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คำนำ 

องคการจัดการน้ำเสีย ไดใหความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมภายในองคกร โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหมีการพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ อยางเปนรูปธรรมครอบคลุมท้ังมิติดานผลิตภัณฑ มิติบริการ                               

และมิติกระบวนการทำงาน ซ่ึงการสรางความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมจะตองมีความเหมาะสม สอดคลองกับ

สถานการณปจจุบัน ศักยภาพองคกร การเงิน การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถตอบสนองตอความ

ตองการของพนักงานภายในองคกร ลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย เปนตน 

ท้ังนี้ แผนปฏิบัติการการสรางความคิดสรางสรรคและการบริหารจัดการนวัตกรรมขององคการ

จัดการน้ำเสียประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดทำข้ึนโดยมีแผนแมบทการจัดนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

(ทบทวนครั้งท่ี ๑) เปนกรอบแนวทางการดำเนินงานดานการสรางความคิดสรางสรรคและการจัดการนวัตกรรม

ขององคการจัดการ   น้ำเสียประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกรอบการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ ไดมีการ

วิเคราะหทบทวนปจจัยภายในภายนอกองคกรท่ีเก่ียวของกับการจัดการนวัตกรรม แผนงานท่ีสำคัญตางๆ เชน 

ยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายและแผนวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนแมบทการ

สรางความคิดสรางสรรคและบริหารจัดการนวัตกรรม องคการจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563-2565 (ทบทวนครั้งท่ี 

1) เพ่ือใหการพัฒนานวัตกรรมขององคกรดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและองคกรมีความม่ันคงและยั่งยืน 

สามารถแขงขันในสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได 
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บทท่ี ๑ 
บทนำ 

 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

เปนหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาล ซึ่งระบุถึงการเรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยใหหนวยงานภาครัฐปรับปรุง

และจัดเตรียมพื้นฐานดานการวิจัยและพัฒนา และสรางนวัตกรรม ซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานทางปญญาที่สำคัญใน

การตอยอดสูการใชประโยชน ใหมีความพรอม ทันสมัย และกระจายในพื้นที่ตาง ๆ ดังนั้น หนวยงานภาครัฐ และ

เอกชนจึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาการจัดการความรูและการสรางนวัตกรรม ใหมีศักยภาพที่จะขับเคลื่อน

องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีถ่ังโถมเขามา  

การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหรัฐวิสาหกิจ ตอบสนอง

กับสภาพแวดลอมในการดำเนินภารกิจ/ธุรกิจ การแขงขัน ความตองการของผูใชบริการ และบริบทท่ี เปลี่ยนแปลง

ไป เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล เปนตน รวมถึงนโยบายสำคัญ เชน ไทยแลนด 4.0 ที่ตองการ

ขับเคลื ่อนประเทศดวยความคิดสรางสรรคและนว ัตกรรมอยางม ีประส ิทธ ิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได                          

ท้ังนี้ รัฐวิสาหกิจตองมีการบริหารจัดการ นวัตกรรมท่ีดีท่ีเปนระบบ สามารถมีความคิดสรางสรรค และผลิตผลงาน 

นวัตกรรม ไดอยางสูงสุด ทันกับโลกและการเปลี่ยนแปลง ในปจจุบัน 

กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการการสรางความคิดสรางสรรคและการจัดการนวัตกรรมขององคการ

จัดการน้ำเสียใหความสำคัญกับการสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมจนสามารถนำความคิด

สรางสรรคไปปรับปรุงพัฒนาคิดคนใหเกิดนวัตกรรม ทั้งผลิตภัณฑ และบริการ กระบวนการทำงาน รูปแบบธุรกิจ

ใหม/ภารกิจใหมในทุกระดับ เชน นวัตกรรมระดับองคกร ระดับหนวยงาน ระดับบุคคล เพื่อพัฒนาไปจนถึงระดับ

โลกตอไป ซึ่งการสรางความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมตองมีการจัดการอยางเปนระบบผานการพัฒนาปจจัย

ขับเคลื่อนใหเกิดผลเปนรูปธรรม 
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1.๒. การพัฒนานวัตกรรม 

การพัฒนาความคิดสรางสรรคเพื่อสรางนวัตกรรมขององคกรเปนสิ่งจำเปนที่องคกรจะตองพัฒนา
และเตรียมความพรอมใหเทาทันเหตุการณและการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดวยการบมเพาะ
บุคคลากรใหเขาใจและมีความคิดสรางสรรคและความคิดเชิงนวัตกรรม (Creative thinking & Innovation 
Mindset) กลาคิดอยางสรางสรรค กลาทำอยางมีเหตุและผล (from Fixed Mindset to Growth Mindset) 
เสริมสรางความรู ทักษะ จนสามารถประยุกตใชในพัฒนาการทำงานกระบวนการทำงาน (Process Innovation) 
ใหดีข้ึนเรื่อย ๆ อยางตอเนื่อง 

องคการจัดการน้ำเสียใหความสำคัญกับการพัฒนาความคิดสรางสรรคเพื ่อสรางนวัตกรรม                 
เพื่อใหองคกรเกิดสิ่งใหม ทั้งมติดานผลิตภัณฑ มติบริการ มิติกระบวนการทำงาน รวมถึงมติรูปแบบการดำเนิน
รูปแบบการดำเนินธุรกิจหรือภารกิจใหมขององคกร (Business Model) ซึ่งจะสรางคุณคา (Value) ใหมใหแก
องคกร และผูมีสวนไดสวนเสียอยางเปนรูปธรรม โดยนวัตกรรมจำเปนตองถูกพัฒนาเชื่อมโยง บูรณาการมาจาก
รากฐาน ๓ ปจจัย ไดแก นวัตกรรมตองเกิดจากความคิดสรางสรรค (Creativity) นวัตกรรมตองมีความใหม 
(Newness) และ นวัตกรรมตองสรางคุณคาใหม (Value) ทั ้งนี ้  หลักการพัฒนานวัตกรรมใหสามารถ                    
เปนเครื่องมือขับเคลื่อนองคกรใหไปสูความยั่งยืน องคการจัดการน้ำเสียตองดำเนินการกำหนดเปาประสงค ตัวชี้วัด   
คาเปาหมายทั้งในระดับผลผลิต (Output)  ผลลัพธ (Outcome) ปจจัยภายในและภายนอกที่เกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการนวัตกรรม เชน  

(๑) กรอบการบริหารจัดการความรูตามมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับ 
(๒) กรอบการพัฒนานวัตกรรมตามมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับ 
(๓) การวิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก ท่ีผานขององคกรเปนผลตอการพัฒนานวัตกรรม 
(๔) สัญญาณบงชี้ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดานเทคโนโลยีดิจิทัล ตลาด ลูกคา การแขงขัน 

สภาพแวดลอม สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
(๕) ความสามารถขององคกร บริบท โครงสราง ภารกิจขององคกร 
(๖) ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการจัดการความรูและนวัตกรรม 
(๗) ปจจัยขับเคลื่อนมูลคาดานการจัดการความรูและนวัตกรรมขององคกร 
(๘) ความสามารถในการนำแผนแมบทฯ ไปสูการปฏิบัติ 
(๙) นโยบายของรัฐท่ีเก่ียวของ 
(๑๐)  การบูรณาการแผนงานภายในท่ีเก่ียวของภายในองคกร 
(๑๑)  ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดท่ีสำคัญ ท้ังในระดับองคกร สายงาน ฝาย หนวยท่ีเก่ียวของ 
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๑.3 วัตถุประสงค 
๑. เพื่อใหองคการจัดการน้ำเสียมีการบริหารจัดการนวัตกรรมที่ดีที่เปนระบบ สามารถมีความคิด 

สรางสรรคและผลิตผลงานและนวัตกรรม ไดอยางสูงสุด ทันกับโลกและการเปลี่ยนแปลง ในปจจุบัน 
๒. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ อจน. ดวยการสรางการใชความคิดสรางสรรค                

การจัดการนวัตกรรม วิจัย และพัฒนา  
๓. เพื่อใหบุคลากรในองคกรมีความคิดสรางสรรคผลิตภัณฑใหม บริการใหม กระบวนการผลิตใหม

หรือกระบวนการบริหารใหม โดยจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การใหบริการและ
ยกระดับศักยภาพการแขงขันขององคกรสูความยั่งยืน 

๔. เพื ่อใหองคกรมีกรอบการดำเนินงานดานนวัตกรรมโดยมีแผนปฏิบัติการนวัตกรรม อจน. 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๕. องคกรมีแผนปฏิบัติการฯ และเปาประสงค เปาหมายดานนวัตกรรมระยะสั ้นขององคกรท่ี
สอดคลองตามวัตถุประสงค เชิงยุทธศาสตรและเปาหมายหลักขององคกรอยางชัดเจน และมีการตอบสนองตอ
ปจจัยภายในและภายนอกขององคกร โดยเฉพาะการ เปลี ่ยนแปลงของธุรกิจหรือตลาด การเปลี ่ยนแปลง
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัล ความตองการ/ความคาดหวังของลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสีย โอกาสการเขาถึง
กลุมลูกคาใหม โอกาสการกำหนดหรือนวัตกรรมผลิตภัณฑ และบริการใหม 
 
๑.4 ข้ันตอนการดำเนินงาน  

กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการการสรางความคิดสรางสรรคและการบริหารจัดการนวัตกรรมของ

องคการจัดการน้ำเสียประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหความสำคัญกับการสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

การจัดการนวัตกรรมจนสามารถนำความคิดสรางสรรคไปปรับปรุงพัฒนาคิดคนใหเกิดนวัตกรรม ท้ังผลิตภัณฑ และ

บริการ กระบวนการทำงาน รูปแบบธุรกิจใหม/ภารกิจใหมในทุกระดับ เชน นวัตกรรมระดับองคกร ระดับ

หนวยงาน ระดับบุคคล เพื่อพัฒนาไปจนถึงระดับโลกตอไป ซึ่งการสรางความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมตองมี

การจัดการอยางเปนระบบผานการพัฒนาปจจัยขับเคลื่อนใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

องคการจัดการน้ำเสียไดใหความสำคัญการนำองคกรไปสูการจัดการนวัตกรรมที่ยั่งยืน โดยผูบริหาร

ไดใหการสนับสนุนโดยการมอบนโยบายการสงเสริมการใชความคิดสรางสรรคและการจัดการนวัตกรรม                    

เพื่อใหองคกรนำนโยบายไปสูการปฏิบัติดานการใชความคิดสรางสรรคและการจัดการนวัตกรรมที่เปนหลักการ

สำคัญพ้ืนฐานในการขับเคลื่อนองคกรสูความยั่งยืน ท้ังนี้ไดมีการแตงตั้งคณะทำงานในระดับองคกร ระดับสายงาน  

ประกอบดวย ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง พนักงาน อจน. ไปจนถึงพนักงานรุนใหมที่มีศักยภาพในการ

สรางสรรคนวัตกรรม โดยมีหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน กระตุนใหหนวยงานตาง ๆ ในองคกรเกิดความคิดสรางสรรค

และสรางนวัตกรรมไดตามนโยบาย แผนแมบท และแผนปฏิบัติการประจำปอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งติดตามและ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแมบทฯ และแผนปฏิบัติการประจำปแกผู บร ิหารและคณะกรรมการ                    
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ดานนวัตกรรมของรัฐวิสาหกิจอยางสม่ำเสมออยางนอยรายไตรมาส มีข้ันตอนการดำเนินงานการจัดการนวัตกรรม

ท่ีเปนมาตรฐาน ยั่งยืนอยางเปนระบบเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใหกับองคกร ดังนี้ 

1. การนำองคกรสู การจัดการนวัตกรรมที่ยั ่งยืน ผู บริหารใหความสำคัญ สงเสริมสนับสนุน                 
มอบนโยบาย วิสัยทัศน แนวทางการดำเนินงานการจัดการนวัตกรรม กำหนดเปาหมาย ตัวชี ้วัดการจัดการ
นวัตกรรม การสรางวัฒนธรรมนวัตกรรม แรงกระตุนใหพนักงานไดมีความคิดสรางสรรค สวนรวมในกระบวนการ
การสรางนวัตกรรม  รวมทั้งการแตงตั้งคณะทำงานบริหารจัดการนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ และ
สนับสนุนการเนินงานดานการจัดการนวัตกรรมใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการการสรางความคิดสรางสรรคและการบริหารจัดการนวัตกรรมของ

องคการจัดการน้ำเสียประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีองคประกอบครบถวน วิสัยทัศน คานิยม เปาประสงค 

ตัวชี้วัด และคาเปาหมายทางการเงินและไมใชทางการเงิน รวมทั้งคำนึงถึงการจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ ที่สำคัญมี

การสื่อสารใหพนักงานไดทราบ 

3. การกำหนดแนวทางการเรียนรู สู การปรับปรุงและสรางนวัตกรรม การเชื่อมโยงผลการวัด 

วิเคราะห และจัดการความรู ท้ังจาก KPIs ท่ีสำคัญขององคกร และความรูท่ีไดจากการจัดการความรูจากแหลงอ่ืน 

ๆ ในภาพรวมไปใชในการสรางนวัตกรรม ผานกระบวนการจัดการนวัตกรรมที่เปนระบบ ทั้งนวัตกรรมผลิตภัณฑ

และบริการ การปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญ การตลาด และรูปแบบธุรกิจใหม เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม ใหกับ

องคกร 

4. กระบวนการสรางนวัตกรรม สรางบรรยากาศใหเกิดวัฒนธรรม และการสรางความรวมมือ

ความคิดสรางสรรค และจัดการนวัตกรรม มีการทบทวนปรับปรุงโครงสราง จัดประกวดใหคาตอบแทน รางวัล                 

ยกยองชมเชย และใหแรงจูงใจแกบุคลากรที่มุงเนนนวัตกรรม รวมทั้งจัดใหมีกระบวนการนวัตกรรมขององคกรใน

ภาพรวมอยางเปนรูปธรรม ตั้งแตกระบวนการรวบรวมความคิดสรางสรรค กระบวนการวิเคราะห คัดเลือกความคิด

สรางสรรคที ่เปนประโยชน กระบวนการนำความคิดสรางสรรคที ่เปนประโยชนไปสู การสรางนวัตกรรม  

กระบวนการเชื่อมโยงความรูไปสูการสรางนวัตกรรม ทั่วทั้งองคกรและจากภายนอกทุกกลุมและอยูในระบบ

ฐานขอมูล Digital รวมถึงไปไปสูการทดลอง/วิจัย/นำรอง และออกสูตลาด 

 

5. การจัดสรรทรัพยากร การกำหนด แนวทางการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน การลงทุน                

และดานอื่น ๆ เชน ทรัพยากรคน ระบบดิจิทัล ระยะเวลา ทรัพยากรพื้นฐานตาง ๆ (เชน อาคาร สถานที่ เปนตน) 

มีการวัด ติดตาม วิเคราะห บริหารความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน โครงการ/แผนงาน/ กิจกรรม ประจำปอยางนอย

รายไตรมาส รวมถึงทบทวน วิเคราะหปญหาอุปสรรค และจุดแข็ง จากการดำเนินงาน และเก็บผลการทบทวน

วิเคราะหใน ระบบ Digital ขององคกร 
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6. ผลลัพธดานนวัตกรรม การกำหนดและยกระดับผลลัพธดานนวัตกรรมในทุกมิติทั ้ง ๔ ดาน             

ตาม Balanced Scorecard : BSC ไดแก ผลลัพธดานการเงิน ผลลัพธดานลูกคาและผลิตภัณฑและบริการ ผลลัพธ

ดานกระบวนการภายใน ผลลัพธดานการเรียนรูและการพัฒนา  ซ่ีงผลท่ีไดจะนำมาปรับแผนกลยุทธองคกร  

๑.๕ ประโยชนท่ีไดรับ 
1. สรางความเชื่อม่ัน กระตุนใหบุคลากรในองคกรเกิดความคิดสรางสรรคเพ่ือใหไดนวัตกรรม 
2. มีกรอบแนวทางการดำเนินงานดานนวัตกรรม ชวยใหองคกรเกิดเปลี ่ยนแปลงปรับปรุง 

เกิดสิ่งใหม ๆ ท้ังมิติดานผลิตภัณฑ มิติบริการ มิติกระบวนการทำงาน รวมถึงมิติรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม 
3. มีกระบวนการเชื่อมโยงการวัดผลตัวชี้วัดที่สำคัญขององคกร และเกิดองคความรูที่จำเปนตอการ

ปฏิบัติงานสงผลใหองคกรมีการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองคกรอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
4. มีวัฒนธรรมองคกรท่ีมุงเนนการเรียนรูเพ่ือสรางวัฒนธรรม และมีกระบวนการนวัตกรรมผลิตภัณฑ

บริการ และกระบวนการทำงานรวมทั้งบุคลากรเรียนรูแนวปฏิบัติการจัดการความรูขององคกร เกิดประโยชนตอ
ตนเองและองคกรในระยะยาว 

5. มีการทบทวน วิเคราะหเพื่อเตรียมจัดสรรทรัพยากรรองรับการดำเนินงานการสรางนวัตกรรมให
เกิดข้ึน รวมท้ังการประเมินความเสี่ยงแผนงาน/โครงการในการดำเนินงาน 
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บทท่ี ๒ 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ภายนอกขององคการจัดการน้ำเสีย 

ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนานวัตกรรมขององคการจัดการน้ำเสีย 

 

๒.๑  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Analysis) 

        2.1.๑. การจัดลำดับความสำคัญของจุดแข็ง (Strengths) และโอกาสในการปรับปรุง (OFIs) 

              อจน. ไดมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน โดยพิจารณาผลการประเมินดานการจัดการนวัตกรรม

ของ อจน. ผลสรุปแบบสำรวจความคิดเห็นการจัดการความรูของ อจน. การประชุมหารือรวม เพื่อพิจารณาความ

พรอมการจัดการนวัตกรรมของ อจน.  

๑.การนำองคกรสูการจัดการนวัตกรรมท่ีย่ังยืน (Key People To Innovation) 

จุดแข็ง โอกาสในการปรับปรุง 

อจน. มีการแตงตั้งคณะทำงานในระดับสายงาน/ฝาย

งานเพ่ือบริหารจัดการงานดานนวัตกรรมขององคกร

อยางเปนทางการแตยังไมครบถวนสมบูรณตาม

องคประกอบ ท้ังนี้ควรกำหนดแนวทางในการทบทวน

องคประกอบและคุณสมบัติของคณะทำงานฯ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบับเคลื่อนนวัตกรรม เชน ความ

หลากหลายหนวยงานพ่ือใหเกิดการทำงานขามสาย

งาน และเปนบุคคลากรท่ีมีคุณลักษณะสอดคลองกับ

คานิยมดานนวัตกรรมขององคกร เปนตน เพ่ือจะได

ชวยใหการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมขององคกร

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังคณะทำงานควรมี

การดำเนินงานตามบทบาทหนาท่ีท่ีกำหนดอยาง

ครบถวน 

- ควรกำหนดนโยบายการบริหารจดัการนวัตกรรม

อยางเปนลายลักษณอักษรชัดเจน เพ่ือเปนกรอบ

แนวทางสำหรับผูบริหารระดับสูงนำไปกำหนด/

ทบทวนวิสัยทัศน กลยุทธ วัตถุประสงค/เปาหมาย

เชิงกลยุทธ และจัดทำแผนยุทธศาสตรระยะยาว และ

แผนปฏิบัติการประจำป ขององคกรอยางเปนรูปธรรม 

อีกท้ังควรแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯอยางชัดเจนเปน

ลายลักษณอักษร และเผยแพรใหบุคคลากรไดรับ

ทราบ 

- ควรศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีและนำมาทบทวนการ

กำหนดคานิยมดานนวัตกรรมของ อจน. ใหครบถวน 

เพ่ือนำมาเสริมสรางใหพนักงานรัฐวิสาหกิจมี

พฤติกรรมพึงประสงคในดานการคิดริเริ่มสรางสรรค

และการพัท้ังกระบวนการหลักและกระบวนการ
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สนับสนุน (Key and Support Process)นวัตกรรมอยาง

เปนมาตรฐาน 

๒.ยุทธศาสตรดานนวัตกรรม (Innovation Strategy) 

จุดแข็ง โอกาสในการปรับปรุง 

อจน. มีการทำ/ทบทวน แผนแมบทการจัดการ

นวัตกรรมท้ังระยะยาวและระยะสั้นท่ีสอดคลองตาม

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายหลักของ

องคกร โดยมีการรวบรวมและวิเคราะหปจจัยท้ัง

ภายในและภายนอกท่ีเก่ียวของครบถวนบางสวน 

ประกอบกับมีการกำหนดโครงการนวัตกรรมโดยระบุ

เปนสวนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร อจน. และ

แผนปฏิบัติการประจำป โดยโครงการดังกลาวมีการ

กำหนดตัวชี้วัด และเปาหมายในระดับผลผลิต 

(Output) ท่ีครอบคลุมการพัฒนานวัตกรรมดานการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

โครงการนวัตกรรมขององคกร อาจพิจารณาเพ่ิมการ

ดำเนินงานดานนวัตกรรมในมิติท่ีสำคัญอ่ืน เชน การ

พัฒนานวัตกรรมกชดานการตลาดและแบบจำลองทาง

ธุรกิจใหม การบริหารจัดการความรูเพ่ือการเรียนรู

อยางตอเนื่อง การเสริมสรางนวัตกรรมท่ีเนนใช

ความคิดสรางสรรค และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ 8 กระบวนการ

บริหารจัดการธุรกิจตามระบบประเมินผลการ

ดำเนินงานใหมของรัฐวิสาหกิจป 2563 เปนตน ท้ังนี้ 

อจน. ควรจัดใหมีระบบการวางแผนยุทธศาสตรดาน

นวัตกรรมตามมาตรฐานการบริหารจัดการนวัตกรรม

เชิงกลยุทธโดยท่ัวไป และควรกำหนดเปาหมายและ

ผลสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรมในระดับผลลัพธ 

(outcome) ท่ีชัดเจน 

3.นวัตกรรมเพ่ือมุงเนนลูกคาและตลาด (Customer-Centric Innovation) 

จุดแข็ง โอกาสในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

อจน. ควรกำหนดแนวทางเสริมสรางใหลูกคาและ

ตลาดเขามามีสวนรวมในการนำเสนอความตองการ

และความคาดหวัง รวมถึงรวมพัฒนาหรือทดสอบ

นวัตกรรมท้ังดานผลิตภัณฑ บริการและ/หรือการ

ปฏิบัติงานขององคกร  
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4.ความรูสูการสรางนวตักรรม (Knowledge-Based Innovation) 

จุดแข็ง โอกาสในการปรับปรุง 

อจน. มีองคความรูท่ีสามารถตอยอดเปนนวัตกรรม

องคกร โดยไดจัดเก็บในระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ี

พัฒนาข้ึนมาเพ่ือจัดเก็บองคความรูท่ีสำคัญของ อจน. 

อจน. ควรจัดใหมีการรวบรวมขอมูลปญหา/อุปสรรค 

และปจจัยสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี

สำคัญขององคกร เชน ตัวชี้วัดความสำเร็จดาน

นวัตกรรม และตัวชี้วัดความสำเร็จดานการเงิน และ

ไมใชการเงินตามภารกิจขององคกร เปนตน เพ่ือนำมา

วิเคราะหเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในปท่ีผาน

มา / คูแขง / คูเทียบ และ/หรือแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

ท้ังนี้เพ่ือทำใหรัฐวิสาหกิจสามารถสรุปบทเรียนท่ีได

จากการดำเนินงานตามแตละตัวชี้วัด นำมาเผยแพร

แลกเปลี่ยนและเรียนรูระหวางสายงาน/ฝายงานและ

บุคคลากรขององคกร จนทำใหองคกรสามารถพัฒนา

นวัตกรรมผลิตภัณฑ บริการ และกระบวนการทำงาน

ขององคกร ใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐาน 

และผลสำเร็จท่ีดีข้ึนอยางตอเนื่อง เม่ือเทียบกับปท่ี

ผานมา 

5. วัฒนธรรมเพ่ือมุงเนนการสรางนวัตกรรม (Culture of Innovation) 

จุดแข็ง โอกาสในการปรับปรุง 

อจน.เริ่มมีการกำหนกระบวนการท่ีสำคัญท้ัง

กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน (Key 

and Support Process)  

อจน. ควรจัดใหมีการประเมินระดับ วัฒนธรรมองคกร

ดานนวัตกรรมในปจจุบัน เปรียบเทียบกับวัฒนธรรม

องคกรดานนวัตกรรมท่ีองคกรคาดหวัง เพ่ือนำมา

จัดทำแผนพัฒนาและเสริมสรางวัฒนธรรมดาน

นวัตกรรมขององคกรอยางเปนรูปธรรม นำเสนอแก

คณะกรรมการ อจน. และเผยแพรใหบุคลากรของ

องคกรนำไปปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จ 
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6. กระบวนการนวัตกรรม (Innovation Process) 

 อจน. ควรศึกษาและกำหนดกระบวนการพัฒนา

ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมท่ีมีการระบุข้ันตอน

การดำเนินงานอยางครบถวนและสอดคลองกับ

หลักการหรือแนวปฏิบัติท่ีดีโดยท่ัวไป ครอบคลุมท้ัง  

1) กระบวนการจดัการความรูและการจัดการ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือคิดริเริ่มสรางสรรคและการ

พัฒนานวัตกรรม  

2) กระบวนการรวบรวมความคิดสรางสรรค  

3) กระบวนการวิเคราะห คัดเลือกความคิดสรางสรรค

ท่ีมีประโยชน เพ่ือตอบสนองตอความตองการของ

ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 

4) กระบวนการนำความคิดสรางสรรคไปสูการสราง

นวัตกรรม 

5) กระบวนการบริหารจดัการทรัพยสินทางปญญา 

6) กระบวนการนำนวัตกรรมออกใชประโยชนเชิง

พาณิชยและเชิงสังคม ซ่ึงกระบวนการดังกลาวควรมี

การเผยแพรและเสริมสรางความรูเพ่ือใหพนักงานเกิด

การรับรู เขาใจ และสามารถนำไปประยุกตใชสำหรับ

พัฒนาความคิดสรางสรรคและการบริหารจัดการ

นวัตกรรมไดอยางแทจริง 

7. การจัดสรรทรัพยากรดานนวัตกรรม (Resource Allocation For Innovation) 

 คณะกรรมการ อจน. ควรมีการศึกษาแบบจำลองหรือ

กรอบแนวทางการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการบริหาร

จัดการนวัตกรรมท่ีเปนท่ียอมรับ เชน Innovation 

Portfolio Management เปนตน เพ่ือนำมาเปนกรอบ

แนวทางสำหรับการกำหนดหลักเกณฑและจัดสรร
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ทรัพยากรท้ังดานการเงิน และไมใชการเงินใหแก

องคกร ใหแกแผนงาน/โครงการดานนวัตกรรมตางๆ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมสื่อสารเพ่ือใหเกิดการ

นำไปปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันท่ัวท้ังองคกร 

8. ผลลัพธดานนวัตกรรม (Innovation Results) 

 คณะกรรมการ อจน. ควรกำกับดูแลใหองคกรมี

ผลสำเร็จดานการคิดสรางสรรคและการพัฒนา

นวัตกรรมท้ังในระดับผลผลิต (Output) และผลลัพธ 

(Outcome) โดยผลสำเร็จดังกลาวควรสะทอน

พัฒนาการดานนวัตกรรมท่ีดีข้ึนอยางตอเนื่องจากปท่ี

ผานมา ดีกวาคูแขง/คูเทียบ และสนับสนุน

วัตถุประสงคหรือเปาหมายเชิงยุทธศาสตรขององคกร

ไดอยางเปนรูปธรรมในเชิงบูรณาการคณะกรรมการ 

อจน. ควรมีการศึกษาแบบจำลองหรือกรอบแนว

ทางการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการบริหารจัดการ

นวัตกรรมท่ีเปนท่ียอมรับ เชน Innovation Portfolio 

Management เปนตน เพ่ือนำมาเปนกรอบแนวทาง

สำหรับการกำหนดหลักเกณฑและจัดสรรทรัพยากรท้ัง

ดานการเงิน และไมใชการเงินใหแกองคกร ใหแก

แผนงาน/โครงการดานนวัตกรรมตางๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ พรอมสื่อสารเพ่ือใหเกิดการนำไปปฏิบัติ

ไปในทิศทางเดียวกันท่ัวท้ังองคกร 
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๒.๑.๒ การวิเคราะหกลุมลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสียลูกคาขององคการจัดการน้ำเสีย 

๑. ลกูคาเชิงพาณิชย 
1.1 ลูกคาองคกรปกครองทองถิ่นที่องคการจัดการน้ำเสียเขาบริหารจัดการระบบฯจำนวน ๒7 แหง 

ไดแก 

ลำดับ ปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัด 
ปท่ีทำ

ขอตกลง 
ปท่ีเขาปรับปรุง

ฟนฟู 
ปท่ีเขา

ดำเนินการ 
1 เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ 2554 ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

2 เทศบาลนครสงขลา สงขลา 2554 ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

3 เทศบาลตำบลบางเสร ชลบุร ี 2554 ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

4 เทศบาลเมืองพะเยา พะเยา 2554 ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

5 เทศบาลตำบลบานเพ ระยอง 2554 ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

6 เทศบาลนครลำปาง ลำปาง 2555 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

7 เทศบาลเมืองกระบี่ กระบี่ 2555 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

8 เทศบาลเมืองศรีราชา ชลบุร ี 2555 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

9 เทศบาลเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 2556 ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

10 เทศบาลนครเชียงใหม เชียงใหม 2556 ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

11 เทศบาลนครแมสอด ตาก 2556 ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

12 เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธาน ี 2556 ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

13 เทศบาลเมืองแสนสุขเหนือ ชลบุร ี 2556 ๒๕๕๗ ๒๕๖๐ 

14 เทศบาลเมืองแสนสุขใต ชลบุร ี ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๖๐ 

15 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 2557 ๒๕๕๗ ๒๕๖๐ 

16 เทศบาลเมืองบานโปง ราชบุรี 2557 ๒๕๕๘ ๒๕๕๘ 

17 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 2557 ๒๕๕๘ ๒๕๕๘ 

18 เทศบาลเมืองปากชอง นครราชสีมา 2557 ๒๕๕๘ ๒๕๕๘ 

19 เทศบาลเมืองสิงหบุรี สิงหบุรี 2557 ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ 

20 เทศบาลนครหาดใหญ สงขลา 2557 ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ 

21 เทศบาลนครอุบลราชธาน ี อุบลราชธานี 2558 ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ 

22 เทศบาลเมืองมาบตาพุด ระยอง 2558 ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ 

23 เทศบาลเมืองกาญจนบุร ี กาญจนบรุี 2558 ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ 

24 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ 2559 ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
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ลำดับ ปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัด 
ปท่ีทำ

ขอตกลง 
ปท่ีเขาปรับปรุง

ฟนฟู 
ปท่ีเขา

ดำเนินการ 
25 เทศบาลเมืองบุรีรัมย บุรีรัมย 2559 ๒๕๖๑ ๒๕๖๑ 

๒๖ เทศบาลเมืองชะอำ เพชรบุรี 2561 ๒๕๖๒ ๒๕๖๒ 

27 เทศบาลเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 2562 2563 2564 

1.2 ลูกคาองคกรปกครองทองถิ่นที่องคการจัดการน้ำเสียกอสรางและบริหารจัดการระบบบำบัด 
น้ำเสียขนาดเล็กจำนวน 23 พ้ืนท่ี 

ลำดับ องคกรปกครองทองถ่ิน จังหวัด 
ปท่ีทำ

ขอตกลง 
ปท่ีเขา

ดำเนินการ 
1 เทศบาลตำบลบางปลา สมุทรสาคร 25๕๕ ๒๕๕๘ 

2 เทศบาลตำบลนครชัยศรี นครปฐม 2555 ๒๕๕๘ 

3 เทศบาลตำบลบางหญาแพรก สมุทรสาคร 2556 ๒๕๖๐ 

4 เทศบาลตำบลทาจีน สมุทรสาคร 2556 ๒๕๖๐ 

5 เทศบาลตำบลบางเลน นครปฐม 2558 ๒๕๖๐ 

6 เทศบาลเมืองไรขิง นครปฐม 2558 ๒๕๖๐ 

7 องคการบริหารสวนตำบลสามควายเผือก นครปฐม 2559 ๒๕๖๑ 

8 เทศบาลตำบลวิชิต ภูเก็ต 2559 ๒๕๖๑ 

9 เทศบาลตำบลราไวย ภูเก็ต 2560 ๒๕๖๒ 

10 องคการบริหารสวนตำบลบางบัวทอง นนทบุรี 2560 ๒๕๖๒ 

11 เทศบาลตำบลพรหมโลก นครศรีธรรมราช 2560 ๒๕๖๒ 

12 เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ ประจวบคีรีขันธ 2560 ๒๕๖๒ 

13 เทศบาลตำบลบางพลี สมุทรปราการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๓ 

14 เทศบาลนครระยอง  ระยอง ๒๕๖๑ ๒๕๖๓ 

15 องคการบริหารสวนตำบลกมลา  ภูเก็ต ๒๕๖๑ 2563 

16 เทศบาลตำบลฉลอง ภูเก็ต ๒๕๖๑  2563 

17 เทศบาลเมืองสามพราน  นครปฐม ๒๕๖๑ 2563 

18 เทศบาลตำบลออมใหญ นครปฐม 2561  

19 เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย สมุทรปราการ 2561  

20 เทศบาลตำบลบางปลา (2) สมุทรสาคร 2562  

21 องคกรบริหารสวนตำบลกำแพงแสน นครปฐม 2562  
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22 เทศบาลเมืองแพรกษา สมุทรปราการ 2562  

23 องคการบริหารสวนตำบลลำโพ นนทบุรี 2563  

 
๒. กลุมลูกคาเชิงสังคม   

 2.1 ลูกคาท่ีองคการจัดการน้ำเสียไดรับเงินงบประมาณจากรัฐบาลเพ่ือบริหารจัดการระบบบำบัด
น้ำเสียทั้ง 100% ทุกพื้นที่ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมตองจายเงินสมทบคาบริหารจัดการระบบบำบัด     
น้ำเสีย ไดแก กลุมลูกคาองคกรปกครองทองถ่ินในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน 7 พ้ืนท่ี   

 
ลำดับ องคกรปกครองทองถ่ิน จังหวัด ปท่ีทำขอตกลง 

1 เทศบาลเมืองปากพนัง บริเวณหลังเรือนจำ นครศรีธรรมราช 2555 

2 เทศบาลเมืองปากพนัง วัดนาควารี นครศรีธรรมราช 2555 

3 เทศบาลตำบลหัวไทร ถนนสุขาภิบาล 1 นครศรีธรรมราช 2556 

4 เทศบาลตำบลหัวไทร หลังตลาดสดถนนบางแค นครศรีธรรมราช ๒๕๕๔ 

5 เทศบาลตำบลชะอวด วัดศรีมาประสิทธิ์ นครศรีธรรมราช  

6 องคการบริหารสวนตำบลหูลอง นครศรีธรรมราช ๒๕๕๖ 

7 อุทยานนานาชาติสิ่งแวดลอมสิรินธร เพชรบุรี  
 

ผูมีสวนไดสวนเสียขององคการจัดการน้ำเสีย 

องคการจัดการน้ำเสียตระหนักดีวาผูมีสวนไดสวนเสียมีบทบาทสำคัญ เปนหนึ่งในการกำหนดกรอบ 
ทิศทางการดำเนินงาน จึงใหความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมทั้งภายในและภายนอก 
โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่จะทำใหการดำเนินงานเรื่องการจัดการน้ำเสียประสบความสำเร็จและ
พิจารณากำหนดพันธกิจเปนเปาหมายในการตอบสนอง ความตองการ/ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียอยาง
สมดุล รวมท้ังผลสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานขององคการจัดการน้ำเสีย ดังนั้น จึงไดวิเคราะหแบงกลุมผู
มีสวนไดสวนเสีย ดังนี้ 

การวิเคราะหแบงกลุมผู มีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอกที่เกี ่ยวของกับองคการจัดการน้ำเสีย เพ่ือ
ตอบสนองความตองการดานการพัฒนานวัตกรรมใหกับลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสียของ อจน.  

             
กลุม รายช่ือ กลุมยอย 

1. หนวยงานภาครัฐ กระทรวงมหาดไทย 
สคร. กระทรวงการคลัง 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
คณะกรรมการ อจน. 

หนวยงานเชิงนโยบาย 
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กลุม รายช่ือ กลุมยอย 
สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 
สำนักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง 
สคร./บรษัิทท่ีประมิน อจน. 

หนวยงานตรวจสอบ 
 

การประปานครหลวง 
การประปาภูมิภาค 
การไฟฟาสวนภูมิภาค 

หนวยงานท่ีเก่ียวของในเชิง
ภารกิจ 

2. ลูกคา องคการปกครองสวนทองถ่ิน 
อปท. พ้ืนท่ีภายใตโครงการพระราชดำร ิ

เชิงพาณิชย 
เชิงสังคม 

3. คูคา/ผูสงมอบ สหกรณ ธนาคารภาครัฐ สถาบันอบรม คูคา 
บุคคล บริษัท นิติบุคคล และหางหุนสวน (รวม
บริษัทผูตรวจประเมิน) 

ผูสงมอบ 

4. ชุมชนและสังคม หนวยงานเชิงสังคมพระราชดำริ อุทยานแหงชาติ     
สิรินธร ,สำนักงานจัดการน้ำเสียนครศรีธรรมราช       
(ปากพนัง,หัวไทร) ชุมชนและสังคม 

 

5. คณะกรรมการ 
ผูบริหาร พนักงาน 

คณะกรรมการ 
ผูบริหาร 
พนักงาน  

 

6. ภาคประชาสังคม สื่อตาง ๆ ทีวี วิทยุ สื่อโซเชียล สื่อสิ่งพิมพ 
NGO มูลนิธิและนักวิชาการ เก่ียวกับสิ่งแวดลอม
ตาง ๆ ภาครัฐ และเอกชน 

นักเคลื ่อนไหว/องคกรอิสระ/ 
ภาคประชาสังคม 
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การจัดลำดับความสำคัญของกลุมลูกคา 

4 

ปานกลาง  มากท่ีสุด 5 คณะกรรมการ 

ผูบริหาร 

พนักงาน 

3 

  6 ภาคประชาสังคม 2 ลูกคา 

3 คูคา/ผูสงมอบ 

4 ชุมชน สังคม 

  

2 

 นอย    มาก 1 หนวยงานภาครัฐ 

1 

        

 
1 2 3 4 

 

2.1.3.  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการจัดการน้ำเสีย พ.ศ.2538 กำหนดอำนาจหนาท่ี อจน.         

จากการสรุปประเด็นอำนาจหนาที่ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการจัดการน้ำเสีย พ.ศ.2538  
พบวา อจน. มีการดำเนินงานที่เกี ่ยวของกับการบริหารจัดการน้ำเสียของประเทศ ซึ่งตองมีการประสานการ
ดำเนินงานกับหนวยงานสวนราชการ ราชการสวนทองถิ่น สวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดำเนินงานเปนไป
ตามเปาหมาขององคกร ดังนั้น อจน. จึงตองจัดใหมีการพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบสนองความตองการ ความคาดหวัง 
ของกลุมท่ีเปนลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย รวมท้ังพนักงาน อจน.  

 
 2.๑.4. โครงสราง อจน. มีการจัดโครงสรางการบริหารแบบหนาที ่ (Function Structure) พบวา อจน. มี
โครงสรางท่ีแบงประเภทไดอยางชัดเจน  ดังนั้น การจัดการความรูใหกับพนักงาน จึงสามารถบูรณาการการจัดการ
ความรูใหครอบคลุมทั่วทั้งองคกร และกลุมเปาหมายโดยมีสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขา เปนหนวยงานใกลชิดกับ
ลูกคาและประชาชนของ อจน.  โดยยังไมมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการพัฒนานวัตกรรมของ อจน. 
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๒.๑.5 แผนวิสาหกิจองคการจัดการน้ำเสีย (ทบทวนครั้งท่ี ๑) ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร   

                        วิสัยทัศน     

                        “บริหารจัดการน้ำเสียชุมชนใหไดมาตรฐานและยั่งยืนภายในป ๒๕๖๙” 

                        พันธกิจ 

๑. ออกแบบกอสรางและบริหารจัดการระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสียชุมชนท่ัวประเทศ 

๒. ปรับปรุงฟนฟูและบริหารจัดการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนท่ัวประเทศ 

๓.  ใหบริการหรือกิจการตอเนื่องท่ีเก่ียวของกับการจัดการน้ำเสียอยางมีประสิทธิภาพในเชิง

เศรษฐกิจ 

                         คานิยมองคกร 

                         “มุงม่ันผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ เชี่ยวชาญในหนาท่ี” 

 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (SO) ยุทธศาสตร กลยุทธ 

SO 1 สรางเครือขายการบริหาร

จัดการน้ำเสียชุมชนท่ัวประเทศ  

S1 กอสรางและเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบบำบัดน้ำเสีย 

1.1 กอสรางและเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบบำบัดน้ำเสีย 

 S2 ประชาสัมพันธและสรางการ

รับรู 

  2.1 ประชาสัมพันธเชิงรุก และ 

  สงเสริมภาพลักษณองคกร 

  2.2 บูรณาการเครือขายในการ

บริหารจัดการน้ำเสีย 

  2.3 พัฒนาความรูทักษะดานการ

จัดการน้ำเสียใหกับบุคลากร 

SO2 สงเสริมการใชเทคโนโลยี

และนว ัตกรรมในการพ ัฒนา

กระบวนการจัดการน้ำเสีย  

S3 พัฒนาการจัดการน้ำเสียดวย

การประย ุกต ใช นว ัตกรรมและ

เทคโนโลย ี

3.1 พัฒนาการจัดการน้ำเสียดวย

การประย ุกต ใช นว ัตกรรมและ

เทคโนโลย ี

  3.2 บริหารการมีสวนรวมของผูมี

สวนไดสวนเสียโดยใชนวัตกรรม 

 S4 พัฒนาองคกรสูความยั่งยืน 

 

4.1 ผลักดันใหองคกรมุงสูการเปน

องคกรชั้นนำ  
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  4.2 พ ัฒนา ร ะบบ เทค โ น โลยี

สารสนเทศและการจัดการความรู

ในองคกร 

 
การกำหนดเครื่องมือแปลงยุทธศาสตร ไปสูการปฏิบัติ 
           อจน. กำหนดโดยใช เคร ื ่องม ือ Balanced Scorecard (BSC) เป นกรอบที ่ช วยให องค กรแปลง
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร ไปสูเปาประสงค ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร และกลยุทธขององคกร ผานการขับเคลื่อนท้ัง
พฤติกรรมและผลงานท่ีครอบคลุมประเด็น/มุมมองดานตางๆ ท่ีครบถวนท้ัง 4 ดาน คือ  

1. มุมมองดานการเงิน หรือ ประสทิธิผล 
  2. มุมมองดานลูกคา หรือ คุณภาพบริการ 
  3. มุมมองดานกระบวนการภายใน หรือ ประสิทธิภาพ (ในการปฏิบัติงาน) 
  4. มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา หรือ การพัฒนาองคการ 

 

2.1.6. การพิจารณาถึงความเส่ียงองคกร ท่ีอาจมีผลทำใหการดำเนินงาน ไมบรรลุตามวัตถุประสงค โดยมีการนำ
สถานะความเสี่ยงในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาพิจารณาเปนปจจัยนำเขาเพ่ือประกอบการจัดทำแผนฯ  
 

ประเภท ปัจจัยเส่ียง 

Strategic Risk: S ๑. การฟ้ืนฟูและการจดัให้มีการบริหารจดัการระบบบาํบดันํ้าเสียขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ่น ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (จาํนวน 22 พื้นท่ี) 

๒. ความสาํเร็จในการนาํ Green Technology ใชใ้นการบริหารระบบบาํบดันํ้าเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

Operational Risk: O ๓. ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต่ อ ป ริ ม า ณ นํ้ า เ สี ย เ ข้ า ร ะ บ บ บํ า บั ด นํ้ า เ สี ย  

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

Financial Risk: F ๔. ร า ย ไ ด้ ท่ี ไ ด้ จ า ก ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ป ร ะ จํ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 6 4       

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

 

Compliance Risk: C ๕. การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบติัการองคก์ารจดัการ      นํ้าเสียประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

            สรุปประเด็นจากการวิเคราะห Risk Map พบวาประเด็นหลักท่ีเกี่ยวของกับการจัดการนวัตกรรม คือ 

เรื่องการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย  การจัดเก็บคาบริการบำบัดน้ำเสีย ดังนั้น อจน. ตองมีการจัดทำ/พัฒนา

นวัตกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อตอบสนองความตองการ ความคาดหวัง และเพื่อพัฒนาองคกรใหสามารถแขงขันกับ

คูแขงได  

 



 

แผนปฏิบัติการการสรางความคิดสรางสรรคและบริหารจัดการนวัตกรรม 
ขององคการจัดการน้ำเสีย  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

- ๒๒ - 
 

 ๒.1.7. แผนการพัฒนาบุคลากรขององคการจัดการน้ำเสยี พ.ศ 2563-2565 

          ยุทธศาสตร เปาประสงค 
1. การวางแผนพัฒนาระบบ
การสรรหาและการจัดการ
อัตรากำลังใหสอดคลองกับ
ภารกิจ 

วางแผนและบริหารกำลังคนใหมีความเหมาะสมตามภารกิจหลักของแตละ
หนวยงานเพ่ือให อจน.บรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ อยางยั่งยืน 

2. การเสริมสรางศักยภาพ
และพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร 

จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมตาม
พันธกิจของ อจน. 

3. การพัฒนาความ 
สัมพันธระหวางพนักงาน
ภายในองคกร 

จัดใหพนักงานแตละสายงานไดมีการแลกเปลี่ยนและเรียนรู พรอมกับการ
ปรับตัวในทันกับสถานการณปจจุบันและในอนาคต  

4. การพัฒนาระบบสาร 
สนเทศดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

จัดหาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

             

            สรุปประเด็นจากยุทธศาสตรแผนพัฒนาบุคลากรขององคการจัดการน้ำเสีย พ.ศ 2563-2565 มีสวน

เกี่ยวของกับการพัฒนานวัตกรรม นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะ

กอใหเกิดนวัตกรรมสงเสริมกระบวนการจัดการความรู จนนำไปสูการปฏิบัติในการทำงานประจำวัน เพ่ือสนับสนุน

การดำเนินงานขององคกรใหมี Productivity สูงขึ้น อีกทั้งการบริหารทุนมนุษยเปนดานสำคัญในการประเมินผล 

Core business Enablers ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนาบุคคลากรดานการจัดการความรู นำไปสูการสรางนวัตกรรม

และถูกใชในการปรับปรุงกระบวนงานหลัก และกระบวนการสนับสนุน  ซ่ึงจากการดำเนินงานท่ีผานมา พบวา ไมมี

การดำเนินงานครอบคลุมทุกสายงาน และยังไมเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ังองคกร 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการการสรางความคิดสรางสรรคและบริหารจัดการนวัตกรรม 
ขององคการจัดการน้ำเสีย  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

- ๒๓ - 
 

 

2.1.7. แผนปฏิบัติการองคการจัดการน้ำเสีย ประจำปงปบระมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

           สรุปประเด็นจากแผนปฏิบัติการฯ มีสวนเก่ียวของกับการจัดการนวัตกรรม คือ การดำเนินงานแผนงาน

โครงการท่ีเก่ียวของกับพันธกิจ วัตถุประสงคการจัดตั้งองคการจัดการน้ำเสีย คือ การจัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสีย 

(การกอสรางระบบบำบัดน้ำเสีย)  และการปรับปรุงฟนฟูระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนั้น การจัดใหมีนวัตกรรมท่ี

เก่ียวของกับการจัดการน้ำเสีย งานกอสรางระบบบำบัดน้ำเสีย เทคโนโลยีการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 

เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานหลักของ อจน. ใหเปนมาตรฐานท้ังองคกร 

 

2.1.8. แผนยุทธศาสตรดานผูมีสวนไดสวนเสียขององคการจัดการน้ำเสีย พ.ศ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

          (ทบทวนครั้งท่ี ๑)  

การใหบริการเชิงพาณิชย  
- ใหบริการปรึกษา วางแผน ดำเนินการสำรวจ การบริหารโครงการ และจัดทำ

รายงานโครงการกอสรางระบบบำบัดน้ำเสีย 
- ใหบริการงานออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม และจัดเตรียมเอกสาร

ประกอบ          ท่ีเก่ียวของสำหรับการประมูลงาน 
- ใหบริการรับบริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 
- สำรวจทอรวบรวมน้ำเสียโดยใชเครื่อง CCTV 

การใหบริการเชิงสังคม 
- จัดตั ้งศูนยติดตามและรายงานสถานการณน้ำเสียประเทศไทย โดยมีการ

แสดงผลการรายงานคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ และควบคุมการทำงานของเครื่องจักร 
- พัฒนาศูนยการเรียนรูดานการจัดการน้ำเสีย 
- นำน้ำเสียท่ีผานการบำบัดแลวกลับมาใชประโยชนใหม 
- สนองงานในโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
- ออกแบบ กอสราง และบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึง

ประดิษฐของ      มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี 
โครงการเอกชนรวมทุน 

- สรางความสนใจและดึงดูดเอกชนใหเขามารวมลงทุนในกิจการของรัฐ ใน
ลักษณะการใหเอกชนรวมลงทุนเปนหลักรวมท้ังสงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมในการลงทุนโครงการเพ่ือให
ภาครัฐสามารถลงทุนพัฒนากิจการดังกลาวไดรวดเร็วมากข้ึน 

- ลดขอจำกัดการลงทุนจากเงินงบประมาณแผนดินและเงินกูจากภาครัฐ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพ      ในการใหบริการแกประชาชน 



 

แผนปฏิบัติการการสรางความคิดสรางสรรคและบริหารจัดการนวัตกรรม 
ขององคการจัดการน้ำเสีย  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

- ๒๔ - 
 

 

     ผลการสำรวจความตองการความคาดหวังของลูกคา ประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และผู

มีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ 

               ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น ผูมีสวนได

สวนเสียและผูท่ีเก่ียวของของ อจน. เม่ือวันท่ี ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โรงแรม รามา การเดนท กรุงเทพมหานคร 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียและผูท่ีเก่ียวของขององคการจัดการน้ำเสีย 

เม่ือวันท่ี ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โรงแรมรามา การเดนท กรุงเทพมหานคร สรุปไดดังนี้ 

      ๑  (แผนวิสาหกิจขององคการจัดการน้ำเสียตองสอดคลองกับแผนฯ ของกรมโยธาธิการและผัง
เมือง เพราะลักษณะของพื้นที่แตละชุมชนมีความหนาแนนตางกัน ชุมชนที่มีประชากรหนาแนนต่ำ ก็อาจไมตองมี      
การจัดการน้ำเสียมากเทากับชุมชนขนาดใหญ 
  ๒) ประเด็นการจัดการน้ำเสียตองอยูในความสนใจของประชาชน 

  ๓) ตองมีความพรอมในเรื่องท่ีดินในการกอสรางระบบบำบัดน้ำเสีย เพราะท่ีดินเปนสิ่งท่ีตองไดรับ

ความยินยอมจากประชาชน 

  ๔) องคการจัดการน้ำเสียตองทบทวน อัตราบุคลากร แผนการดำเนินงาน และงบประมาณ              

ใหมีความสอดคลองกับปริมาณงานดวย 

  ๕ (ตองเรงรัดการเบิกจายงบลงทุนใหเปนไปตามแผน 
  ๖  (องคการจัดการน้ำเสียอาจจะตองพิจารณารวมลงทุนกับหนวยงานอื ่นๆ โดยเฉพาะ
ภาคเอกชน    

๗  (ตองจัดทำ  Big Data ขององคกร 
  ๘  (ใหนำขอมูลจากการประเมินผลดานการวางแผนเชิงกลยุทธของ สคร . มาใชในการปรับปรุง
แผนวิสาหกิจ  
  ๙) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนที่ไมสามารถบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียไดเอง ให

องคการจัดการน้ำเสียเขาไปชวยเหลือในการบริหารจัดการน้ำเสีย สวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ดำเนินการได

เองนั้น องคการจัดการน้ำเสียควรเปนท่ีปรึกษาในเชิงเทคนิค 

  ๑๐) องคการจัดการน้ำเสียตองสรางความเชื่อมั่นในเรื ่องการเปนอันดับหนึ่งของการจัดการ      

น้ำเสียของประเทศ 

  ๑๑) ควรมีกลยุทธในการสรางความตระหนักรูกับภาคประชาชนในเรื่องการดูแลแหลงน้ำ 

  ๑๒) ควรมีการแบงระดับการจัดการน้ำของเมือง ทองถ่ิน หรือภูมิภาค เนื่องจากรูปแบบการ    ใช

น้ำแตกตางกัน 

  ๑๓) ตองมีการบูรณาการและฝกอบรมใหความรูในเรื่องการจัดการน้ำเสียใหกับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 



 

แผนปฏิบัติการการสรางความคิดสรางสรรคและบริหารจัดการนวัตกรรม 
ขององคการจัดการน้ำเสีย  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

- ๒๕ - 
 

   สรุปประเด็นจากยุทธศาสตรดานผูมีสวนไดสวนเสียขององคการจัดการน้ำเสีย พ.ศ 2563-2565 มี

สวนเกี่ยวของกับการพัฒนานวัตกรรม ความรูที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสีย ในการสรางความพึงพอใจ ความ

ตองการ ความคาดหวัง เชน งานการจัดเก็บคาบริการบำบัดน้ำเสีย เปนตน ซ่ึงเปนเรื่องท่ีลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย

ใหความสนใจมาก ดังนั้น อจน. จึงควรสนุนการดำเนินงานงานจัดเก็บคาบริการบำบัดน้ำเสีย (รายไดนำเขาองคกร) 

เพ่ือสนับสนุนภารกิจสนับสนุนงานบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียใหครบวงจร และยั่งยืนยิ่งข้ึน 

 

๒.๑.๙ ผลการสำรวจความพึงพอใจ(VOC  VOS) องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ลูกคา) ตอการบำบัดน้ำเสีย 

และการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนตอโครงการนำน้ำเสียท่ีผานการบำบัดแลวกลับมาใชประโยชนใหม 

จำนวน 26 พ้ืนท่ี 

              สรุปประเด็นการสำรวจเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพ้ืนที่ 26 แหง จำนวน 520 คน   ท่ี

เกี ่ยวของกับการพัฒนานวัตกรรมองคกร ดังนี้ ภาพรวมองคกรปกครองสวนทองถิ ่นมีความพึงพอใจตอการ

ดำเนินงานจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของ อจน.  ระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.70 หรือคิดเปน รอยละ 94.00 โดยมี

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการใหบริการ เชน เพ่ิมเจาหนาท่ีใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ประจำสาขา-พ้ืนท่ี  เพ่ิมการ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานชองทางตาง ๆใหมากขึ้น และจัดการระบบบำบัดน้ำเสียใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน เปนตน ดังนั้น อจน.  ควรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานสื่อโซเซียลตาง ๆ เชน Line, Facebook, Page 

ฯลฯ การจัดประชุมประชาชน ประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศน และสื่อวิทยุ เปนตน     
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2.1.๑๐. กระบวนการหลัก (Core Process) และกระบวนการสนับสนุน (Support Process) ขององคการจัดการน้ำเสีย
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             สรุปประเด็นสำคัญของกระบวนการ ประกอบดวย กระบวนงานหลัก ๗ กระบวนงาน และกระบวนการสนับสนุน 

 จำนวน  ๖ กระบวนการ ซ่ึงกระบวนการพัฒนานวัตกรรม กำหนดเปนหนึ่งในกระบวนการท่ีสำคัญ (Key Work Process) 
 กระบวนการยอยของการจัดการความรูและนวัตกรรม ท้ังนี้ ยังไดคำนึงถึงการสำรวจความตองการ ความคาดหวังจากลูกคา 
 ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูสงมอบ คูคา และคูความรวมมือ โดยนำมาสวนหนึ่งในการดำเนินงานของ อจน.ท่ีสอดคลองกับ 
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร ความเสี่ยงขององคกร  ดังนั้น อจน. ตองมีการจัดใหมีการพัฒนานวัตกรรมของกระบวนการหลัก  

กระบวนการสนับสนุน เพ่ือจะเปนการสนับสนุนงานของ อจน. ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

 

๒.1.11. ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) 
                 สคร. ไดพัฒนาระบบประเมินผลใชเปนเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจท่ีมีความเหมาะสม เปนรูปธรรม และสามารถสะทอนถึงความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานไดอยาง 
แทจริง และนำมาใชในการประเมินผลรัฐวิสาหกิจในป 2563 โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมใหรัฐวิสาหกิจ
ตอบสนองกับสภาพแวดลอมในการดำเนินภารกิจ/ธุรกิจ การแขงขัน ความตองการ ประกอบดวย (๑) การ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร  (๒) การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ  และ (๓) Core business Enablers  จำนวน ๘  ดาน                                          
ดานท่ี 7 การจัดการความรูและนวัตกรรม ประกอบดวยหัวขอยอย ๘ หัวขอ ไดแก  

1.การนำองคกรสูการจัดการนวัตกรรมท่ียั่งยืน (Key People To Innovation) 

2.ยุทธศาสตรดานนวัตกรรม (Innovation Strategy) 

3.นวัตกรรมเพ่ือมุงเนนลูกคาและตลาด (Customer-Centric Innovation) 

4.ความรูสูการสรางนวัตกรรม (Knowledge-Based Innovation) 

5. วัฒนธรรมเพ่ือมุงเนนการสรางนวัตกรรม (Culture of Innovation) 

6. กระบวนการนวตักรรม (Innovation Process) 

7. การจัดสรรทรัพยากรดานนวัตกรรม (Resource Allocation For Innovation) 

8. ผลลัพธดานนวัตกรรม (Innovation Results) 
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2.๒ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกดานการจัดการความรู (External Factor Analysis) 

2.2.๑.  นโยบายประเทศไทย 4.0 
            สรุปประเด็นท่ีเก่ียวกับการพัฒนานวัตกรรม ดังนี้ 

            ๑. มุงเนนการสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และสอดคลองกับ

โมเดลเศรษฐกิจเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว  

             ๒. Bio – Circular – Green Economy สนับสนุนการเตรียมความพรอมดานบุคลากรและ 

ความรูในองคกรเพ่ือรองรับการบูรณาการเขาสูอาเซียน และการเขาสูประชาคมโลก 

 
  2.2.๒. ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 

             สรุปประเด็นท่ีเก่ียวของกับการจัดการนวัตกรรม ดังนี้ อจน. จะตองสรางและพัฒนาทักษะใหบุคลากร
องคกร ทักษะท่ีจำเปนตอการประกอบธุรกิจในยุคใหมท่ีมีการแขงขันสูง รวมท้ังทักษะในการวิเคราะหและใช
ประโยชนจากขอมูลเพ่ือการวางแผนธุรกิจและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจได รวมถึงพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรโดยการใชดิจิทัลแพลตฟอรมใหพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลง สรางวัฒนธรรมการ
พัฒนานวัตกรรม 
                     
2.2.๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
             สรุปประเด็นท่ีเก่ียวกับการพัฒนานวัตกรรม ดังนี ้

            ๑. การมีองคความรู และนวัตกรรมดานการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เพ่ือใหน้ำเสียท่ีบำบัดได

สามารถนำกลับมาใชประโยชนใหมได 

             ๒. เนนการจัดการองคความรูในองคกรไปเชื่อมตอหรือผลักดันใหเกิดเปนนวัตกรรมท่ีสรางคุณคาและ
เปนประโยชน โดยการนำองค 
             ๓. ความรูและนวัตกรรมท่ีไดไปเพ่ิมมูลคาหรือแกปญหาใหกับองคกรกอใหเกิดการเพ่ิมรายได ลด

รายจาย โดยมุงเนนการสรางสรรคนวัตกรรมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
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2.2.๔. ยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2560-2664) 
          สรุปประเด็นท่ีเก่ียวกับการพัฒนานวัตกรรม ดังนี้ 

           ๑. จัดทำยุทธศาสตรและแผนการวิจัยและพัฒนาและจัดสรรงบประมาณการจัดการความรู การวิจัยของ

หนวยงาน โดยมุงเปาสนองตอบตอเปาหมายการพัฒนาประเทศ เพ่ือใหประเทศไทยเปนสังคมนวัตกรรมบน

ฐานความรูดานการวิจัย และเปนประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 

            ๒. มีบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาจำนวนเพียงพอ รวมถึงเสริมสรางสมรรถนะ สนับสนุนบุคลากรเพ่ือ

การขับเคลื่อนการสรางองคความรู งานวิจัย อีกท้ังพัฒนาศักยภาพ ดานการคิด วิเคราะห แกปญหาและตัดสินใจ

โดยใชขอมูล เพ่ือเปนฐานการสรางบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา 

                ๓. สรางเครือขายวิจัยรวมกับภาคสวนตาง ๆ เชน ภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาการ และภาคทองถ่ิน 

และมีสวนรวมในการใชประโยชนจากองคความรู การวจิัย การบริหารจัดการและการสนับสนุนวิจัย รวมท้ังมีความ

รวมมืออยางตอเนื่องระหวางเครือขายในประเทศและระหวางประเทศ 

 

 2.2.๕. นโยบายและแผนวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔)  
            สรุปประเด็นท่ีเก่ียวของกับการพัฒนานวัตกรรม ดังนี้ 

                 ๑. สรางองคความรูท่ีตอยอดการพัฒนางาน นวัตนกรรมท่ีใชงานไดงาย แตมีประสิทธิภาพ สามารถ

ใหประชาชนท่ัวไปไดมีสวนรวมในการใชงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย 

                 ๒. พัฒนากำลังคนของ อจน. ใหมีศักยภาพ เพ่ือกอใหเกิดนวัตกรรมและการบริการใหม เพ่ือให

สามารถพ่ึงพาตนเองไดดวยการมีองคความรู มีความเชี่ยวชาญ มีการนำ วทน. มาใชในองคกร และสรางองคกรให

มีความเขมแข็งดานการจัดการความรูการวิจัยและพัฒนา และการสรางนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 

                 ๓. สรางระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การสรางองคความรูท่ีสำคัญดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เพ่ือนำองคความรูไปผลักดันใหเกิดการวิจัยและพัฒนา และการสรางนวัตกรรมใน อจน. รวมท้ังการการ

จัดทำระบบฐานขอมูลท่ีสำคัญของ อจน. ในรูปแบบของ e-Information เพ่ือเผยแพรและใหเกิดประโยชนตอ

องคกรและตอประเทศ 

 

2.2.๖. แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
         สรุปประเด็นท่ีเก่ียวของกับการพัฒนานวัตกรรม ดังนี้ 

         ๑.เตรียมความพรอมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเพ่ิมข้ึนของขอมูลขนาดใหญในระบบ ท้ังเปน

ฐานขอมูล การจัดเก็บและการวิเคราะหขอมูล โดยสงเสริมใหนำเทคโนโลยีมาใชจัดเก็บ จำแนก และวิเคราะห 
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          ๒. ยกระดับความรูและทักษะบุคลากร อจน. ใหสอดรับการทำงานในรูปแบบรัฐบาลดิจิทัลโดยบุคลกรตอง

สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงาน จนสามารถพัฒนาเปนผูท่ีมีความสามารถในการพัฒนางาน

จัดการความรูตอยอดเปนนวัตกรรม ท่ีสรางคุณคาใหองคกร 

          ๓. สงเสริมใหมีการเรียนรูและพัฒนาทักษะผานการเรียนรูในระบบดิจิทัลตามความตองการท่ีหลากหลาย

ของสายงานหรือกระบวนงานตาง ๆ ขององคกร พัฒนาทักษะ สรางทัศนคติบุคลากรใหสามารถใชประโยชนจาก

เทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางรอบรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพ่ือนำ อจน. ไปสูการเปนองคกรท่ีทันสมัย 

           ๔. พัฒนาผูบริหารขององคกรใหมีความเขาใจและสามารถเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจของสายงาน 

ตลอดจนสามารถสรางคุณคาจากขอมูลขององคกร 

 

 2.2.๗. แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจสาขาสาธาณูปการ  
                           

 
 

              สรุปประเด็นสำคัญท่ีเก่ียวของกับการพัฒนานวัตกรรม ดังนี้  อจน. จะตองสรางพันธมิตรในการสราง

นวัตกรรม โดยเฉพาะงานดานการจัดการน้ำเสีย เพ่ือใหเกิดความม่ันคงและยั่งยืน รวมถึง การพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและนวัตกรรมมาชวยในการปรับปรุง Smart City และ Smart Hosting และระบบบริหารจัดการ

ภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ สงเสริมการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีสวนรวม

สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยท่ีเก่ียวเนื่องรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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 ๒.๒.๘ สรุปประเด็นสำคัญของมาตรฐาน ISO30401: 2018 

             แนวทางในการจัดการความรูในองคกร อยางเปนระบบ และสรางมูลคาเพ่ิมใหแกองคกรจากการจัดการ

ความรู ท้ังนี้เปนพ้ืนฐานในการจัดการแกองคกรท่ีตองการไดรับการตรวจสอบและการรับรองมาตรฐานระบบการ

จัดการองคความรูท่ีไดรับการยอมรับในระบบสากล 

 

 

  2.2.๙. การเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) 

                  ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการจัดการความรู คือ อจน.จะตองมีการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมา
สนับสนุนการปฏิบัติงานในการจัดการความรูภายใน อจน. เพ่ือใหการจัดการความรูดำเนินงานตอเนื่อง และให
พนักงานไดเรียนรูการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน  โดยการทำงาน
ท่ีบาน (Work from Home) และนำระบบสแกน QR Code มาใชในการรายงานตัวตนเขา ออกงาน รวมท้ังนำ
ระบบการประชุมทางไกลออนไลน (ระบบ Zoom) มาใชเพ่ือใหการปฏิบัติงาน และงานการจัดการความรูเปนไป
อยางราบรื่น ไมมีปญหาอุปสรรค 
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บทท่ี 3 
การจัดการนวัตกรรมขององคการจัดการน้ำเสีย 

แผนปฏิบัติการนวัตกรรมองคการจัดการน้ำเสยี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปนการวิเคราะห

การดำเนินงานขององคกรที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กระบวนการ ผลิตภัณฑ บริการของหนวยงาน

รวมท้ังนวัตกรรมท่ีเปนมิติท่ีสำคัญ เพ่ือปรับเปลี่ยนทิศทางในการขับเคลื่อนองคกร ใหเปนองคกรท่ีทันสมัย รวมท้ัง

๒ของลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

3.๑ กระบวนการแหงการสรางและพัฒนานวัตกรรม  
๑. การรับรูถึงโอกาส การศึกษารวบรวมเอกสารแนวคิดหลักการ เพื่อหาปญหา สำรวจวามีพัฒนา

เรื่องที่สนใจไววาอยางไร มีใครที่เคยประสบปญหาเรื่องนี้มากอนหรือไม คนที่มีปญหานี้เขามีแนวทางในการแกไข

ปญหาอยางไร เพ่ือหากรอบแนวคิดหรือแนวทางท่ีจะนำมาแกปญหาของตนเองตอไป อาจทำไดโดยการแลกเปลี่ยน

เรียนรูและการแสวงหาแนวคิดและหลักการ และการศึกษาเอกสารงานวิจัยและประสบการของผูเก่ียวของ 

๒. การพัฒนาแนวคิด การเลือกกรอบแนวคิดมาทำการวางแผนสรางนวัตกรรม โดยพิจารณาเลือก

จากลักษณะของนวัตกรรมการเรียนรูที่ดี เชน มีการเรียนรูที่ตรงกับความตองการและความจำเปน นาเชื่อถือและ

เปนไปไดสูงที่จะสามารถแกปญหาและพัฒนาตอยอดไดมีแนวคิดหรือหลักการทางวิชาการรองรับจนนาเชื่อถือ 

สามารถนำไปใชไดจริงใชงายสะดวกตอการใชและการพัฒนาตอไป  และมีผลการพิสูจนวาใชไดในสถานการณจริง

สามารถแกปญหาไดอยางนาพอใจ 

๓. การแกไขปญหา การสรางหรือพัฒนานวัตกรรมเพื่อใหสามารถนำมาแกไขปญหาที่มีจะสรางและ

ดำเนินการตามขั้นตอนเชน วิเคราะหจุดประสงค กำหนดและออกแบบ ลงมือทำ ตรวจสอบคุณภาพ ทดลองใช

ระยะสั้นเพ่ือปรับปรุง และนำไปใชเพ่ือแกปญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู 

๔.การพัฒนาตนแบบ การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมเพื ่อพิสูจนว านวัตกรรมที ่สรางมานั้น 

สามารถนำมาใชไดผลตามที่ตองการหรือไม มีการทำไดหลายวิธีเชน การตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ การบรรยาย

คุณภาพ การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม และการประเมินผล 

๕.การแกไขจุดบกพรอง การปรับปรุงนวัตกรรมที่สรางขั้น นำความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะมา

ปรับปรุงนวัตกรรมใหมีคุณภาพเหมาะสมที่จะนำไปใชไดมากขึ้น หาคาประสิทธิภาพโดยการใหผูเชี่ยวชาญชวย

ตรวจและการบรรยายคุณภาพกอนการทดลองใชและหลังการทดลองใชกับผูเรียนกลุมเล็กจะทำใหไดขอมูลท่ี

ชัดเจนและเปนรายละเอียดท่ีจะปรับปรุงนวัตกรรมไดงายข้ึน   
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3 .๒ การพัฒนานวัตกรรมมีความเชื่อมโยงกับการจัดการความรู  และความคิดสรางสรรคของบุคลากรของ
องคกร 

องคการจัดการน้ำเสียไดเห็นถึงความสำคัญของการสงเสริมความคิดสรางสรรค การจัดการความรูใน

การตอยอดเปนเกิดนวัตกรรมองคกร  ไมวาจะเปนผูปฏิบัติงานหรือผูบริหารก็ตองมีสวนในการใหเกิดกระบวนการ

จัดการความรูภายในองคกร ซ่ึงจะตัว เครื่องมือ หรือ “ตัวชวย” ใหสามารถทำงานไดมากข้ึนและดีข้ึน โดยเปนการ

สรางความมั่นใจ สะดวก งาย รวดเร็วมากยิ่งขึ ้น ซึ่งผลที่ตามมาคือ องคกรอยูรอดและเติบโตอยางยั่งยืนใน

สถานการณท่ีมีการแขงขันสูงอยางในปจจุบัน  

โลกยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในดานตาง ๆ เชน สารสนเทศ ความรู เทคโนโลยี 

การตลาด ความตองการของลูกคา ผู มีสวนไดสวนเสีย คู แขง ทรัพยากร ฯลฯ รวมทั ้งปญหาในการทำงาน 

ในปจจุบัน ผลักดันใหองคกรตองมีการคนหา สราง รวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บ ความรูอยางเปนระบบเพื่อให

บุคลากรที่ตองการใชเขาถึงความรูนั ้นไดตลอดเวลา ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการเกิดความคิดสรางสรรคตอยอดเปน
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นวัตกรรมในการสรางความไดเปรียบใหกับองคกร และเปนตัวขับเคลื ่อนหลักของเศรษฐกิจยุคปจจุบัน  

เพ่ือใหเกิดการเติบโต สรางความม่ังค่ัง และสรางงานใหกับองคกร  

3.๓ การจัดการความรูเปนตัวชวยในการสรางสรรคนวัตกรรมความอยูรอด 

1. การจัดการความรูเปนตัวขับเคลื่อนงานในมิติ/แงมุมตาง ๆ กัน ซ่ึงอาจกลาวอีกอยางหนึ่งไดวา 

การใชการจัดการความรู เปนตัวขับเคลื่อนงาน ทำใหองคกรอยาง Microsoft, Xerox, Roche, Chevron ฯลฯ 

กาวไปเปนองคกร ระดับโลก  

2. เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (MBNQA: The Malcolm Baldrige 

National Quality Award) ซึ่งเปนตนแบบรางวัลคุณภาพแหงชาติใหกับประเทศตาง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศ

ไทย (TQA: Thailand Quality Award สำหร ับองค กรภาคเอกชน, PMQA: Public Sector Management 

Quality Award สำหรับองคกรภาคราชการ) กำหนดเรื่องการจัดการความรูไวในหมวด 4 จากองคประกอบสำคัญ 

9 หมวด ซ่ึงเปนการยืนยันวา การจัดการความรูเปนเครื่องมือหรือ ตัวชวยสำคัญสำหรับองคกรท่ีมุงความเปนเลิศ  

3. พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

กำหนดใหองคกรภาคราชการมีหนาที่ในการจัดการความรูโดยมีเกณฑรางวัลคุณภาพ PMQA ซึ่งจะเปนหลักฐาน 

ยืนยันวา การจัดการความรูเปนเครื่องมือหรือตัวชวยสำคัญขององคกรภาคราชการในการยกระดับคุณภาพ 

มาตรฐานการทำงานไปสูระดับมาตรฐานสากล  

              ประโยชนการจัดการความรูในองคกร 
                1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ 
                2. ผลักดันใหเกิดการสรางนวัตกรรม 
                3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  
                4. ชวยใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาบุคลากร 
                5. เรียนรูเก่ียวกับความตองการของผูใชบริการไดดีข้ึนและเร็วข้ึน 
  

3.4 การประเมินผลลัพธดานนวัตกรรมขององคกร 
องคการจัดการน้ำเสียไดมีการกำหนดผลลัพธที่ไดจากการนวัตกรรม โดยกำหนดเปนผลลัพธทาง

การเงินและไมใชการเงิน ซึ่งแสดงเปนตัวชี้วัดและเปาหมายที่มีความทาทายครอบคลุมใน ๔ มิติ โดยนำหลักการ

ของ Balanced Scorecard (BSC) มาเปนเครื่องมือในการประเมินผลลัพธดานนวัตกรรมขององคการจัดการ             

น้ำเสีย โดยมีหลักการดังนี้ 

Balanced Scorecard (BSC) เปนเครื่องมือทางดานการบริหารจัดการชวยในการประเมินผลองคกร
และชวยใหองคกรนำเอากลยุทธไปปฏิบัติจริง (Strategic Implementation) เริ่มตนที่วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ
ขององคกร เปนขั ้นการกำหนดปจจัยที ่สำคัญตอความสำเร็จ ตอมาคือการสรางดัชนีว ัดผลสำเร็จ (Key 
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Performance Indicators: KPI) เพ่ือเปนตัวบงชี้ถึงเปาหมายและใชวัดผลการดำเนินงานในสวนท่ีสำคัญตอกลยุทธ   
โดยพิจารณาตัวชี้วัดใน ๔ มิติ ประกอบดวย  

๑. มุมมองดานการเงิน (Financial Perspective : F) 
๒. มุมมองดานลูกคา(Customer Perspective : C) 

๓. มุมมองดานกระบวนการภายใน  (Internal ๓ Process  Perspective :IP)   

๔. มุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา  (Learning  and  Growth  Perspective : LG) 

Balance Scorecard จะแสดงใหเห็นถึงองคประกอบขององคกร ใน 4 มุมมอง ดังนี้ 

ท่ี Balance Scorecard ประเมินผลลัพธดานนวัตกรรม 
 ๑ ผลลัพธดานการเงิน 

(Financial Perspective : F) 
F1 - รายไดท่ีเพ่ิมข้ึน/คาใชจายท่ีลดลดจากนวัตกรรมในภาพรวม
ของรัฐวิสาหกิจ 
F2 - รายไดที่เพิ่มขึ้น/คาใชจายที่ลดลงจากนวัตกรรมในแตละ
สายงาน 
F3 - รอยละการใชจายงบประมาณดานนวัตกรรม 

 ๒ ผลลัพธดานลูกคาและผลิตภัณฑ
และบริการ (Customer : C) 

C1 – ความพึงพอใจของลูกคา/ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกจาก
นวัตกรรมผลิตภัณฑและบริการใหม 
C2 – ความพึงพอใจของบุคลากรภายใน/ผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน 
จากนวัตกรรมกระบวนการทำงานใหม 
C3 - ความสำเร็จการจัดทำ/ทบทวนและการดำเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ ความรวมมือดานนวัตกรรมกับหนวยงานรัฐ/
เอกชน/สถาบันการศึกษา 

๓ ผลลัพธดานกระบวนการภายใน 
(Internal Process : IP) 

I1 - ความสำเร ็จการดำเนินงานตามแผนแมบทการจัดการ
นวัตกรรม (ประจำป) ขององคกร 
I2 - รอบระยะเวลา เฉลี ่ยตาม SLA ของกระบวนการจัดการ
นวัตกรรม จนออกสูการใชงานจริง 
I3 - จำนวนทรัพยสินทางปญญาขององคกรที ่ทำการจดและ
คุมครองทางกฎหมายตามแผนประจำป 

  ๔ ผลลัพธดานการเรียนรูและการ
พัฒนา (Learning and Growth : 
LG) 

LG1 - รอยละจำนวนบุคลากรภายใน ที ่มีสวนรวมในการคิด
สรางสรรคที่เปนประโยชน เพื่อนำไปสูการสรางนวัตกรรม ตอ
จำนวนบุคลากรภายในท้ังหมด 
LG2 - รอยละจำนวนหนวยงาน (ที่เล็กที่สุด) ที่มีนวัตกรรมของ
หนวยงาน 
LG3 - ความสำเร ็จการนำระบบด ิจ ิท ัล/ IT มาใช  ในการ
กระบวนการจัดการนวัตกรรมไดตามเปาหมาย 
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ท่ี Balance Scorecard ประเมินผลลัพธดานนวัตกรรม 
ท้ังนี้ การประเมินความสำเร็จของทุกตัวชี้วัด เปนไปตามเปาหมายแนวโนม และ/หรือ สามารถเทียบเคียง
คูแขง/คูเทียบ 

 

3.๕ ประโยชนท่ีไดจากการนำ Balanced Scorecard ไปใช 

1. ชวยใหผลการดำเนินงานขององคกรดีข้ึนอยางเปนรูปธรรม โดยเปนการประเมินองครวม ท่ี

ครอบคลุมมิติดานการเงินและไมใชการเงิน เพ่ือใหเกิดความสมดุล 

2. ทำใหท้ังองคกรมุงเนน ใหความสำคัญตอกลยุทธขององคกร และเปนเครื่องมือหนึ่งท่ีชวยในการ

นำกลยุทธไปสูการปฏิบัติ 

3. ชวยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และวัฒนธรรมขององคกรโดยอาศัยการกำหนดตัวชี้วัดและ

เปาหมายเปนเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเจาหนาท่ี 

4. ทำใหพนักงานเกิดการรับรูและเขาใจวางานแตละอยางมีท่ีมาท่ีไปอีกท้ังผลของงานตนเองจะสงผล

ตอผลการดำเนินงานของผูอ่ืนและขององคกรอยางไร  

ท้ังนี้ การนำขอเสียของ BSC มาใชในการประเมินผลลัพธองคกร ตองมาความสมดุลในมิติท้ัง ๔ ดาน 

ซ่ึงหากมีตัวเลขมากเกินไปจะทำใหประสิทธิภาพลดลง ซ่ึงตองมีการทบทวนอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ 

 

3.๖ แนวทางการสรางสรรคสูการพัฒนานวัตกรรมในองคกร 
ผูบริหารเห็นความสำคัญการใชความคิดสรางสรรคและการจัดการนวัตกรรมเปนหลักการสำคัญ

พื้นฐานในการขับเคลื่อนองคกรสูความยั่งยืน ปฏิบัติตนเปนตนแบบ ตองเปดใจยอมรับความคิดเห็นใหมๆ ยอมรับ

ความความคิดตางจากพนักงาน และกลาตัดสินใจ สามารถจัดการความเสี่ยงและวางแผนกลยุทธได  

(1) การสรางบรรยากาศความคิดสรางสรรค 

องคกรตองมีการนำวิธีการ เครื่องมือตาง ๆ มาใชในกระบวนการทำงาน และถายทอดสรางองค

ความรู เพ่ือใหคนทำงานมีแนวทางปฏิบัติในการคิดสรางสรรคใหเขากับกระบวนการทำงานประจำวัน รวมท้ังสราง

พื้นที่ปลอดภัย ใหกลาคิด กลาพูด กลาเสนอความคิดเห็นที่แปลกใหม โดยทุกคนในองคกรตั้งแตระดับผูบริหาร

จนถึงระดับปฏิบัติการ รูจักการฟงอยางลึกซึ้ง (Deep listening with empathy) เพื่อใหรูความตองการ (Need, 

want) ปญหา (Problem) ความเชื่อ ทัศนคติ (Belief, attitude) ฝกการถามอยางสรางสรรคเพื ่อใหสามารถ            

คิดคำตอบ การสรางไอเดียมาก ๆ อยางสรางสรรค ตลอดจนการเขาใจซึ่งกันและกัน (Understanding) ทักษะ

เหลานี้นี้สำคัญมาก ๆ สำหรับคนเปนหัวหนาและทุก ๆ คนที่มีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรมในองคกรมีการ

จัดการความรู (Knowledge Management) อยางเหมาะสม ใหพนักงานเขาถึงแหลงความรูไดทั ้งในและนอก

องคกร 
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(2) การพัฒนาและบมเพาะพนักงานอยางตอเนื่อง  

พนักงานองคกรตองมีการพัฒนา Mindset ใหกลาคิด กลาทำ กลาเสี่ยงอยางมีหลักการ เพ่ิมเสริม

ทักษะ ความคิดเครื่องมือตาง ๆ ดวยการไปดูงาน  การอบรมสัมมนาตาง ๆ การทดลองทำสิ่งใหมๆ การไปรวมมือ

กับหนวยวิจัยตาง ๆ เปนตน 

 

(3) การริเริ่มทำโครงการ  

องคกรตองสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานทำ Project เล็ก ๆ กอน เปดโอกาสใหพนักงานได

โอกาสทำสิ่งใหมๆ หรือทดลองทำโปรเจคเล็ก ๆ ในองคกรรวมกัน เพื่อกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค สงเสริม

และสนับสนุนการใหคุณคาและรางวัลสำหรับผูท่ีมีความคิดสรางสรรคในดานตาง ๆ เชน การแกไขปญหาในองคกร 

การพัฒนาผลิตภัณฑใหมและนวัตกรรมข้ึนมาได เปนตน 

ดังนั้น  องคกรจึงตองพัฒนาและเตรียมความพรอมใหเทาทันเหตุการณและการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ 

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดวยการบมเพาะบุคคลากรใหเขาใจและมีความคิดสรางสรรคและความคิดเชิงนวัตกรรม 

(Creative thinking & Innovation Mindset) กลาคิดอยางสรางสรรค กลาทำอยางมีเหตุและผล (from Fixed 

Mindset to Growth Mindset) เสริมสรางความรู ทักษะ จนสามารถประยุกตใชในพัฒนาการทำงานกระบวนการ

ทำงาน (Process Innovation) ใหดีข้ึนเรื่อย ๆ อยางตอเนื่อง 

ตลอดจนการพัฒนาองคกรสรางนวัตกรรม สรางบรรยากาศใหเกิดความคิดสรางสรรค การเปดโอกาส

ใหทุกคนในองคกร ไดคิดสรางสรรค กลาท่ีจะนำเอาเสนอแนวความคิดดี ๆ เพื่อพัฒนาตอยอดเปนนวัตกรรม 

(Innovation) หรือประดิษฐสิ่งใหมๆ เชน ผลิตภัณฑ กระบวนการ บริการใหม ๆ และรูปแบบธุรกิจใหม (Product, 

Process, Service, Business Innovation) เปนตน ท่ีมีคุณคามีประโยชน ( Value Creation ) และสามารถนำมา

สงตอหรือขยายไดในเชิงพาณิชย (Commercial) ไดอยางมั่นใจจนสามารถตอยอดเปนการพัฒนานวัตกรรม

รูปแบบธุรกิจใหมๆ (Business Model Innovation) ไดในท่ีสุด 

การพัฒนาพนักงานใหมีความคิดสรางสรรค สามารถทำได เพราะความคิดสรางสรรค ไมใชพรสวรรค 

แตเปนทักษะท่ีสามารถสงเสริม และฝกฝน เพ่ือการพัฒนาอยางตอเนื่องได ซ่ึงจะชวยใหองคกรสามารถแกปญหาท่ี

ซับซอนได  มีการพัฒนากลยุทธใหม ๆ และผลักดันการเปลี่ยนแปลงภายในองคกร เพื่อใหไดเปรียบในการแขงขัน

และเติบโตอยางตอเนื่อง เพ่ือรับมือกับความทาทายการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบันได 

 

3.๗ ประโยชนของการพัฒนานวัตกรรมตอการเรียนรู 
การพัฒนานวัตกรรมในองคกร จะชวยใหพนักงานไดเกิดกระบวนการเรียนรูที่จะเกิดประโยชนตอ

ตนเอง และพัฒนาเชิงรุกขององคกรอยางยั่งยืน ดังนี้ 

1. เขาใจ Innovation Mindset การคิดเชิงนวัตกรรมจากภายใน (Inside out) เพื่อใหกลาคิดอยาง

สรางสรรค กลาทำอยางมีเหตุผล และมีความรับผิดชอบดวยตัวเอง (accountability) เพื่อการพัฒนาเชิงรุก 
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(Proactive) ในการทำงานและพัฒนานวัตกรรมในองคกรได และสามารถพัฒนา Mini-Innovation Project 

ออกมาเปนตนแบบแนวคิดเพ่ือนำไปตอยอดตอไปได  

2. เขาใจองคประกอบของนวัตกรรมอยางถูกตอง สามารถกาวขามความคิดที่วานวัตกรรมเปนเรื่อง

ยาก และเปนหนาท่ีของผูบริหาร/คนเกง/ฝาย R&Dเทานั้น ท่ีจะทำได 

3. มีแนวคิดในการพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และตอยอดไปเปนการพัฒนานวัตกรรมระดับองคกรได 

4. มีแนวทางในพัฒนานวัตกรรมในหลายรูปแบบ ตลอดจนไดเรียนรูเครื่องมือ/เทคนิค/วิธีการท่ีนำไป

ประยุกตในการพัฒนานวัตกรรมได 

๕. สามารถเขาใจการทำงานเปนทีม (Cross Functional Team) กับการอยูรอด อยูรวม อยูอยางมี

ความหมาย เพ่ือพัฒนานวัตกรรมใหองคกรอยางตอเนื่องได 

๖. นำเทคนิค/วิธีการเพ่ือการแกปญหาและสรางสรรคการทำงานใหมๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. กอใหเกิดการไดเปรียบทางการแขงขันเนื่องจากองคกรสามารถที่จะนำเสนอสินคา บริการ  

และกระบวนการในการทำงานใหมๆ ใหลูกคาอยางตอเนื่องตลอดเวลา 

8. มีสิ่งใหมๆ มานำเสนอใหกับลูกคาอยูตลอดเวลาอยางตอเนื่อง ยอมจะทำใหคูแขงไมสามารถที่จะ

ตามไดทันและลอกเลียนแบบได 

9. ชวยใหองคกรไดรับการปกปองทางทรัพยสินทางปญญาจากคูแขงขัน ทำใหคูแขงขันที่คิดจะผลิต

สินคาหรือบริการในลักษณะเหมือนกันจำตองจายคาลิขสิทธิ์ 

10. เปนเครื่องมือในการเปลี่ยนกฎเกณฑและวิธีการในการแขงขันเสียใหม เพื่อใหองคกรที่เปนเจา

ตลาดอยูเดิมตองสูญเสียความสามารถท่ีมีอยูเดิมไป 

 

3.๘ การเชื่อมโยงและบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความรูกับการสรางความคิดสรางสรรคสูการสราง
นวัตกรรมขององคกร  

การสรางความคิดสรางสรรคเพื่อสรางนวัตกรรมองคกร จำเปนตองใชกระบวนการบริหารจัดการ

ความรูตามมาตรฐาน ซ่ึงผลการบริหารจัดการความรูและการพัฒนานวัตกรรม (Best Practices) ตามข้ันตอนจะได

นวัตกรรมขององคกรที่ตอบสนองตอเปาหมายที่กำหนดอยางครบถวนสมบูรณ โดยเชื่อมโยงและบูรณาการการ

จัดการความรูขององคกร ประกอบดวย ๗ ข้ันตอน ดังนี้ 

 

ข้ันตอน กระบวนการ วิธีการ 
๑ การบงช้ีความรู 

  
การกำหนดนโยบาย  วิสัยทัศน คานิยม เปาหมาย เปาประสงค ตัวชี้วัด เพื่อให
บรรลุเปาหมาย พิจารณาวาองคกรจำเปนตองรูอะไร  เพื่อนำความรูที่ไดตอ
ยอดการสรางนวัตกรรมใหกับองคกร หรือวาองคกรมีความรูอะไรบาง อยูใน
รูปแบบใด อยูที่ใคร ในลักษณะความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) หรือ 
ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge)  
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ข้ันตอน กระบวนการ วิธีการ 
๒ การสรางและแสวงหา

ความรู   
การสรางความรูใหม แสวงหาความรูจากภายนอก รักษาความรูเกา กำจัด
ความรูท่ีใชไมไดแลว เม่ือสำรวจแลวเห็นวาความรูท่ีมีอยูไมเพียงพอ ก็ตอง
ไปแสวงหามาเพิ่มเติมใหไดครบถวนสมบูรณมากที่สุด โดยการประเมิน
สถานการณ สถานภาพองคกร องคความรูที่สำคัญ และจำเปนสำหรับ
องคกรรวมทั้งทรัพยากรที่ตองการ เพื่อใหการจัดการความรูบรรลุตาม
เปาหมาย เพื่อใหองคความรูสามารถตอยอดใหเกิดเปนนวัตกรรมองคกร
ประเภทตาง ๆ  
 

๓ การจัดความรูใหเปน
ระบบ 

เมื่อไดความรูมาเพียงพอแลวใหวางโครงสรางความรู เพื่อเตรียมพรอม
สำหรับการเก็บความรู อยางเปนระบบในอนาคต นำมาจัดหมวดหมูให
ชัดเจน และจัดเก็บไวในรูปแบบตาง ๆ ทั้งเอกสาร หนังสือ เทป วีซีดี   
เปนตน  หรือนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยสนับสนุนและจัดเก็บองค
ความรู ใหงายตอการคนหา สืบคน โดยอาจแบงความรูใหเปนกลุมๆ  ๓ 
กลุม คือ ความรูระดับบุคคล (Individual) ความรูระดับทีมงาน หรือกลุม
คน (Team / Group) และความรูระดับองคกร (Organization) หรือแบง
ประเภทตามความเหมาะสมกับบริบทองคกร 
 

๔ การประมวลและ
กล่ันกรองความรู  

การคัดเลือกปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน ใชภาษาเดียวกัน 
ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ งายตอการนำไปใช โดยประมวลองคความรูท่ี
สำคัญและจำเปนจากหนวยงานภายนอก และจัดเก็บเปนหมวดหมูไวแลว
มาทบทวน กลั่นกรอง ใหมีความทันสมัย  
 

     ๕ การเขาถึงความรู 
 

การทำใหผูใชความรูนั้นเขาถึงความรูที่ตองการไดงาย สะดวก รวดเร็ว        
เ ช  น  น ำ ร ะบบ เทค โ น โล ย ี ส า ร สน เทศ  ( IT) Web board บอร ด
ประชาสัมพันธ เปนตน 
 

     ๖ การแบงปน
แลกเปล่ียนความรู 

การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ในกรณีเปนประเภทความรูที ่ฝงอยู ตัว
บ ุคคล  Explicit Knowledge อาจจ ัดทำเป น เอกสาร ฐานความรู  
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเปนความรูที่ชัดเจน  Tacit Knowledge 
อาจจัดทำเปนระบบ ทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม 
ชุมชนแหงการเรียนรู ระบบพี่เลี ้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู เปนตน  
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ข้ันตอน กระบวนการ วิธีการ 
     ๗ การเรียนรูขององคกร ควรทำใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชน เกิดระบบการเรียนรูจาก

การสรางองคความรู  และนำความรู ไปใช เพื ่อใหเกิดการเรียนรู และ
ประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ควรกำหนดให
บุคลากรในองคกรตองใช KM เขามาชวยในการทำงานเพื่อผลงานที่มี
ประสิทธิภาพ โดยอาจกำหนดเปนนโยบาย จากผูบริหารขององคกรก็ได 
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บทท่ี 4 
แผนปฏิบัติการการสรางความคิดสรางสรรคและบริหารจัดการนวัตกรรม 
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4.๑ ผลจากการวิเคราะห SWOT Analysis 
การจัดทำแผนแมบทการสรางความคิดสรางสรรคและการบริหารจัดการนวัตกรรมขององคการ

จัดการน้ำเสีย ป พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั้งที่ 1) ไดทำการศึกษาและวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร
ทั้งสภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่จะมีผลตอการดำเนินงานอยางครบถวน เพื่อประเมินศักยภาพขององคกร 
ซึ่งไดจัดใหมีกระบวนการการมีสวนรวมของพนักงาน ผูมีสวนไดสวนเสียในการแสดงความคิดเห็นโดยไดรวมกัน
จัดลำดับความสำคัญของ SWOT โดยการใหคะแนนและการใหน้ำหนัก  

ผลจากการจัดลำดับความสำคัญ สามารถสรุป SWOT ไดดังนี้ 
ปจจยัภายใน 

จุดแข็ง (Strengths: S) จุดออน (Weakness: W) 
S1 มีการคิดคนนวัตกรรมดานการจัดการน้ำเสีย  
โดยจัดทำเปนระบบบำบัดน้ำเสียใตดินและสามารถใช
ประโยชนจากพื ้นที ่ด านบนที ่ตอบสนองตอความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย และลูกคา 
S2 กระบวนการทำงานภายในองคกร สามารถพัฒนา 
ปรับปรุง ตอยอดเปนนวัตกรรมใหม ๆ ไดโดยการ 
นำเทคโนโลย ีสารสนเทศเข  ามาสน ับสน ุนการ
ดำเนินงาน 

W1 การสรางบรรยากาศและแนวทางเพื ่อกระตุน 
ใหบุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางความคิด
สรางสรรคและพัฒนาเปนนวัตกรรม ยังไมตอเนื่องการ
สรางบรรยากาศและแนวทางเพื่อกระตุนใหบุคลากร
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางความคิดสรางสรรค
และพัฒนาเปนนวัตกรรม ยังไมตอเนื่อง 
W2 กระบวนการนวัตกรรมยังไมครบถวนทั้ง 4 ดาน 
ไดแก นวัตกรรมผลิตภัณฑ นวัตกรรมกระบวนงาน 
นวัตกรรมบริการ นวัตกรรมธุรกิจใหมตามหลักเกณฑ 
W3 โครงสรางองคกรยังไมมีหนวยงานรับผิดชอบดาน
การจัดการนวัตกรรมโดยตรง 
 

ปจจยัภายนอก 

โอกาส (Opportunities: O) ภัยคุกคาม (Threats: T) 
O1 รัฐบาลสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และความคิดสรางสรรคเพื่อพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย
และกระบวนการทำงาน 
O2 มีความรวมมือแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการ
ดานการจัดการนวัตกรรมกับหนวยงานภายนอก 

T1 เกิด Digital Disruption สงผลใหนวัตกรรมมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
T2 ชองทางการสำรวจความตองการ ความคาดหวัง
ของลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสียยังไมสามารถครอบคลุม
กลุมลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม  
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ปจจยัภายใน 
จุดแข็ง (Strengths: S) จุดออน (Weakness: W) 

O3 ลูกคา ผู ม ีส วนไดสวนเสีย มีความคาดหวังให
องคการจัดการน้ำเสียพัฒนานวัตกรรมเพื่อชวยใหการ
บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียมีความคลองตัว 
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

 
การวิเคราะห Fact based ของ SWOT  
จุดแข็ง (Strengths: S) 

Description Evidence base 

S1 มีการคิดคนนวัตกรรมดานการจัดการน้ำเสีย  
โดยจัดทำเปนระบบบำบัดน้ำเสียใตดินและสามารถ
ใชประโยชนจากพื้นที่ดานบนที่ตอบสนองตอความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย และลูกคา 

อจน. กอสรางศูนยบริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาล
เมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม และท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงเปนการ 
กอสรางระบบบำบัดน้ำเสียอยูใตดิน สามารถใชพ้ืนท่ี
ดานบนเปนพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนใหประชาชนใน
พ้ืนท่ีสามารถใชทำกิจกรรมตาง ๆ ได เชน สนามฟุตซอล 
ลานออกกำลังกาย เปนตน 

S2 กระบวนการทำงานภายในองคกร สามารถ
พัฒนา ปรับปรุง ตอยอดเปนนวัตกรรมใหม ๆ ได
โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนการ
ดำเนินงาน 
 
 

อจน. กำหนดกระบวนการหลักและกระบวนงาน
สนับสนุน ซ่ึงกระบวนงานท้ังหมดไดเริ่มมีการนำระบบ
เทคโนโลยีมาใชในกระบวนงานเพ่ือปรับปรุง
กระบวนงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

จุดออน (Weakness: W) 
Description Evidence base 

W1 การสรางบรรยากาศและแนวทางเพ่ือกระตุน 
ใหบุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางความคิด
สรางสรรคและพัฒนาเปนนวัตกรรม ยังไมตอเนื่อง
การสรางบรรยากาศและแนวทางเพื ่อกระตุ นให
บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางความคิด
สรางสรรคและพัฒนาเปนนวัตกรรม ยังไมตอเนื่อง 

พ้ืนท่ีในสำนักงาน อจน. มีบรรยากาศท่ีไมเหมาะสมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ 
เชน ยังไมมีพ้ืนท่ีสำหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู (Co-
Working Space) เปนตน นอกจากนี้ ยังตองสราง
กิจกรรมใหพนักงานมีเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูมากข้ึน 

W2 กระบวนการนวัตกรรมยังไมครบถวนท้ัง 4 ดาน 
ไดแก นวัตกรรมผลิตภัณฑ นวัตกรรมกระบวนงาน 

พนักงาน อจน. ยังขาดการอบรมสรางความรู ความ
เขาใจการพัฒนางานนวัตกรรมองคกรท่ีครบถวนทุก
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นว ัตกรรมบร ิการ นว ัตกรรมธ ุ รก ิจ ใหม  ตาม
หลักเกณฑ 

กระบวนการ ข้ันตอนการดำเนินงานประกอบกับยังตอง
มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมอีกดวย 

W3 โครงสรางองคกรยังไมมีหนวยงานรับผิดชอบ
ดานการจัดการนวัตกรรมโดยตรง 

ปจจุบัน อจน. ไดแตงตั้งคณะทำงานดานการจัดการ
ความรูและนวัตกรรม และคณะทำงานสงเสริม
กระบวนการสรางสรรคและการบริหารจัดการนวัตกรรม 
(WMA IM Team) เปนคณะทำงานดานการจัดการ
นวัตกรรม แตยังไมมีหนวยงานท่ีเก่ียวของดานการ
จัดการนวัตกรรมโดยตรง 

 

โอกาส (Opportunities: O) 
Description Evidence base 

O1 รัฐบาลสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และความคิดสรางสรรคเพื่อพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย
และกระบวนการทำงาน 

ภาครัฐมียุทธศาสตร นโยบาย แผนงานดานตาง ๆ เชน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร ฉบับท่ี 1 เปน ท่ี
สนับสนุนใหรัฐวิสาหกิจมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
(R&D) และใหหนวยงานนำนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำงานมาใชในหนวยงาน 
 
 

O2 มีความรวมมือแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการ
ดานการจัดการนวัตกรรมกับหนวยงานภายนอก 

อจน. ไดมีการลงนามบันทึกความรวมมือการบูรณา
การบริหารจัดการน้ำประปาและน้ำเสียอยางยั่งยืน 
ระหวางการประปานครหลวงและองคการจัดการ 
น้ำเสีย ในวันท่ี 24 มีนาคม 2564 เพ่ือประสาน
ความรวมมือในการพัฒนาระบบประเมินผลคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (SE-AM)  และดำเนินโครงการพ่ีเลี้ยงกับ
การประปาภูมิภาค เพ่ือรวมกันพัฒนางานดานการ
บริหารจัดการองคกรท้ัง ๘ ดาน 

O3 ลูกคา ผู ม ีส วนไดสวนเสีย มีความคาดหวังให
องคการจัดการน้ำเสียพัฒนานวัตกรรมเพื่อชวยใหการ
บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียมีความคลองตัว 
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

จากผลสำรวจความตองการความคาดหวังของลูกคา  
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ไดแก ลูกคา ประชาชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน 
ๆ พบวา ลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสียมีความตองการให 
อจน. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือตองสนองความตองการ
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- ๔๖ - 
 

โอกาส (Opportunities: O) 
ความคาดหวังในการใหบริการดานการจัดการน้ำเสียท่ี
ดีข้ึน  

 

ภัยคุกคาม (Threats: T) 
Description Evidence base 

T1 เกิด Digital Disruption สงผลใหนวัตกรรมมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีทำใหเกิด
นวัตกรรมใหม ๆ เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ทันสถานการณ 
อาจสงผลกระทบตอการดำเนินงานของ อจน. ท่ีตอง
เรงพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมใหเทาเทียมกับคูแขง 

T2 ชองทางการสำรวจความตองการ ความคาดหวัง
ของลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสียยังไมสามารถครอบคลุม
กลุมลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม  

ชองทางการสำรวจความตองการความคาดหวังของ
ลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสียยังไมตอบสนองความตองการ
ความคาดหวังของลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
ของ อจน. ทำใหการไดรับขอมูลตอบกลับของลูกคา  
ผูมีสวนไดสวนเสียมีขอมูลท่ีไมเพียงพอในการนำมา
วิเคราะหผล 
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- ๔๗ - 
 

4.๒ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการนวัตกรรมองคการจัดการน้ำเสีย  
รายละเอียดแผนงานภายใตแผนปฏิบัติการการสรางความคิดสรางสรรคและบริหารจัดการนวัตกรรมของ

องคการจัดการน้ำเสีย ประจำปบัญชี พ.ศ. 256  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบสนองตอลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในภายนอกองคกร  

วัตถุประสงค   เพื่อสงเสริมการพัฒนาและสรางนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อเพ่ิม
ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจใหกับลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนี้นวัตกรรมจะตองเกิดจาก
ความคิดสรางสรรค มีความใหม และสรางคุณคาใหกับองคการจัดการน้ำเสีย 

วิสัยทัศน บริหารจัดการน้ำเสียชุมชนใหไดมาตรฐานและยั่งยืน ภายในป 2569 
วัตถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 
 
กลยุทธ 
 
 

การพัฒนานวัตกรรมและความคิดสรางสรรคที ่ตอบสนองตอลูกคาและผู มีสวนไดสวนเสีย           
ท้ังภายในภายนอกองคกร 
 
1. บ ูรณาการนว ัตกรรมเพ ื ่ อตอบสนองความต องการความคาดหว ังของกล ุ  มล ู กค า                        
ผูมีสวนไดสวนเสีย 
๒.พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 

 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ (KPI) 

KPI1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในแหลงน้ำแตละพ้ืนท่ี 
KPI2 รอยละความพึงพอใจของลูกคาผูมีสวนไดสวนเสีย 
KPI3 รอยละความสำเร็จในการนำนวัตกรรมมาประยุกตใช 
KPI๔ จำนวนนวัตกรรมท่ีสนับสนุนกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน 

การประเมินผล 1. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในแหลงน้ำแตละพ้ืนท่ี 
     ๒. แบบประเมินความพึงพอใจของลูกคา 
     ๓. การนำนวัตกรรมมาประยุกตใช 
     ๔. จำนวนนวัตกรรมท่ีสนับสนุนกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน 

หนวยงานรับผิดชอบ ทุกหนวยงานในองคกร 
หัวหนาทีมงาน/ทีมงาน คณะทำงาน WMA IM Team 
แผนงาน/โครงการ 1. โครงการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพใหแกนวตักรรมทุกระบบ 

2. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเสียดวยนวัตกรรมท่ีทันสมัย 
3. โครงการพัฒนานวัตกรรมดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔.โครงการพัฒนาบุคลากรดานความคิดสรางสรรคในการตอยอดนวัตกรรมองคกร 

เงินลงทุน/ทรัพยากร/
คาใชจาย 

บุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ วัฒนธรรมองคกร ระยะเวลาดำเนินงาน     
การประเมินผล  งบประมาณ 

ความเสี ่ยงและวิธ ีลด
ความเส่ียง 

ความเส่ียง การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว 
บริหารความเส่ียง ติดตามการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 
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- ๔๘ - 
 

กลยุทธท่ี 1 บูรณาการนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการความคาดหวังของกลุมลูกคาผูมีสวนไดสวนเสีย 
แผนงานภายใตกลยุทธ 

1.1.1 ช่ือแผนงาน: การปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพใหแกนวัตกรรมทุกระบบ 

การดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
ป 256๓ ป 256๔ 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
๑.ออกแบบสำรวจความพึง
พอใจ ความคาดหวังของกลุม
ลูกคาผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
๒. นำเทคโนโลยีหรือองค
ความรูมาสนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรมท่ีเก่ียวของ 
 
๓. สื่อสารการพัฒนา
นวัตกรรมผานชองทางตาง ๆ 
ใหแกผูมีสวนไดสวนเสียได
รับทราบ 
 
๔. ไดผลการตรวจวัดภาพน้ำ
ในพ้ืนท่ีท่ี อจน. ดำเนินงาน 
 
๕. รวบรวม รายงานผล
ประเมินเพ่ือเปนแนวทางใน
การปรับปรุงตอไป 
 

- คณะทำงาน   
ดานการจัดการ
ความรูและ
นวัตกรรมของ
องคการจัดการ   
น้ำเสีย 
- คณะทำงาน 
WMA IM Team 
- ผูบริหาร พนักงาน 
ล ู กจ  า งอ งค  ก า ร
จัดการน้ำเสีย 
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- ๔๙ - 
 

 

กลยุทธท่ี 1 บูรณาการนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการความคาดหวังของกลุมลูกคาผูมีสวนไดสวนเสีย 
แผนงานภายใตกลยุทธ 

1.1.1 ช่ือแผนงาน: พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเสียดวยนวัตกรรมท่ีทันสมัย 

การดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
ป 2562 ป 2563 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
๑. วิเคราะห สำรวจความ
ตองการ/ความคาดหวังลูกคา 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
 
๒. จัดฝกอบรมพนักงาน
ยกระดับความรูการจัดการ
นวัตกรรม 
 
๓.ออกแบบประเมินชองวาง
วัฒนธรรม อจน. ท่ีมุงเนน
ความคิดสรางสรรคนวัตกรรม
ท่ีพัฒนาองคกร 
 
๔.จัดทำแผนถายทอดคานิยม
และวัฒนธรรมองคกรและ
เผยแพร 

- คณะทำงานดาน
การจัดการความรู
และนวัตกรรมของ
องคการจัดการ    
น้ำเสีย 
- คณะทำงาน 
WMA IM Team 
- ผูบริหาร 
พนักงานองคการ
จัดการน้ำเสีย 
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- ๕๐ - 
 

กลยุทธท่ี ๒ พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 
แผนงานภายใตกลยุทธ 

1.1.1 ช่ือแผนงาน: พัฒนานวัตกรรมดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
ป 2562 ป 2563 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
๑. พิจารณานวัตกรรมท่ี
สามารถนำมาเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองคกร 
 
๒. ทดลองนำนวัตกรรมมาใช
จนใชไดจริง 
 
๓. เสนอขอจดทรัพยสินทาง
ปญญา 
 
๔. นำนวัตกรรมมาใชใน
องคกร และพิจารณาผลการ
ดำเนินงาน 
 

- คณะทำงานดาน
การจัดการความรู
และนวัตกรรมของ
องคการจัดการ    
น้ำเสีย 
- คณะทำงาน 
WMA IM Team 
- ผูบริหาร 
พนักงานองคการ
จัดการน้ำเสีย 
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- ๕๑ - 
 

กลยุทธท่ี ๒ พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 
แผนงานภายใตกลยุทธ 

1.1.1 ช่ือแผนงาน: พัฒนานวัตกรรมดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
ป 2562 ป 2563 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
๑. พิจารณานวัตกรรมท่ี
สามารถนำมาเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองคกร 
 
๒. ทดลองนำนวัตกรรมมาใช
จนใชไดจริง 
 
๓. เสนอขอจดทรัพยสินทาง
ปญญา 
 
๔. นำนวัตกรรมมาใชใน
องคกร และพิจารณาผลการ
ดำเนินงาน 
 

- คณะทำงานดาน
การจัดการความรู
และนวัตกรรมของ
องคการจัดการ    
น้ำเสีย 
- คณะทำงาน 
WMA IM Team 
- ผูบริหาร 
พนักงานองคการ
จัดการน้ำเสีย 
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- ๕๒ - 
 

กลยุทธท่ี ๒ พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 
แผนงานภายใตกลยุทธ 

1.1.1 ช่ือแผนงาน: พัฒนาบุคลากรดานความคิดสรางสรรคในกาตอยอดนวัตกรรมภายในองคกร 

การดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
ป 2562 ป 2563 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
๑. การเสนอขอจัดกิจกรรม
การประกวดความคิด
สรางสรรคสูนวัตกรรมองคกร 
 
๒. ประชาสัมพันธเผยแพร
โครงการ 
 
๓. พิจารณาคัดเลือก
นวัตกรรมท่ีสนับสนุน
กระบวนการหลัก และ
กระบวนการสนับสนุน 
 
๔. ประเมินผลการดำเนินงาน
กระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุน 
 
๖.ประเมินผลความสำเร็จตาม
เปาหมายครอบคลุม ๔ มิติ 
ตามหลักการ Balanced 
Scorecard 
 
 

- คณะทำงานดาน
การจัดการความรู
และนวัตกรรมของ
องคการจัดการ    
น้ำเสีย 
- คณะทำงาน 
WMA IM Team 
- ผูบริหาร 
พนักงานองคการ
จัดการน้ำเสีย 
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