.
63 

ก.ย. 63 

 

รางยุทธศาสตรองคกร - ฝยอ.  
- คณะกรรมการ
กปภ. 

4.1 

4.2 

มิ.ย. - ส.ค..
63 

ก.ย. 63 

 

5. คณะอนุฯ 

4. ครส. รางยุทธศาสตรองคกร - ฝยอ.  
- คณะอนุฯ 

ก.ค.- ก.ย. 
63 

 

 

ไมเห็นชอบ 
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หัวขอ 5. การจัดทําแผนปฏิบัติการ: กระบวนการทํางาน 5.1 กระบวนการวางแผนปฏิบัติการ 
Supplier  Input   Process   Output  Customer ชวงเวลา 

               

- รัฐบาล 
- นโยบายผูบริหาร 
- ฝยอ. 
- ฝปอ. 

            
- ครส. เม.ย.-ก.ค. 

 
            

- ครส. ส.ค.-ก.ย. 

- ฝยอ. 

            
- กปภ.เขต 1-10 ก.ย.-ต.ค. 

- กปภ.เขต1-10 
- หนวยงานตางๆ 

            - ฝยอ. ฝผค. 
-   คณะทํางานงบ

ลงทุนไมเปน
โครงการ,ลด
น้ําสูญเสยี,WSP 

ต.ค. 

- ฝยอ. ฝผค. 
-   คณะทํางานงบ

ลงทุนไมเปน
โครงการ,ลดน้ํา
สูญเสีย,WSP 

            
- ฝยอ. 
 

พ.ย. 

- ฝยอ. 
            

- ครส. พ.ย.-ธ.ค. 

- ครส. 
            - ฝยอ.  

- ฝวง. ม.ค. 

- ฝยอ. 

            
- ฝวง. ม.ค.-ก.พ. 

- ฝวง. 

            
- ครส. ม.ค.-ก.พ. 

- ครส.             - ฝวง. ก.พ. 

- ฝวง. 

            
- ฝวง. มี.ค.-ส.ค. 

- ฝวง. 
            

- ฝยอ. ก.ย. 

               

 

-แผนยุทธศาสตรองคกร  
-แผน SIP 
-นโยบายที่เกี่ยวของ 
-สถานการณ เปลี่ ยนแปลงที่
สําคัญ 
-แผนบริหารความเสี่ยงระดับ
องคกรปที่ผานมา 
-ผลการดําเนินงานที่ผานมา 
 

1. กําหนดเปาหมายหลักการ
ดําเนินงานที่สําคัญประจําป 

2. พิจารณาเปาหมาย 

3. แจงเวียนเปาหมายและแนว
ทางการจัดทําแผนปฏิบัตกิารใหทุก
หนวยงานเสนอแผนงาน กิจกรรม 

โครงการ 

-เปาหมายหลัก 
-แนวทางและแบบฟอรมการ
จัดทําแผนปฏบิัติการ 

4. หนวยงานที่เกีย่วของพิจารณา 
- ความเสี่ยงในระดับโครงการ   
- ขีดความสามารถของหนวยงาน  
- ตัวชี้วัดระดับแผนงานและโครงการ 

 

 

-ความเสี่ยงในระดับโครงการ   
-ขีดความสามารถของหนวยงาน 
-ตัวชี้วัดระดับแผนงานและ
โครงการ   

แผนงานและโครงการ  
ความเสีย่ง และตวัชี้วัดระดับ

แผนงาน 

5. รวบรวม วเิคราะห คดัเลอืก 
จัดลําดับความสําคญัแผนงาน 
เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัตกิาร 

 (ราง)แผนปฏิบัตกิารประจาํป
ฉบับขอรับจัดสรรงบประมาณ 

 7. คณะกรรมการ กปภ. พิจารณา 

 แผนปฏิบัติการประจําปฉบับ
ขอรับจัดสรรงบประมาณ 

 

 (ราง) แผนงบประมาณลงทุน
และงบทาํการประจําป      

 9. ครส.พิจารณา 
ขีดความสามารถและแผน 

งบประมาณ 

 10. คณะกรรมการ กปภ. พิจารณา 

 แผนงบประมาณลงทุนและงบ
ทําการประจําป      

11. แสนอกรอบ 
การลงทุนและรับทราบ 

งบทําการ (ครม.) 

 แผนงบประมาณลงทุนและงบ
ทําการประจําป      

12. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
ฉบับที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ 

 

(ราง) แผนงบประมาณลงทุน
และงบทาํการประจําป      

-เปาหมายหลัก 
-แนวทางและแบบฟอรม
การจัดทําแผนปฏิบัตกิาร 

8. จัดทํา (ราง) แผน
งบประมาณลงทุนและงบทํา

การประจําปเพือ่รองรับ
โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร 

 เปาหมายหลักการดําเนินงาน 
ที่สําคัญประจําป 

 แผนปฏิบัติการประจําปฉบับที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ 

 (ราง)แผนปฏิบัตกิารประจาํปฉบับ
ขอรับจัดสรรงบประมาณ 

 แผนปฏิบัติการประจําป     
ฉบับขอรับจัดสรรงบประมาณ 

 แผนงบประมาณลงทุนและ 
งบทําการประจําป      

 แผนงบประมาณลงทุนและ 
งบทําการประจําป      

ไมเห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

เปาหมายหลักการดําเนินงานที่
สําคัญประจําป 

6. ครส. พิจารณา 

ไมเห็นชอบ 
เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 
เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เริ่มตน 

จบ 
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หัวขอ 5. การจัดทําแผนปฏิบัติการ: กระบวนการทํางาน 5.2 กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ 
Supplier  Input   Process   Output  Customer ชวงเวลา 

               

- ฝยอ. 
- ฝบส. 

            - กปภ.เขต1-10 
- หนวยงานตางๆ 

ต.ค. 

- กปภ.เขต1-10 
- หนวยงานตางๆ 

            
-สายงาน รปก.1-5 
-สายงาน
สวนกลาง 

ต.ค. 

-สายงาน รปก.1-5 
-สายงานสวนกลาง 

  00          

- ฝยอ. ต.ค.  

ฝยอ.  

            
- ฝบส. ต.ค. -ก.ย. 

ฝบส. 
            

- ฝยอ. ก.ย. 

 

            

  

 

            

  

 

-แผนยุทธศาสตรองคกร 
-ผลการดําเนินงานที่ผานมา 
-แผนบริหารความเสี่ยงระดับ
องคกรปที่ผานมา 
  

2.วิเคราะหความเสี่ยงแผนงาน
และโครงการในระดับโครงการ  

และระดับกิจกรรมภายใต
โครงการ 

ผลวิเคราะหความเสี่ยงพรอม
ระดับความรุนแรง และ
มาตรการในการจัดการ 

เริ่มตน 

1.กําหนดเกณฑการประเมิน 
ผลความเสี่ยง 

 เกณฑการประเมิน 
ผลความเสี่ยง 

-เกณฑการประเมินผลความ
เสี่ยง 
-แบบฟอรมการวิเคราะหความ
เสี่ยงแผนงานและโครงการ 

3. สายงานพิจารณา 

 ผลวิเคราะหความเสี่ยง
พรอมระดับความรุนแรง 

และมาตรการในการจัดการ 
 

4. จัดทําแผนปฏบิัติการประจําป 

(SIPOC 5.1) 

ดานที่ 3 ขอ 3.1 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

 แผนปฏิบัติการประจําป      
ฉบับที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ 

 

 แผนปฏิบัติการประจําป 
ฉบับที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ 

 แผนงานโครงการ พรอมผลวิเคราะห
ความเสี่ยงพรอมระดับความรุนแรง 

และมาตรการในการจดัการ 

แผนงานโครงการ พรอมผล
วิเคราะหความเสี่ยงพรอมระดับ
ความรุนแรง และมาตรการในการ

จัดการ 
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หัวขอ 5. การจัดทําแผนปฏิบัติการ: กระบวนการทํางาน 5.3 กระบวนการจัดสรรทรัพยากร 
Supplier  Input   Process   Output  Customer ชวงเวลา 

               

- ฝยอ. ฝผค. 
ฝวป. ฝวง. สทส. 

-  คณะทํางานงบ
ลงทุนไมเปน
โครงการ,ลดน้ํา
สูญเสีย,WSP  

            - กปภ.เขต1-10 
-  หนวยงานตางๆ 

ต.ค.  

- กปภ.เขต1-10 
- หนวยงานตางๆ 

            -สายงาน รปก.1-5 
-สายงาน

สวนกลาง 
ต.ค.  

              

ต.ค. – พ.ย. 

-สายงาน รปก.1-5 
-สายงานสวนกลา 
-  คณะทํางานงบ

ลงทุนไมเปน
โครงการ,ลดน้ํา
สูญเสีย,WSP  

            
- กปภ.เขต1-10 
- หนวยงานตางๆ ต.ค. – พ.ย. 

- กปภ.เขต1-10 
- หนวยงานตางๆ 

            
-ฝยอ. ต.ค. – ก.ย. 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

เริ่มตน 

- แผนยุทธศาสตรองคกร 
- ผลการดําเนินงานที่ผานมา 
- นโยบายที่เกี่ยวของ 

1.กําหนดเกณฑจัดสรรทรัพยากร 
ทั้งการเงิน และไมใชเงิน และ

แบบฟอรม 

-เกณฑจัดสรรทรัพยากรทั้งการเงิน 
และไมใชเงนิ 

-แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

-เอกสารคําของบประมาณ 

-เกณฑจัดสรรทรัพยากรทั้ง
การเงิน และไมใชเงิน 
-แบบฟอรมการจัดทาํแผนปฏิบัตกิาร 
-เอกสารคําของบประมาณ 

2.1 งบประมาณ
ลงทุน (ฝผค.) 

2.2 งบลงทุน/งบ
ทําการ (ตาม
ยุทธศาสตร) 

3.1 เปนโครงการ 
เสนอ ผวก. 

เห็นชอบ (ฝผค.) 

3.2 ไมเปนโครงการ 
(คณะทํางาน

พิจารณา/ครส.) 

4. จัดทําแผนปฏบิัติการประจําป 

(SIPOC 5.1) 

2.รวบรวม คัดเลือก จัดลาํดับ
ความสําคัญโครงการ 

ผลวิเคราะหขีดความสามารถ
ของหนวยงานในการจัดสรร

ทรัพยากร 

ผลวิเคราะหขีดความสามารถของ
หนวยงานในการจัดสรร

ทรัพยากร 

 แผนปฏิบัติการประจําป      
ฉบับที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ 

 

 แผนงานโครงการ พรอม  
ผลวิเคราะหขีดความสามารถ
ของหนวยงานในการจัดสรร

ทรัพยากร 
 

แผนงานโครงการ พรอม  
ผลวิเคราะหขีดความสามารถของ
หนวยงานในการจัดสรรทรัพยากร 

จบ 



.  

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 74 จาก 80 
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หัวขอ 6. กระบวนการถายทอดแผนปฏิบัติการ: กระบวนการทํางาน 6.1 กระบวนการถายทอดแผนปฏิบัติการ 
Supplier  Input   Process   Output  Customer ชวงเวลา 

               

- ฝยอ. 

            
-ฝยอ. ต.ค.  

- ฝยอ. 

            

-ทุกหนวยงาน ต.ค.  

               

 

            
  

 

            

  

      
 

       สิ้นปงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 แผนปฏิบัติการประจาํป
ฉบับที่ไดรับจัดสรร

งบประมาณ 

3.1ผูวาการ สื่อสาร
แผนปฏิบัติการ
ประจําปในที่
ประชุม ครส. 

1.ขออนุมัติถายทอดแผนปฏบิัติการ
ประจําป 

4.1รองผูวาการ 
ผูชวยผูวาการ ทุก

สายงาน นํา
แผนปฏิบัติการ
ประจําปไปเปน
นโยบายในการ
ถายทอดแนว

ทางการ
ดําเนินงาน

ประจําป ใหแก
บุคลากรหรือ
ผูปฏิบัติงาน 

4.2 กปภ. 
ถายทอด

แผนปฏิบัติการสู
บุคคลภายนอก 

เชน ลูกคา คูความ
รวมมือ ผูสงมอบ/

คูคาที่สําคัญ
หนวยงานที่มี
ภารกิจรวมกัน 

เริ่มตน 

ภายในองคกร ภายนอกองคกร 

2. ถายถอดแผนปฏบิัติการผาน
ชองทางตางๆ 

 

3.2 บุคคลภายนอก 
(ตาม ITA) 

5. ประเมนิผลสํารวจการรับรู
แผนปฏิบัติการ 

จบ 
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หัวขอ 6. กระบวนการถายทอดแผนปฏิบัติการ:  กระบวนการทํางาน 6.2 กระบวนการกําหนดตัวชี้วัดระดับแผนงานและโครงการ   

Supplier  Input   Process   Output  Customer ชวงเวลา 

               

- ครส. 
- ฝยอ. 

            
- ครส. 
- ฝยอ. 

มิ.ย.-ก.ค. 

- ครส. 
- ฝยอ. 

            - ครส. 
- ฝยอ. 

มิ.ย.-ก.ค. 

- ฝยอ. 

            

-กปภ.เขต1-10 
-หนวยงานตางๆ 

ต.ค.  

-สายงาน รปก.1-5 
-สายงานสวนกลาง 
- คณะทํางานงบ
ลงทุนไมเปน
โครงการ,ลดน้ํา
สูญเสีย,WSP 

 
 

  
 

  

  
 

  -ฝยอ. ต.ค.  

-ฝยอ.  
 

   
 

   
 

  -ฝยอ. พ.ย.-ต.ค. 

               

               

               

               

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

    

 

 
แผนยุทธศาสตรองคกร 

3.หนวยงานที่เกี่ยวของ เสนอ
แผนงานโครงการ พรอม 

กําหนดตัวชีว้ัดระดับแผนงาน
และโครงการ นําเสนอ

โครงการใหสายงานพิจารณา 

 แผนงานโครงการ พรอม 
ตัวชี้วัดระดับแผนงานและ

โครงการ 

4.สายงานพิจารณา 
 แผนงานโครงการ พรอม 
ตัวชี้วัดระดับแผนงานและ

โครงการ 

แผนงานและโครงการ    
เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัตกิาร

ประจําป 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เริ่มตน 

1. กําหนดประเดน็ยุทธศาสตร/
ยุทธศาสตร และตวัชี้วัดระดับองคกร 

2. กําหนดแผนงานและตัวชีว้ัดระดับ
แผนงานและโครงการ 

5. จัดทําแผนปฏบิัติการประจําป 
(SIPOC 5.1) 

 แผนงานโครงการ พรอม 
ตัวชี้วัดระดับแผนงานและ

โครงการ 

 แผนปฏิบัติการประจําป      
ฉบับที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ 

 

จบ 
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สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 76 จาก 80 
 

คูมือกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร พ.ศ. 2563                               การประปาสวนภูมิภาค  

หัวขอ 6. กระบวนการถายทอดแผนปฏิบัติการ: กระบวนการทํางาน 6.3 กระบวนการถายทอดตัวชี้วัดระดับองคกรสูตัวชี้วัดระดับแผนงาน
และโครงการ 

Supplier  Input   Process   Output  Customer ชวงเวลา 

               

- ฝยอ. 

            

-ฝยอ. ส.ค.-ก.ย. 

- ฝยอ. 

 

    

 

   

 

  -กปภ.เขต1-10 
-หนวยงานตางๆ 

ส.ค.-ก.ย. 

- ฝปอ.  

 

   

 

   

 

  -ทุกหนวยงาน ต.ค. 

- ฝวป.  

 

   

 

   

 

  -ทุกหนวยงาน ต.ค. 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

1.ถายทอดตัวชีว้ัดระดับองคกร 
ที่เปนตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร

องคกร และแผนปฏิบัติการ
ประจําป 

 ตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร
องคกร และแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

 
เปาหมายการ

ดําเนินงาน ตัวชี้วัด
องคกรและตัวชี้วัดที่
สําคัญตามแผนปฏิบัติ

การประจาํป 

2.ถายทอดลงสูแผนปฏิบัตกิาร
ประจําป พรอมกระจาย
เปาหมายการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัดองคกรและตัวชีว้ัดที่
สําคัญตามแผนปฏิบัตกิาร

ประจําป 

 ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร
องคกรและแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

3.จัดทําบันทึกขอตกลงของ
กระทรวงการคลัง และสายงาน
เพื่อประเมินผลการดําเนินงาน
ระดับสายงาน (KPI KRI ตัวชี้วัด

แผนงานและโครงการ) 

 เปาหมายการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดองคกรและตัวชีว้ัดที่
สําคัญตามแผนปฏิบัตกิาร

ประจําป 

 ขอตกลงของ
กระทรวงการคลัง  

และสายงาน(KPI KRI 
ตัวชี้วัดแผนงานและ

โครงการ) 

4.ฝวป. รวมกับทกุหนวยงานจัดทาํ 
KPI ระดับบุคคล โดยถายทอด
ตัวชี้วัดระดับสายงานลงสูระดับ
บุคคล และทุกหนวยงานติดตาม
ผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

 
ขอตกลงของ

กระทรวงการคลัง  
และสายงาน (KPI KRI 
ตัวชี้วัดแผนงานและ

โครงการ) 

 

KPI ระดับบุคคล 

 -แผนยุทธศาสตรองคกร 
-แผนปฏิบัตกิารประจําป 

เริ่มตน 

จบ 



.  

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 77 จาก 80 
 

คูมือกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร พ.ศ. 2563                               การประปาสวนภูมิภาค  

หัวขอ 7. กระบวนการติดตามผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติการและปรับเปลี่ยนแผนงาน: กระบวนการทํางาน 7.1 กระบวนการติดตามผลสําเร็จ
ตามแผนปฏิบัติการ 

Supplier  Input   Process   Output  Customer ชวงเวลา 
            

- ฝปอ. 

            
-กปภ.เขต1-10 
-หนวยงานตางๆ 

ต.ค. 

- กปภ.เขต1-10 
- หนวยงานตางๆ 

  
   

 
   

 
  -ฝปอ. ทุกเดือน 

- ฝปอ. 
 

    
 

   
 

  -ครส. ทุกเดือน 

- ครส. 
 

   
  

   
 

  -ทุกหนวยงาน ทุกเดือน 

               

               

               

               

      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

    

1.จัดทําแบบฟอรมเพือ่แจงเวียน
ใหหนวยงานที่เกีย่วของเพื่อ

ติดตามKPI KRI และ
ความกาวหนาโครงการ 

 

แบบฟอรมติดตามKPI KRI 
และความกาวหนาโครงการ 

2.หนวยงานที่เกี่ยวของรายงาน
ผลการดําเนินงาน ทุกเดือน 

และไตรมาส 

ผลการดําเนินงานจาก
หนวยงานตางๆ 

 ผลการดําเนินงานจาก
หนวยงานตางๆ 

3.รวบรวมและสรุปผลการ
ดําเนินงาน ทุกเดือน และ
รายงาน ครส.ทุกไตรมาส 

รายงานผลการดําเนินงาน 

 รายงานผล 
การดําเนินงาน 

4. ติดตามและเรงรัด  
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

 -แผนยุทธศาสตรองคกร 
-แผนปฏิบัตกิารประจําป 
-ขอตกลง สคร. และ 
สายงาน 

 แบบฟอรมติดตามKPI 
KRI และความกาวหนา

โครงการ 

เริ่มตน 

จบ 



.  

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 78 จาก 80 
 

คูมือกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร พ.ศ. 2563                               การประปาสวนภูมิภาค  

หัวขอ 7. กระบวนการติดตามผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติการและปรับเปลี่ยนแผนงาน: กระบวนการทํางาน 7.2 กระบวนการคาดการณผลการ
ดําเนินงาน (ระยะสัน้) 

Supplier  Input   Process   Output  Customer ชวงเวลา 
            

- ฝยอ.  
- กศผ.  
- ฝวง.  
- ฝงบ.  
- ฝปอ. 

            -ฝยอ.  
-กศผ.  
-ฝวง.  
-ฝงบ.  
-ฝปอ. 

 
 

ต.ค. -ก.ย.  

 
- ฝยอ.  
- กศผ.  
- ฝวง.  
- ฝงบ.  
- ฝปอ. 

 
 

   

 

   

 

  

 
 
 
-ครส. 

 
 
 

ต.ค. -ก.ย. 

 
 
- ฝยอ.  
- กศผ.  
- ฝวง.  
- ฝงบ.  
- ฝปอ. 

 
    

 

   
 

  

 
 
 
-ครส. 

 
 
 

ต.ค. -ก.ย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

               

1.รวบรวมผลการดําเนินงาน
จากระบบฐานขอมูลของ กปภ. 
และวิเคราะหเชิงลึกลงรายกลุม  

เพื่อสืบคนที่มาของผลการ
ดําเนินงานของแตละตัวชี้วัด
เปรียบเทียบกับคาเปาหมาย 

รายเดือน 

 

ผลการดําเนินงานจากระบบ
ฐานขอมูลของ กปภ. 

2.กศผ. ฝวง. ฝงบ. และ ฝปอ. 
เสนอผลการวิเคราะหขอมูล

เสนอในที่ประชุม ครส.
ประจําเดือน เพือ่พิจารณา

เรงรัดผลการดําเนินงานของแต
ละตัวชี้วัดใหเปนไปตาม

เปาหมาย 

ผลการวิเคราะหเชิงลึกลง
รายกลุม และรายงานผล

การดําเนินงาน 

 ผลการวิเคราะหเชิงลึก
ลงรายกลุม และรายงาน

ผลการดําเนินงาน 

3.ฝยอ.และ ฝปอ. ประเมินผล
การคาดการณ จําแนกตามกลุม
เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุง
เพื่อใหผลการดําเนินงานเปนไป

ตามเปาหมายหรือการ
ปรับเปลี่ยนเปาหมายรวมถึง

คาดการณเปาหมายในปถัดไป 

ผลการคาดการณ 

 

สถิติผลการดําเนินงาน 

 ผลการดําเนินงานจาก
ระบบฐานขอมูลของ 

กปภ. 

เริ่มตน 



.  

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 79 จาก 80 
 

คูมือกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร พ.ศ. 2563                               การประปาสวนภูมิภาค  

หัวขอ 7. กระบวนการติดตามผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติการและปรับเปลี่ยนแผนงาน: กระบวนการทํางาน 7.2 กระบวนการคาดการณผลการ
ดําเนินงาน (ระยะยาว) 

Supplier  Input   Process   Output  Customer ชวงเวลา 
            

- ฝยอ. 
            

-ฝยอ. เม.ย.-พ.ค. 

- ฝยอ. 

  
   

 

   
 

  -ครส. มิ.ย.-ก.ค. 

- ฝยอ.  
- กศผ.  
- ฝวง.  
- ฝงบ.  
- ฝปอ. 

 
   

  

   
 

  -ครส. ส.ค.  

- ฝยอ. 
 

    

 

   
 

  -ทุกหนวยงาน ก.ย. 

- ฝยอ.  
 

   

 

  
 

   -ฝยอ. ก.ย.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
 
 
 
 
 
 

              

1.ฝยอ. รวบรวมขอมูลผลการ
ดําเนินงานของตัวชี้วัดหลัก 

 ผลการดําเนินงานของ
ตัวชี้วัดหลัก 

2.ฝยอ. วิเคราะหขอมูล โดยมี
การแปลงขอมูลดิบตางๆ ใช

หลักการทางสถิติรูปแบบตางๆ 
รวมทั้งมีการวิเคราะหความ

คลาดเคลื่อนจากการประมาณ
การในอดีตที่ผานมา 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

3. ฝยอ. นําเสนอผลการ
วิเคราะหเปนทางเลือกให ครส. 

ประกอบ การพจิารณาเพื่อ
กําหนดเปาหมาย 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
เพื่อกําหนดเปาหมาย 

4. แจงเวียนหนวยงานที่
เกี่ยวของทราบ เพื่อใช
ประกอบการดําเนินงาน
ประจําป จัดทําแผนงาน/

โครงการและจัดสรรทรัพยากร 

 เปาหมายหลัก 
การดําเนินงาน 

เปาหมายหลัก 
การดําเนินงาน 

5. ประเมินผลการคาดการณ 
เพื่อวัดความแมนยําในการ

พยากรณ เพื่อนําไปใชทบทวน
เครื่องมือและกระบวนการใน

การคาดการณใหม 

ผลประเมินการคาดการณ  
ผลการดําเนินงาน 

 
สถิติผลการดําเนินงาน 

 ผลการดําเนินงานของ
ตัวชี้วัดหลัก 

เริ่มตน 



.  

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 80 จาก 80 
 

คูมือกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร พ.ศ. 2563                               การประปาสวนภูมิภาค  

หัวขอ 7. กระบวนการติดตามผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติการและปรับเปลี่ยนแผนงาน: กระบวนการทํางาน 7.3 กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนงาน 
(ตามปกติ และสถานการณเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว) 

Supplier  Input   Process   Output  Customer ชวงเวลา 
            

- ฝยอ. 
- หนวยงานที่เกีย่วของ 

            

- ครส. ตลอดป 

- ฝยอ. 
- หนวยงานที่เกีย่วของ  

     
 

     - ฝยอ. 
- หนวยงานที่เกีย่วของ 

ตลอดป 

- ฝยอ. 
- หนวยงานที่เกีย่วของ             - ทุกหนวยงาน ตลอดป 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

1.นําผลการวิเคราะหและ
ประเมิน ผลการดําเนินงาน ที่
ผานมา และผล KPI KRI ที่ผาน
มา รวมถึงนโยบายรัฐบาล และ
เหตุการณรุนแรง/ภัยธรรมชาติ

ที่มีผลกระทบกับ กปภ. มา
วิเคราะหขอมูลนําเสนอในที่

ประชุม ครส. 

 ผลการวิเคราะหและ
ประเมิน ผลการดําเนินงาน 

2.ครส. และสายงานที่เกี่ยวของ
พิจารณา 

 ผลการวิเคราะหและ
ประเมนิผลการดําเนนิงาน 

3.นําเสนอ ผวก. พิจารณา
อนุมัติ 

 
แผนงาน 

 กรณีปรับเปลี่ยนปกต ิ
-ผลการดําเนินงาน 
-ผลKPIKRI 
กรณีสถานการณบังคับ 
-นโยบายรัฐบาล 
-เหตุการณรุนแรง 
-ภัยธรรมชาต ิ

เริ่มตน 


