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ค้าน้า  

สาระส าคัญของคู่มือฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะก าหนดขอบเขตและแนวทางในการบริหารจัดการ

โครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการของการก ากับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับ

องค์กร ในหัวข้อ การบริหารโครงการ (Project Management) เป็นประโยชน์เชิงประยุกต์ ส าหรับการ

วางแผน การวิเคราะห์  การบริหารและการจัดการโครงการ อย่างเป็นระบบเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จของ

เป้าหมายของโครงการนั้น 
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การบริหารจดัการโครงการ (Project Management) 

 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์การจัดการน้ าเสียมีการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินโครงการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินการตามแผนกล

ยุทธ์ทางธุรกิจ 

กรอบการบริหารจัดการโครงการ (project management framework) ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 

เพื่อเป็นแนวทางด าเนินโครงการจัดหาหรือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยควรครอบคลุมดังนี้  

(๑) โครงสร้างการควบคุมและก ากับดูแลโครงการ (project governance) ที่ชัดเจนเพ่ือให้มีการ

ควบคุมดูแลโครงการให้ส าเร็จเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด  

• คณะกรรมการก ากบัดแูลโครงการ มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการก ากับดูแล

ให้โครงการส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด มีการติดตามความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรค

ของโครงการ เพ่ือให้ค าแนะน าและพิจารณาตัดสินใจการด าเนินงานที่ส าคัญ โดยควรประกอบด้วย

ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและเจ้าของโครงการหรือ ผู้สนับสนุนโครงการ (project 

owner/ project sponsor) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมทั้งคณะกรรมการก ากับดูแลโครงการ

ควรมีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อควบคุมดูแลโครงการที่ส าคัญให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 

• องค์การจัดการน้ าเสียหรือทีมงานดูแลภาพรวมโครงการมีบทบาทหน้าที่และความ

รับผิดชอบในการก าหนดรูปแบบ กระบวนการและเครื่องมือ ที่เป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการ

และติดตามโครงการ รวมทั้งติดตาม รายงานภาพรวม โครงการส าคัญขององค์การจัดการน้ าเสีย

ให้กับคณะกรรมการองค์การจัดการน้ าเสียและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อติดตาม

และสนับสนุนให้บริหารจัดการโครงการส าเร็จลุล่วงสอดคล้องกับเป้าหมายในระดับกลยุทธ์ของ

องค์การจัดการน้ าเสียตามแผนงานที่ก าหนด  

• ประธานคณะท างาน มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการ 

ครอบคลุม ก าหนดแผนงานโครงการ วิเคราะห์ผลกระทบ และจัดให้มีแนวทางรองรับหรือแผน

ส ารองกรณีโครงการประสบปัญหาหรือล่าช้า รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการก ากับดูแลโครงการ

พิจารณาตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ทันการณ์ เพื่อให้โครงการสามารถส่งมอบได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
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ส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนด โดยประธานคณะท างานต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์

ในการบริหารโครงการที่เพียงพอ  

(๒) แนวทางการบริหารจัดการโครงการ ควรก าหนดครอบคลุม อย่างน้อย ดังนี้ 

• ระเบียบขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการ ครอบคลุมตั้งแต่ ก่อนเริ่มโครงการ การ

ด าเนินการและควบคุมโครงการ การปิดโครงการ และการสอบทานโครงการ  

• ปัจจัยและเกณฑ์ในการประเมินหรือจัดระดับความส าคัญของโครงการที่ชัดเจน รวมถึง

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ในการอนุมัติและก ากับดูแลโครงการตามระดับความส าคัญของโครงการ  

• รูปแบบของเอกสารหรือผลลัพธ์ที่เป็นมาตรฐาน ที่ต้องส่งมอบในแต่ละขั้นตอนอย่าง

ชัดเจน เช่น แผนการด าเนินโครงการ รายงานความคืบหน้า รายงานการปิดโครงการ เป็นต้น 

การเริ่มโครงการให้มีการประเมินความจ าเป็นและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ประเมินความเสี่ยง

และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อฝ่ายงานอื่นและระบบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ทั้งนี้

โครงการต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน (project objective) สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรและค านึงถึงการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัย  

แผนการด าเนินโครงการ ที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอต่อการบริหารจัดการโครงการ อย่างน้อย

ครอบคลุม  

• เป้าหมายโครงการ  

• ทรัพยากร (resources) ที่ใช้  

• บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะท างานในการด าเนินโครงการ โดยคณะท างาน

จะต้องมีประสิทธิภาพและมีความรู้ความเชี่ยวชาญเพียงพอในการด าเนินโครงการ  

• ขอบเขตและระยะเวลาของการด าเนินโครงการในแต่ละขั้นตอน  

• ผลงานที่จะส่งมอบในแต่ละขั้นตอน  

• ข้อก าหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ข้อก าหนดของผู้ว่าจ้าง ภาระผูกพัน 

ข้อจ ากัด เป็นต้น  
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การบริหารจดัการขอ้ก าหนดและความตอ้งการ (Requirement Definition) 
 การวเิคราะห์ความต้องการที่จะด าเนนิโครงการ ต้องทราบความต้องการโครงการมากน้อยกอ่นว่ามี

ความต้องการมากน้อยเพียงใด เพื่อวตัถปุระสงค์อะไร ความเร่งด่วนของโครงการสนองต่อความต้องการของ

องค์กรและสอดคล้องกับแนวนโยบายของรฐับาล 
 

การระบุและการสรา้งกระบวนการแก้ปัญหาแบบเบด็เสร็จ (Solutions Identification and Build)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงวงจรโครงการขององคก์ร 

 ขั้นตอนการวางแผน การประเมิน และการจัดท าโครงการ (Planning, Appraisal and Design) 

เป็นการน าแนวคิดดโครงการมาก าหนดกรอบเงื่อนไขหรือข้อก าหนดของโครงการ (TOR) จากนั้น

ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการโดยค านึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเทคนิค 

TOR 

1.การวางแผน การประเมินผล และการออกแบบ 

1.1 การระบแุละ

ก าหนดแนวคิด

โครงการ 

1.2 การศกึษาความ

เป็นไปไดแ้ละการ

ประเมินโครงการ 

1.3 การจดัท าขอ้เสนอ

และรายละเอียด 

ยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธใ์น

การบรหิารการพฒันา 

4. การประเมินผลและ

การกลั่นกรอง 

4.1 การติดตามและ

ประเมินผล 

4.2 การปรบันโยบาย

และแผน 

2. การคดัเลอืกการ

อนมุตัิเตรยีมการ 

2.1 การคดัเลอืกและ

การอนมุตั ิ

2.2 การเตรยีมความ

พรอ้ม 

3. การด าเนินงาน การควบคมุ และการสง่มอบงาน 

3.1 การปฏิบตัิการ

โครงการ 

3.2 การก ากบัดแูลและ

การควบคมุโครงการ 

3.3 การยตุิและการสง่

มอบโครงการ 
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ด้านการจัดการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเงิน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและการเมอืง แล้วน าผลการ

วิเคราะห์ให้ผู้บริหารพิจารณาต่อไป จากนั้นน าแนวคิดที่ได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ

จากผู้บริหารมาออกแบบ และวางแผนรายละเอียดของโครงการ 

 ขั้นตอนการคัดเลือก การอนุมัติ การเตรียมความพร้อมก่อนการด าเนินงาน (Selection, Approval 

and Activation) เป็นการคัดเลือกและอนุมตัิโครงการจากผู้บริหารโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ เป็น

โครงการที่มีผลประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด รวมไปถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่ท าให้โครงการล้มเหลว 

หลังจากที่ผู้บริหารได้อนุมัติโครงการ ท าการจัดเตรียมความพร้อมก่อนการด าเนินโครงการ ได้แก่ 

การเตรียมงาน เตรียมงบประมาณ เตรียมบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับลักษณะของ

โครงการ และการจัดเตรียมองค์กร เป็นต้น 

 ขั้นตอนการด าเนินโครงการ การควบคุม การยุติการส่งมอบ (Project Operation, Control and 

Handover) เป็นการน าโครงการไปปฏิบัติโดยโครงการหรือทีมงานที่รับผิดชอบ รวมไปถึงการ

ติดตามและควบคุมโครงการในดา้นตา่งๆ ได้แก่ เวลา ค่าใช้จ่าย แรงงาน และการควบคุมความเสี่ยง

จากปัจจัยต่างๆ ที่อาจเกิดผลกระทบกับการด าเนินโครงการ เพ่ือให้โครงการเป็นไปตามแผนที่

ก าหนด เมื่อยุติโครงการท าการส่งมอบผลโครงการให้หน่วยงานประจ าขององค์กรน าไปปฏิบัติ 

 การประเมินผลและการกลั่นกรอง (Evaluation and Refinement) เป็นการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนนิโครงการอื่นๆ ต่อไป รวมไปถึงการน าผลการประเมินมาปรับปรุงนโยบายและ

แผนขอองค์กรต่อไป 

1. การระบุวตัถุประสงค์หรอืความตอ้งการ 

โครงการทุกโครงการจ าเป็นต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นเครื่องชี้แนวทางในการด าเนินงาน

ของโครงการ โดยวัตถุประสงค์จะแสดงถึงความต้องการที่จะด าเนินการสิ่งต่างๆ ภายในโครงการให้

ปรากฏผลเป็นรูปธรรม ซึ่งต้องเขียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนไม่คลุมเครือ สามารถวัดและประเมินผลได้ 

โครงการแต่ละโครงการสามารถมีวัตถุประสงค์ได้มากกว่า 1 ข้อ ลักษณะของวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับระดับ

และขนาดของโครงการ เช่น ถ้าเป็นโครงการใหญ่ วัตถุประสงค์จะมีลักษณะที่กว้าง หากเป็นโครงการขนาด

เล็กวัตถุประสงค์ก็จะมีลักษณะที่แคบเฉพาะเรื่อง 

การเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการมีลักษณะเป็นวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการที่สามารถแสดงให้เห็น

ถึงแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายดังนั้นการเขียนวัตถุประสงค์จึงควรใช้ค า ที่แสดง
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ถึงความตั้งใจและเป็นลักษณะเชิงพฤติกรรมเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการด าเนินงานโครงการ เช่นค าว่า อธิบาย 

พรรณนา เลือกสรร ระบุ สร้างเสริม ประเมินผล ล าดับแยกแยะ แจกแจง ก าหนดรูปแบบ และแก้ปัญหา 

เป็นต้น 

2. การระบุการแก้ปัญหา 

- ปัญหาและความตอ้งการ หรือความจ าเปน็ 

- ปญัหาและความตอ้งการ มีสาเหตุมาจากอะไร 

- วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายในการแก้ไขปญัหาและตอบสนองความตอ้งการ 

- วิธีการในการแก้ไขปญัหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ภาพแสดงความสมัพันธ์เชงิตรรกะของกระบวนการแกป้ัญหา 

จากแผนภูมินี้จะเหน็ความสมัพันธ์ในเชิงตรรกะรวม 4 ดา้น คอื 

ด้านแรก เป็นความสัมพันธร์ะหว่าง ปญัหาและสาเหตุ (Problems and causes) อันเปน็ 

ผลจากการวิเคราะหข์้อมูลหรือข้อเท็จจริงทีร่วบรวมจากสิ่งที่เกดิขึน้ในอดีต ซึ่งแสดงสภาพปัญหา

หรือปรากฏการณ์์ในด้านลบ ท่ีระบุให้เห็นช่องวา่ง (Gap) ระหวา่งสภาพท่ีตอ้งการหรือมาตรฐานที่

ควรจะเปน็ กบัสภาพของความเปน็จริงที่เกดิขึน้ อนัหมายถึงปัญหาทีต่อ้งแกไ้ขหรือปญัหาทีต่อ้ง

ป้องกนั หรือโอกาสทีค่วรริเริ่มพัฒนา  

    

ปัจจบุนั 

ปัญหา วตัถปุระสงค ์

สาเหต ุ วิธีการ 
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จากนัน้จึงเป็นการวเิคราะหว์่าปญัหาทีร่ะบุไว้ มีสาเหตุจากอะไรบา้ง ปกติแลว้ปญัหาหนึง่

ปัญหามักจะมีผลมาจากสาเหตหุลายสาเหตเุสมอ หรอืในทางกลบักนั สาเหตุเพียงเรื่องเดียวก็

อาจจะน าไปสูป่ัญหาต่างๆ  หลายปัญหาก็ได้  

ด้านที่สอง เปน็ความสัมพันธ์ระหวา่งปญัหากับวัตถุประสงค์คือ การเปลี่ยนปัญหา ซึง่เป็น

ภาพในเชิงลบในเวลาปัจจุบนัให้เปน็ วัตถุประสงค์ (Objectives) คือ สภาพทีแ่สดงให้เหน็ อย่าง

ชัดเจนว่าปัญหาที่เกดิขั้น มาแล้วในอดตี เมื่อไดร้ับการแก้ไขแลว้จะน าไปสู่สภาพทีพึ่งประสงค์ใน

อนาคต โดยจะระบุในรปูของผลลัพธ์ในเชงิบวกที่ตอ้งการ รวมทั้งระบุถึงค่าเป้าหมายต่างๆ 

(Targets) ในรูปของอัตราการเปลี่ยนแปลงทีต่้องการใหเ้กิดขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพกับ

ก ากับด้วยกลุ่มคนหรือพ้ืนทีเ่ป้าหมายที่ตอ้งการใหไ้ดร้ับผลประโยชน ์รวมทั้งระบเุวลาที่ตอ้งการ

ให้ผลลัพธ์นั้นเกดิขึน้ 

ด้านที่สาม เปน็ความสมัพันธ์ระหวา่งวัตถุประสงคก์ับวิธกีาร คือการคดิค้นวธิีการ หรือ

ทางเลือกต่างๆ (means or alternatives) ท่ีจะใช้ในการด าเนนิการให้ส าเร็จหรือบรรลวุัตถ

ประสงค์ที่วางไว ้

ด้านที่สี่ เปน็ความสัมพันธ์ระหวา่งวิธีการกบัสาเหต ุกลา่วคือในการคิดค้นวิธกีารต่างๆ นั้น 

จะต้องค านึงถงึวา่วธิีการเหล่านั้นจะต้องสัมพันธ์กบัสาเหตขุองปญัหาที่ได้วเิคราะหไ์ว้ ซึ่งเป็นการ

ชี้ให้เหน็ว่าทางเลือกในการด าเนินงานที่เปน็จริง จะต้องน าไปสู่การลด ควบคุม หรือขจัดสาเหตุ

ต่างๆ ทีร่ะบไุว้ลว่งหน้าได ้

3. การจดัเตรยีมเอกสาร 

3.1 การรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้ง

ภายในและภายนอกองค์การ ผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้คือ การรับรู้ถึงปัญหาหรือความต้องการต่างๆ 

3.2 การวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการ เพ่ือที่จะพิจารณาว่า สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา

หรือความต้องการเช่นนั้นมีอะไรบ้าง มีกี่สาเหตุ 

3.3 การก าหนดวัตถุประสงค์คอื สภาพของผลลัพธ์ที่ต้องการจะให้เกิดพร้อมกับการก าหนด

เป้าหมายคือ ผลงานที่จะด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ตามที่ก าหนด โดยผลงานนี้จะระบุทั้ง



 
11 

ปริมาณหรือคุณภาพและเวลา รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการวัดความส าเร็จในการ

ด าเนินงาน 

3.4 การพิจารณาวัตถุประสงค์และเปา้หมาย ในขั้นนี้เป็นการปรกึษาหารือขอความเห็นชอบ

จากผู้บริหาร ท้ังในลักษณะที่เป็นทางการและหรือไม่เป็นทางการสุดแล้วแต่กรณี 

ผลจากการปรึกษาหารือ อาจน าไปสู่การปรับปรุง ยกเลิก วัตถุประสงค์และเป้าหมายอันถือ

ข้อตกลงเบื้องต้นที่ส าคัญและน าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดวิธีการต่อไป 

3.5 การคิดค้นและแสวงหาทางเลือก โดยพิจารณาว่าสาเหตตุ่างๆ ที่ไดว้ิเคราะห์ไว้แล้ว ควร

จะมีวิธีการในการแก้ไขอย่างไร ซึ่งมักจะมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งทางจากนั้นในแต่ละทางเลือกจะ

จัดท ารายละเอียดของวิธีการ  

3.6 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมาะสมของทางเลือกต่างๆ ด้วยการใช้ข้อมูลจากผล

การศึกษาความเปน็ไปไดม้าใช้ในการพิจารณาส าหรบัวิธกีารศึกษาความเปน็ไปได้จะอธิบายในหัวข้อ

อื่นต่อไป 

3.7 การน าข้อมูลในการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมาะสมของทางเลือกเสนอให้ผู้บริหาร

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณา เพื่อตัดสินว่าควรจะเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 

3.8 น าทางเลือกที่เหมาะสมไปจัดท าข้อเสนอโครงการตามแบบแผนที่ก าหนดทั้งนี้หมายถึง

การจัดท าเอกสาร แผน และส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งในแต่ละหน่วยงานอาจมีข้อเกี่ ยวกับการจัดท า

เอกสารแผนตามทีเห็นเหมาะสม 
 

4. การฝึกอบรมรวมไปถึงการปฏิบัติในการใชร้ะบบใหม่ 

การบริหารโครงการฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการที่จะท าให้การพัฒนาบุคลากร

ของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้รับผิดชอบในการบริหารโครงการฝึกอบรมจะต้องมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรม หลักการบริหารงานฝึกอบรม มีทัศนคติที่ดีต่อการ

ฝึกอบรมในฐานะผู้บริหารโครงการผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผู้ให้ค าแนะน าปรึกษา ผู้อ านวยความ

สะดวก ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเรียนรู้ ผู้ประสานงานและผู้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะต้องใช้ทั้ง

ศาสตร์และศิลป์ เพ่ือให้การบริหารโครงการฝึกอบมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากรและองค์กร 
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การฝึกอบรม คือ กระบวนการในอันที่ จะท าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ 

(Knowledge) ความเข้าใจ (Understanding) ทัศนคติ (Attitude) และความช านาญในเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง และเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ การจัดการฝึกอบรมเป็นเพียงหนึ่ง

ในหลายวิธีการในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร และการฝึกอบรมจะเกิดผลดีต่อเมื่อผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการอย่างมีระบบ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้หากผู้รับผิดชอบจัดการฝึกอบรมมีความเข้าใจถึง

กระบวนการฝึกอบรม และวิธีการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนอย่างเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 กระบวนการฝึกอบรม 

การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 

การบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นกิจกรรมที่ท าควบคู่กับการบริหารโครงการทั้ง 4 ขั้นตอน คือ การ

น าเสนอโครงการ การเริ่มโครงการ การด าเนินงานโครงการ และการปิดโครงการ และบางครั้งต้องท า

กิจกรรมต่อเนื่องไปจนกระทั่งเกิดการยอมรับ เกิดความรู้สึกเป็นผู้รับผิดชอบของระบบหรือกระบวนการ นั่น

คอืระบบถือเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานประจ าวัน 

การหาความ

จ าเป็นในการ

ฝึกอบรม 

การก าหนด

โครงการ

ฝึกอบรม 

การสรา้ง

หลกัสตูรการ

ฝึกอบรม 

การบรหิาร

โครงการ

ฝึกอบรม 

การประเมินผล

และติดตามผล

การฝึกอบรม 
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ภาพที่ 4 เครื่องมือการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ขั นตอนท่ี 1 น้าเสนอโครงการ 

สิ่งส าคัญทีต่้องด าเนนิการในขั้นตอนนี้ ไดแ้ก่ สาเหตุทีต่้องเปลี่ยนแปลง ต้องค้นหาค าตอบใหไ้ดว้่า มี

ความจ าเปน็มากน้อยแคไ่หนถึงต้องท าการเปลี่ยนแปลง ก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือ

อะไร วเิคราะหห์าความแตกต่างระหว่างสถานภาพปัจจบุันและอนาคตที่ตอ้งการ นัน่คือหาว่า เมือ่โครงการ

เสร็จสิ้นลง ภาพของอนาคตเป็นอย่างไร เมื่อเขา้ใจช่องวา่ง (gaps) ระหว่างปัจจุบนัและอนาคต ต้องก าหนด

ทางเลือกหรือการคิดหาวิธหีรือหนทางไปสู่เป้าหมาย ซึ่งการที่เราเข้าใจสาเหต ุเป้าหมาย ช่องว่างและความ

แตกต่างระหว่างปัจจบุันกับอนาคตที่ต้องการ ตลอดการด าเนินงาน ขั้นตอน หรือสิง่ที่ต้องท าเพื่อมุ่งไปสู่

เป้าหมายอย่างชัดเจน จะชว่ยให้วางแผนโครงการได้อยา่งมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะจะสามารถก าหนด

วัตถุประสงค ์กิจกรรม เวลา งบประมาณ ทรัพยากร ผลลัพธ์ของโครงการ และประโยชน์ที่องคก์รจะได้รับได้

อย่างชัดเจน มองเหน็ภาพตัง้แต่ปัจจุบนัจนกระทัง่ปดิโครงการ สามารถคาดการณ์ถงึความเสี่ยงทีอ่าจเกดิขึน้

ในโครงการ ตลอดจนผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ และสามารถวางแผนรบัมือกับความเสี่ยง

และการเปลีย่นแปลงได้ลว่งหน้า ดงันัน้จะชว่ยให้น าเสนอโครงการได้ส าเร็จง่ายขึน้ 

ขั นตอนท่ี 2 การเริ่มโครงการ 

สิ่งส าคัญทีต่้องท าในขั้นตอนนี้ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงทั้งผลดีและ

ผลเสีย การจัดตั้งคณะท างานเฉพาะกิจเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง การวางแผนบรหิารการเปลี่ยนแปลงไม่

ปัจจบุนั 

Gaps 

Transition 

ความมุง่หวงั

ในอนาคต 

น าเสนอโครงการ เริม่โครงการ ด าเนินโครงการ ปิดโครงการ 

การบรหิารการเปลีย่นแปลง (Change Management) 
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ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นๆจะเกิดขึน้จรงิหรอืไม ่ตอ้งมกีารวางแผนเพ่ือบรหิารการเปลีย่นแปลงให้มี

ประสิทธิภาพที่สุด 

จากตวัอย่างโครงการน าระบบบรหิารผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance 

Management) เข้ามาใช้ในองค์กร ผลกระทบหรอืการเปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึน้อาจเป็น ด้านนโยบายการ

บริหารผลงาน กระบวนการวางแผนงานทัง้ระดบัแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิการ กระบวนการบริหาร

ผลงาน บทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารและพนักงาน การประสานงานระหว่างหน่วยงาน กระบวนการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ เชน่ การประเมนิผลงานประจ าปี การบริหารค่าจา้งเงินเดือน การบริหารข้อมูล ตลอดจน

กระบวนการและระบบงานสนับสนนุ เช่น การฝึกอบรมระบบงานใหม ่การฝึกอบรมทักษะ Performance 

coaching แก่ผู้บรหิารตลอดจนโค๊ช หรือ เทคโนโลยีทีจ่ะช่วยในการเก็บข้อมูลและประมวลผล เปน็ตน้ 

คณะท างานมีไว้เพ่ือบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Team) มีหน้าที่ด าเนินงานตามแผนงาน 

โดยมีเป้าหมายร่วมกัน มีการแบ่งงาน ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน เช่น การสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ การวิเคราะหผ์ลกระทบตอ่องค์กร การฝึกอบรม เป็นต้น โดยทั่วไปคณะท างานคณะนี้จะเป็น

คณะท างานย่อยในโครงการ บุคคลที่ส าคัญในคณะท างานนี้คือ Change Sponsor ซึ่งควรเป็นผู้บริหาร

ระดับสูงที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในองค์กร และเป็นผู้ดูแลก ากับให้การท างานของทีมประสานสอดคล้อง

กันอย่างราบรื่นและสอดคล้องกับแผนการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม 

แผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Plan) จะต้องสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของ

โครงการ แผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง หมายถึงการจัดท ารายละเอียดของแผนงานและกิจกรรมของงาน

การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อสื่อสารให้ทุกฝ่ายเข้าใจแผนการด าเนินงาน กิจกรรมของงาน และก าหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกทีมบริหารการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสิ่งที่ต้องส่งมอบในโครงการ 

ขั นตอนท่ี 3 การด้าเนินงานโครงการ 

การปฏิบตัติามแผนงานนั้น สิ่งส าคัญทีค่ือต้องมกีารตดิตามผลอย่างสม่ าเสมอ มกีารสื่อสารสองทาง 

และรายงานความกา้วหน้าเปรียบเทียบกับแผนงาน และมีการปรบัเปลี่ยนเปา้หมายและแผนงานตามสภาพ

ความเปน็จริง จะมกีารใช้เครื่องมือหรือกิจกรรมการบรหิารการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนบัสนุนการบรหิารงาน

โครงการ โดยเฉพาะการสื่อสารไปยงัผู้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง 
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ขั นตอนท่ี 4 การปดิโครงการ  

ถ่ายทอด แบ่งปนัองค์ความรู้ สรปุงาน และส่งมอบงานทั้งหมดตอ่ให้กบัทีมงานของลูกค้า Change 

Agents เพื่อด าเนนิการตอ่ไป 

หลักการประเมินความส้าเร็จของโครงการ 

การประเมินโครงการมีหลกัการส าคัญ และจ าเปน็ตอ้งพจิารณาจากความหมายและความส าคัญของ

การประเมินเป็นหลักดังนี ้

ความหมายของการประเมิน 

1. การประเมิน (Evaluation) 

การประเมิน หมายถึง กระบวนการตดัสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามตัวชี้วดั โดยการเปรียบเทียบ

กับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ดังนัน้ การประเมินโครงการ จงึหมายถึง การตดัสินคุณค่าของโครงการ 

โดยเกบ็ข้อมูลจากตัวชี้วดัทีก่ าหนดขึ้น และน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐาน เพื่อแสดงถึง

ความส าเร็จของโครงการ จากความหมายดังกล่าว จะเห็นไดว้่า การประเมินจะตอ้งเกี่ยวข้องกับค า 3 ค า 

คือ ตวัชีว้ัด เกณฑ์ และมาตรฐาน ดังนัน้ เพื่อให้เกดิความเข้าใจตรงกัน จึงขออธบิายความหมายของค าท้ัง 3 

ค าดงันี ้

ตัวชี วดั (Indicator) หมายถึงตวัประกอบ ตัวแปร หรือค่าที่สังเกตไดซ้ึ่งใช้บง่บอกถงึ สถานภาพหรือ

สะท้อนลกัษณะหรือผลของการด าเนินงาน 

เกณฑ์ (Criteria) หมายถงึ ระดบัที่แสดงถึงความส าเร็จของการด าเนนิงานหรือผลทีไ่ด้รบั 

มาตรฐาน (Standard) หมายถึง ระดับการปฏบิัติทีแ่สดงถงึความส าเร็จอันเป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไป 

ตัวอย่าง เช่น การประเมนิผลผลิตของโครงการโดยตรง (Output Evaluation) ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้น

โดยตรงทนัทีจากโครงการ สามารถพิจารณาการบรรลผุลเบื้องต้น ได้จากตัวชี้วดัเรือ่งเวลา ในด้านเวลา 

งบประมาณที่ใช้และสัดสว่นของงานที่ท าเสร็จ โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ ดังนี้ 
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ประเด็นการประเมิน ตัวชี วดั เกณฑ ์
การบรรลุผลเบื้องต้นของ
โครงการ 

1. เวลาทีเ่สร็จ ก าหนดเวลาของโครงการเสร็จ
ก่อนเวลาหรือทนัเวลาที่ก าหนด 

2. งบประมาณที่ใข ้ งบประมาณที่ใช้จริงน้อยกวา่หรือ
เท่ากับงบประมาณที่ได้รบั 

3. สัดส่วนของงานที่ท าเสร็จ งานเสร็จตามเปา้หมาย 100% 
4. สัดส่วนที่ได้รบัผลประโยชน์
หลังจากมีโครงการ 

ได้รบัผมประโยชนห์ลังการ
ด าเนินโครงการอย่างน้อย 90% 

ดังนัน้ การก าหนดตวัชี้วดัและเกณฑ์/มาตรฐาน ที่เหมาะสม จงึเปน็ปัจจัยส าคญัที่ท าให้ผลการ

ประเมินเป็นทีน่่าเชื่อถือ และยอมรบัได้อย่างแท้จรงิ ซึ่งวิธีการก าหนดตัวชีว้ดัและเกณฑ์ที่เหมาะสมจะได้

กล่าวในเนื้อหาของขัน้ตอนการประเมินแต่ละขัน้ตอ่ไป 

1.1 ความส าคัญของการประเมิน 

ในการด าเนินงานโครงการ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการจะต้องทราบถึงความ

เป็นไปได้ ความพร้อม ความก้าวหน้า และความส าเร็จของโครงการ ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ถ้า

การด าเนินงานปราศจากการประเมนิ ผู้ปฏิบัติจะไม่ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ความพร้อม ความ

เหมาะสมของการด าเนินงานและเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน ก็จะไม่ทราบว่าผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร

บ้าง ควรยกเลิก หรือปรับหรือขยายโครงการหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้เพราะไม่มีสารสนเทศ จากการประเมินมา

ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจนั่นเอง 

ดังนัน้สารสนเทศที่ได้จากการประเมนิจึงเป็นสารสนเทศที่มีความส าคญัตอ่การตดัสนิใจของผูบ้ริหาร 

ในการตัดสนิใจ ผู้ประเมินจงึมีบทบาทส าคญัในการน าเสนอผลการประเมนิในลักษณะที่เหมาะสมกับผู้ใช้ผล

การประเมินแต่ละกลุ่มผูท้ี่ท าหน้าที่ประเมนิสามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 กลุม่ คอื 

1) ผู้ประเมินภายใน (Internal Evaluator) ได้แก่ ผูป้ระเมินที่เป็นบุคคลทีป่ฏิบัตงิานในโครงการนั้น 

ซึ่งเป็นผู้ทีร่ับผดิชอบต่อโครงการนั้นโดยตรง 
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2) ผู้ประเมินภายนอก (External Evaluator) ได้แก่ ผู้ประเมินที่ เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้

ปฏิบัติงานในโครงการและไม่มีส่วนในการด าเนินการของโครงการนั้นโดยตรง ซึ่งอาจเป็นบุคคลจาก

หน่วยงานอื่นภายใต้สังกัดเดียวกัน แต่อยู่นอกโครงการ หรืออาจเป็นบุคคลจากสังกัดอื่นภายนอกก็ได้ 

กรณีที่ผู้ประเมินเป็นบุคคลภายนอก ผู้ประเมินจะต้องพยายามสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานใน

โครงการว่า การประเมินไม่ใช่การจับผิด แต่เป็นการน าเสนอข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงาน

ของโครงการ โดยเฉพาะถ้าน าเสนอต่อผู้บริหารในการตัดสินใจ ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นทางเลือกส าคัญเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจต่อการด าเนินการของโครงการว่าจะปรับขยาย เปลี่ยนแปลงโครงการในลักษณะใดจึง

จะเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในโครงการเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการประเมินและยอมรับการประเมินว่า

เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ไม่ใช่ท าลาย ซึ่งจะส่งผลต่อการให้ความร่วมมือในการเก็บและรวบรวมข้อมูลของผู้

ประเมิน ดังนั้น บุคคลที่จะเป็นนักประเมินที่ดี ควรจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 

1) เข้าใจในสิ่งที่ต้องการประเมินอย่างชัดเจน เพื่อน าไปสู่การวางแผนและด าเนนิการประเมินอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2) ควรเป็นนักวิจัยที่ดีด้วย เพราะข้อมูลที่ใช้ในการประเมินเกิดจากกระบวนการวิจัย  ดังนั้นการ

ประเมินจะมีคุณภาพก็ต่อเมื่อเริ่มจากการได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ ความแตกต่างของการวิจัยและการประเมิน

อยู่ที่ การวิจัย เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ สนใจความจริง (Fact) ของสิ่งต่างๆ แต่การประเมิน เน้นการ

ตัดสินคุณค่า มุ่งผลในทางปฏิบัติการน าไปใช้ประโยชน์ การประเมินจึงมีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากกว่า 

3) ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเชิงปรัชญา กล่าวคือ นอกจากที่นักประเมินจะมีความรู้ในทฤษฎีการ

ประเมินและรูปแบบต่างๆ แล้ว ผู้ประเมินจ าเป็นต้องรู้จักพิจารณาเบื้องหลังแนวความคิดของการสร้าง

ทฤษฎีการประเมินแต่ละทฤษฎีด้วย เพราะผู้ประเมินจะต้องท าหน้าที่เป็นผู้ตัดสินคุณค่า ดังนั้นจึงต้องมี

ความสามารถในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการประเมินที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ 

4) ต้องรู้จักประนีประนอม เพราะผู้ประเมินจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ได้แก่  คณะผู้

ประเมินเอง ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการในโครงการ ผู้สนับสนุนด้านการเงิน ผู้รับผลจากโครงการ ฯลฯ จึงต้อง

รู้จักการประสานประโยชน์บนพ้ืนฐานของความยุติธรรม ให้เกิดแก่ทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม 
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2. ประเภทของการประเมนิ 

การประเมินมอียู่ดว้ยกันหลายลักษณะ ซึ่งถ้าพิจารณาจดัประเภทของการประเมินแล้วสามารถแบง่

ได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี ้

2.1 แบ่งตามวัตถุประสงค์การประเมนิ แบง่ได้เปน็ 2 ประเภท คือ 

 1) การประเมนิความกา้วหน้า (Formative Evaluation) เป็นการประเมินระหวา่งการด าเนนิ

โครงการ เพื่อพิจารณาความก้าวหนา้ของโครงการ ว่าจ าเป็นต้องมีการปรบัปรุงเปลีย่นแปลงส่วนใด เพื่อให้

เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของการด าเนนิงานมากขึ้น 

2) การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) เป็นการประเมนิเมื่อสิน้สดุโครงการเพื่อ

ตัดสนิความส าเร็จของโครงการวา่บรรลุวตัถปุระสงคม์ากน้อยเพียงใดหรือบรรลุเป้าหมายที่ควรจะเปน็

เพียงใด 

2.2 แบ่งตามช่วงเวลาของการประเมนิ แบง่ได้เปน็ 5 ประเภท ดังนี้ 

1) การประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) เป็นการประเมินความต้องการ

จ าเป็นของโครงการในเบื้องต้น ก่อนที่จะจัดท าโครงการใดๆ เป็นการประเมินที่มีประโยชน์ต่อการวาง

นโยบายและการวางแผน เพ่ือให้ได้แนวคิดของการจัดโครงการที่สามารถสนองความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายได้ 

2) การประเมินความเป็นไปได ้(Feasibility Study) เป็นการประเมนิเพ่ือพิจารณาความเป็นไป

ได้ของโครงการที่จะด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัย/เงื่อนไขที่จ าเป็นต่อความส าเร็จของโครงการ มักจะ

ประเมินในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหาร 

3) การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินสิ่งที่ป้อนเข้าสู่โครงการว่ามี

ความเหมาะสมเพียงใดก่อนที่จะเริ่มโครงการ สิ่งที่ป้อนเข้าเช่น คน วัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ งบประมาณ 

เป็นต้น 

4) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินกระบวนการด าเนินการ

ตามที่ก าหนด ท าการประเมินในขณะที่โครงการก าลังด าเนินการอยู่ เพ่ือใช้ผลการปรับปรุง หรือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการด า เนินงาน ซึ่งมีลักษณะครอบคลุมการประเมินความก้าวหน้า (Formative 

Evaluation) ของโครงการ 
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5) การประเมินผลผลิต (Output / Product Evaluation) เป็นการประเมินผลที่ ได้จาก

โครงการโดยตรง และเป็นผลที่คาดหวังจากโครงการ ว่าผลที่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของ

โครงการมากน้อยเพียงใด 

6) การประเมินผลกระทบ (Outcome / Impact Evaluation) เป็นการประเมินผลที่ได้จาก

ผลของโครงการทั้งที่คาดหวังและไม่ได้คาดหวัง ซึ่งเป็นผลทางบวกและทางลบ เพ่ือน าผลไปประกอบการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ เช่น การยกเลิก หรือด าเนินโครงการดังกล่าวต่อไป 

7) การประเมินงานประเมิน (Meta Evaluation) เป็นการประเมินผลของการประเมินอีกครั้ง

หนึ่ง เพ่ือศึกษาความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมิน และผลการประเมินวิธีการนี้ ยังไม่

แพร่หลายมากนัก 
 

3. ขั นตอนการประเมิน 

 ในการประเมนิแต่ละครั้ง ผูป้ระเมินจ าเปน็ต้องด าเนนิตามขัน้ตอนของการประเมนิ ดังต่อไปนี ้

1) การวิเคราะห์โครงการที่จะประเมนิ 

เป็นการศึกษารายละเอียดต่างๆ ของโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ของโครงการที่

จะประเมิน เพ่ือให้ผู้ประเมินเกิดความรู้ความเข้าใจโครงการอย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่หลักการและเหตุผลของ

โครงการ วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้มูลจนถึงผลของโครงการ การวิเคราะห์

โครงการอย่างละเอียดรอบคอบ จะเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้ประเมินเกิดแนวคิดต่างๆ ที่จะน าไปสู่การ

ก าหนดประเด็นการประเมินได ้ดังนั้นการวเิคราะหโ์ครงการที่จะประเมินจึงเป็นขั้นตอนการประเมินที่ส าคัญ

อย่างยิ่งขั้นตอนแรกของการประเมิน 
 

2) การศกึษารปูแบบการประเมิน (Model) 

ผู้ประเมินจ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของการประเมินแบบต่างๆ อย่างกว้างขวาง รูปแบบ

ของการประเมินแต่ละแบบ จะได้มาจากแนวความคิดที่แตกต่างกันไปของเจ้าของรูปแบบแต่ละท่าน 

การศึกษารูปแบบของการประเมนิหลายๆ แบบ จะท าให้ผู้ประเมินได้เห็นทางเลือกที่หลากหลายที่จะน าไปสู่

การเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมที่สุดกับโครงการที่จะประเมิน แต่โดยส่วนใหญ่ โครงการแต่ละโครงการไม่

สามารถประเมินโดยใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างเดียวเสมอไป ผู้ประเมินจึงใช้การผสมผสานหลายๆ 

รูปแบบการประเมิน เพ่ือให้ผลการประเมินสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
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3) การก าหนดประเดน็ของการประเมิน 

ผู้ประเมินจ าเป็นต้องก าหนดประเด็นของการประเมินอย่างเหมาะสม เพ่ือจะน าไปสู่การก าหนด

รายละเอียดในขั้นตอนต่อๆ ไป อย่างสมบูรณ์ตามประเด็นที่ก าหนด ผู้ประเมินสามารถก าหนดประเด็นของ

การประเมินได้จากการวิเคราะห์โครงการที่จะประเมินในขั้นตอนที่ 1) ผสมผสานกับการศึกษารูปแบบของ

การประเมินในขั้นตอนที่ 2) ทั้งนี้ผู้ประเมินจะต้องค านึงถึงความต้องการของผู้ใช้ผลการประเมิน ซึ่งอาจจะ

เป็นผู้ให้ทุน ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจตัดสินใจ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ฯลฯ เพ่ือให้ผลจากการประเมินเป็น

ประโยชน์ต่อบุคคลต่างๆ อย่างแท้จริง 
 

4) การพัฒนาตัวชีว้ดัและก าหนดเกณฑ์ 

ในการประเมินใดๆ สิ่งส าคัญที่จะท าให้เกิดความเชื่อถือในผลการประเมินได้ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพ

ของตัวชี้วัด (Indicator) และเกณฑ์ (Criteria) ดังนั้น ขั้นตอนส าคัญของการประเมินอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือ 

การพัฒนาตัวชี้วัด และการก าหนดเกณฑ์ที่เหมาะสม ตัวชี้วัดแต่ละตัวจะได้มาจากประเด็นของการประเมิน

ท่ีผู้ประเมินได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนที่ 3) ผู้ประเมินต้องพยายามค้นหาตัวชี้วัดที่สามารถแสดงประสิทธิภาพ

ของแต่ละประเด็นได้ชัดเจนที่สุด ซึ่งสามารถสังเกตหรือวัดได้และเมื่อได้ตัวชี้ วัดที่เหมาะสมแล้ว ผู้ประเมิน

จ าเป็นต้องก าหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมให้กับตัวชี้วัดแต่ละตัวดังกล่าว เพ่ือเป็นเกณฑ์ตัดสินได้ว่าผลการ

ด าเนินงานของโครงการที่พิจารณาจากตัวชี้วัดแต่ละตัวนั้น ประสบความส า เร็จเป็นไปตามเกณฑ์มากน้อย

เพียงใด 

5) การออกแบบการประเมิน 

หลังจากที่ผู้ประเมินก าหนดประเด็นของการประเมิน และพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์ที่เหมาะสมได้

แล้ว ผู้ประเมินสามารถเริ่มออกแบบการประเมินได้ เริ่มตั้งแต่การผสมผสานความคิดทั้งหมด เป็นรูปแบบ

การประเมินที่เลือกใช้ให้เหมาะสมกับโครงการที่จะประเมิน การก าหนดวิธีการประเมิน การสุ่มตัวอย่าง 

ตัวชี้วัดและเกณฑ์ที่จะใช้ แหล่งข้อมูลที่ต้องการ เครื่องมือที่ใช้ และการวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบการ

ประเมินจึงเป็นเสมือนแนวทางการประเมินที่ผู้ประเมินได้เตรียมการออกแบบไว้ส าหรับแต่ละโครงการ 
 

6) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

หลังจากที่ผู้ประเมินได้ออกแบบการประเมินไว้แล้ว ผู้ประเมินต้องลงมือเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่

ต้องการ โดยอาจจะใช้วิธีการหลายๆ อย่าง เช่น การสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์การสอบถาม ซึ่งการ

เลือกใช้วิธีการใดย่อมขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการประเมินและลักษณะข้อมูลที่ต้องการเป็นส าคัญ 
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7) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนนี้จะสอดคล้องกับขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล กล่าวคือ ถ้าผู้ประเมินเลือกวิธีก ารเก็บ

รวบรวมข้อมูลวิธีใด เครื่องมือที่ใช้ก็ต้องสอดคล้องกับวิธีการนั้น เช่น ถ้าใช้วิธีการสอบเครื่องมือที่ใช้ก็คือ 

แบบสอบ ถ้าใช้วิธีการสอบถาม เครื่องมือที่ใช้ก็คือ แบบสอบถาม นั่นเอง ผู้ประเมินจ า เป็นต้องมีความรู้ใน

เรื่องการสร้างเครื่องมือแต่ละชนิดให้มีคุณภาพ เพราะผลการประเมินจะเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด ย่อม

ขึ้นกับเครื่องมือที่มีคุณภาพเป็นส าคัญ 
 

8) การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อผู้ประเมินเก็บรวบรวมขอ้มูลที่ต้องการได้แลว้ ผูป้ระเมินต้องท าการวิเคราะหข์้อมูลโดยใชว้ิธกีาร

ทางสถติิที่เหมาะสม เพ่ือใหไ้ด้ผลออกมาตามวตัถุประสงค์ของการประเมนิ 
 

9) การตัดสนิผล สรุปผล และอภิปรายผลการประเมิน 

หลังจากได้ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ ผู้ประเมินจ าเป็นต้องตัดสินผลว่า โครงการดังกล่าวด าเนินการ

อย่างมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาทั้งผลผลิต (Output/Product)และผลลัพธ์ (Outcome / 

Impact) จากนั้นผู้ประเมินต้องสรุปผลการประเมินให้เห็นภาพรวมทั้งหมดและเพ่ือให้เกิดแนวความคิดเชิง

สร้างสรรค์ ผู้ประเมินจ าเป็นต้องอภิปรายผลการประเมินด้วย เพ่ือจะได้ทราบเหตุผลต่างๆ ที่ท าให้เกิดผล

การประเมินดังเช่นที่ปรากฏ 
 

10) การเขียนรายงานการประเมนิ 

เมื่อการประเมินได้เสร็จสิ้น ผู้ประเมินต้องเขียนรายงานการประเมินโดยเป็นการน าเสนอการ

ด าเนินการประเมินโครงการทุกขั้นตอน เพ่ือให้ผู้อื่นได้รับทราบและเข้าใจการประเมินในครั้งนี้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งผู้บริหารและผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ เทคนิคการเขียนรายงานการประเมินจึงมีความส าคัญเป็น

อย่างยิ่งในขั้นตอนนี้ 

จากขั้นตอนการประเมนิทั้งหมด 10 ขัน้ตอน จะท าให้ผูป้ระเมินเริ่มเห็นแนวทางการท างานใน

ลักษณะการประเมนิอย่างเป็นระบบมากขึ้น  
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ความรู้ในการบริหารโครงการ 

ความรู้ในการบริหารโครงการประกอบด้วยความรู้ทั้ง 10 ด้าน โดย 4 ด้าน เป็นความรู้ที่เป็นส่วน

ส าคัญของการบริหารโครงการ และอีก 6 ด้านเป็นความรู้ที่สนับสนุนการบริหารโครงการโดยกลุ่มความรู้ทั้ง 

10 ด้านถูกก าหนดโดยสถาบันการบริหารโครงการ (Project Management Institute: PMI) เป็นสถาบันที่

ออกใบรับรองบุคคลที่ผ่านการทดสอบความรู้ทั้ ง 10 ด้านของ (Project Management Body of 

Knowledge: PMBOK) ประกอบด้วยความรู้ต่างๆ ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงความรู้ทั้ง 10 ด้านที่ถูกก าหนดดว้ยสถาบันการบริหารโครงการ (PMI) 

- การบริหารการบูรณาการโครงการ (Project Integration Management) เป็นการประสาน

ความรู้ทั้ง 10 ดน่ เพื่อใหค้วามรู้ทั้ง 10 ด้านสามารถบรหิารโครงการให้เปน็ไปตามขอบเขต 

งบประมาณ และเวลาที่ก าหนด 

- การบริหารขอบเขตโครงการ (Project Scope Management) เปน็การควบคุมและก าหนด

ขอบเขตทัง้หมดของโครงการที่จะท าใหโ้ครงการเสร็จสมบูรณ์ 

- การบริหารเวลาโครงการ (Project Schedule Management) เปน็การประเมินระยะเวลาที่

ใช้ในการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสดุโครงการตลอดจนควบคมุให้โครงการเสร็จสิน้ตาม

เวลาที่ก าหนดไว ้

Project Integration 

Management 

Project Scope 

Management 

Project Schedule 

Management 

Project Cost 

Management 

Project Quality 

Management 

Project Human 

Resource 

Management 

Project 

Communications 

Management 

Project Procurement 

Management 

Project Stakeholder 

Management 

Project Risk 

Management 
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- การบริหารคา่ใช้จ่ายของโครงการ (Project Cost Management) เป็นการประเมนิค่าใช้จา่ย

ตลอดทัง้โครงการตั้งแตเ่ริ่มต้นจนสิ้นสดุโครงการตลอดจนควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการใหอ้ยู่ใน

กรอบทีก่ าหนดไว ้

- การบริหารคณุภาพของโครงการ (Project Quality Management) เป็นการวางแผนการ

ประกนัคุณภาพและควบคุมคุณภาพของโครงการให้เปน็ไปตามแผนการประกนัคุณภาพที่

ก าหนด 

- การบริหารการทรัพยากรมนุษย์ของโครงการ (Project Human Resource Management) 

เป็นการประเมินความรูข้องบุคลากร การฝึกอบรมให้ความรูแ้ละการบริหารจัดการทรัพยากรที่มี

อยู่ให้เหมาะสมกับงานหรือกิจกรรมของโครงการ 

- การบริหารการสื่อสารของโครงการ (Project Communication Management) เป็นการใช้

เทคนิค วธิีการในการสื่อสารข้อมูล และการประสารงานร่วมกันภายในโครงการเพ่ือให้การ

ด าเนินโครงการเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

- การบริหารความเสี่ยงของโครงการ (Project Risk Management) เป็นการประเมนิและ

ก าหนดความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้น ซึ่งความเสี่ยงนั้นมีผลกระทบตลอดระยะเวลาการด าเนิน

โครงการ รวมไปถงึแนวทางการแก้ไข และการปอ้งกนัเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและ

มีผลกระทบกบัโครงการ 

- การบริการการจดัซื อจัดจา้ง (Project Procurement Management) เป็นการบรหิาร

จัดการสัญญาของสินค้า หรอืบริการที่องค์กรไดม้ีการตกลงว่าจ้างจากองค์กรภายนอก 

- การบริหารผู้มีส่วนไดส้่วนเสียของโครงการ (Project Stakeholder Management) บุคคล 

หนว่ยงาน หรือองค์กรที่ให้ความสนใจ หรือมีความเกี่ยวข้องต่อผลการด าเนนิงานของโครงการ 

ซึ่งผลการด าเนนิการของโครงการนัน้สามารถสง่ผลบวกและผลลบต่อผู้ทีเ่กี่ยวข้องโดยตรง หรือ

ทางอ้อม 

การวางแผนการบริหารความเสีย่ง (Project Risk Management Plan) 

มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือ การตัดสินใจเลือกวิธีการและแผนการจัดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

ของโครงการ ดังนั้นกิจกรรมหรือกลยุทธ์จึงครอบคลุมกระบวนการทั้งหมด  ตลอดจนความสัมพันธ์กับ

สภาพแวดล้อมของโครงการ การบริหารความเสี่ยงจึงกลายเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้โครงการมีความสมบูรณ์
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มากขึ้น และเพื่อให้เกิดประสิทธผิล  จึงต้องมีการวางแผนกจิกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดสรรงบประมาณ

และทรัพยากรอื่นๆ ผู้จัดการจะต้องถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นงานส าคัญอีกงานหนึ่งที่ต้องให้ความเอา

ใจใส่  และจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

1. ขอบเขตของการวางแผนการบริหารความเสี่ยง 

แผนการบริหารความเสี่ยงเป็นเรือ่งการด าเนนิงานภายในโครงการใดโครงการหนึ่งโดยเฉพาะ 

กิจกรรมการด าเนนิงานจึงเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้เกดิความเสี่ยง มีการจดัหมวดหมู่

ขององค์ประกอบให้ครอบคลุมสภาพแวดล้อมทีก่่อให้เกดิความเสี่ยงอย่างคร่าวๆ ไดแ้ก่ ผูม้ีส่วนได้เสีย  

(Stakeholders) สภาพแวดล้อมของโครงการ (Project  Environment) การแบ่งโครงสร้างการท างานของ

โครงการ (Project  Work  Breakdown  Structure) และกรอบการด าเนินงานของโครงการ (Project  

Framework)  ซึ่งอธบิายไดด้ังนี้ 

1.1 ผู้มีส่วนไดเ้สีย ความเตม็ใจในความเสี่ยงของผู้มสี่วนได้เสียมีอิทธิพลต่อขอบข่ายการวางแผน 

การบริหารความเสี่ยงและความเต็มใจนัน้ยังขึ้นอยูก่ับความส าคัญของโครงการ วตัถุประสงคแ์ละความ

คาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งแบ่งออกเป็น  4  กลุ่มใหญ่ คือ ลูกคา้ ผู้บริหารระดบัสูง ผู้ลงทนุและสังคม  

แต่ละกลุ่มจะมีระดบัความเต็มใจต่างกนั ดังจะเหน็ได้จากนโยบายหรอืการปฏิบตัิทีพึ่งพอใจในผลก าไรและ

การปฏิบตัิการ การวางแผนการบริหารความเสี่ยงจึงถกูก าหนดให้ด าเนินการเมื่อผู้มสี่วนได้เสีย มีความเตม็

ใจที่จะเสี่ยงในระดบัต่ า ในทางกลับกันหากความเตม็ใจทีจ่ะเสี่ยงอยู่ในระดับสูง การวางแผนการบรหิาร

ความเสี่ยงก็จะลดลงอย่างมาก 

1.2  สภาพแวดล้อมของโครงการ สภาพแวดล้อมของโครงการประกอบดว้ยตวัแปรมากมาย ซึง่

รวมทัง้ ตลาด ความหลากหลายทางวฒันธรรม องคก์ารและความเสี่ยงระดบัโลก ตวัแปรขา้งต้นจะเปน็

ตัวก าหนดว่าจะวางแผนการบริหารความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด เชน่ ความหลากหลายทางวฒันธรรมท าให้

เกิดความแตกต่างด้านการปฏิบัติและความร่วมมือของบคุคล การวางแผนการบริหารความเสี่ยงจงึอาจต้อง

มีหลายระดบัเพื่อให้ครอบคลุมความหลากหลายดังกล่าวแลว้ 

1.3 การแบ่งโครงสร้างการท างานของโครงการ (WBS) จะเปน็ต้องก าหนดขอบเขตการวาง

แผนการบริหารความเสี่ยง ความซับซ้อนและความสามารถในการจดัการ กลา่วคือ โครงสร้างการท างาน

ของโครงการมีความซับซ้อนก็ต้องก็ตอ้งวางแผนการบรหิารความเสี่ยงมากกว่าโครงสร้างการท างานแบบ

ง่ายๆ 
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1.4 กรอบการด าเนินงานของโครงการ จะมีผลต่อขอบเขตของการบรหิารความเสี่ยง ซึ่งโดยปกติ

กรอบการด าเนินงานของโครงการเกดิจากวตัถุประสงค์ กระบวนการ สมมตฐิานและข้อจ ากัดของโครงการ  

เช่น การก าหนดวตัถุประสงค์ที่ชัดเจนของโครงการจะชว่ยลดขอบเขตของการวางแผน การบริหารความ

เสี่ยง ขณะเดียวกนัความเข้าใจกระบวนการด าเนินงานของโครงการก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้เชน่กนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแบง่โครงสรา้งการวางแผน 

การบรหิารความเสีย่ง 

ผูม้ีสว่นไดเ้สยี การแบง่ระบบ 

การท างาน 

ขอบเขต 

การท างาน 

ของโครงการ 

สภาพ 

แวดลอ้ม 

ลกูคา้ ฝ่าย 
จดัการ
ระดบัสูง 

ผูล้งทนุ สงัคม 

เทคโนโลยี ทรพัยากร 

วตัถปุระสงค ์ กระบวน

การ 

สมมตุิฐาน 

และขอ้จ ากดั 

เงิน 

ตลาด วฒันธรรม องคก์ร ความเสีย่ง

ระดบัโลก 



 

แผนบริหารความเส่ียงโครงการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

กระทรวงมหาดไทย                                                                                                                      ผู้รับผิดชอบ 

องค์การจัดการน้ าเสยี                                                                                                                    หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาองค์กร กองสารสนเทศและประเมินผล 

                                                                                                                                            ระยะเวลาการด าเนินการ  กันยายน 2563 – ตุลาคม 2564 

ชื่อโครงการ 
ประเภท/กิจกรรม

ความเสี่ยง 
แผนปฏิบัติ ระยะเวลา 

2563 2564 
ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

1.การจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการองค์กร 

การด าเนินงานของ
พนักงานภายในไม่
ต่อเนื่อง 

จัดฝึกอบรม
การใช้งาน
อุปกรณ์
สารสนเทศ 

1 ปี             

2. การพัฒนาเครือข่ายและระบบรักษา
ความปลอดภัยของด้านข้อมูลสารสนเทศ 

การด าเนินงานของ
พนักงานภายในไม่
ต่อเนื่อง 

จัดฝึกอบรม
ความ
ปลอดภัย
ของด้าน
ข้อมูล
สารสนเทศ 

1 ปี             

3. งานจ้างเหมาบ ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และ
อุปกรณ์ระบบเครือข่ายกลาง 

การด าเนินงานของ
พนักงานภายในไม่
ต่อเน่ือง 

พนักงานกอง
สารสนเทศ
เป็นผู้ดูแล
ชั่วคราว 

1 ปี             

4. การจ้างท่ีปรึกษาเพื่อบริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารขององค์กร 

ระบบสารสนเทศ
ภายในองค์กรไม่มี
ความมั่งคง
ปลอดภัย 

จัดฝึกอบรม
ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ

1 ปี             



 

ชื่อโครงการ 
ประเภท/กิจกรรม

ความเสี่ยง 
แผนปฏิบัติ ระยะเวลา 

2563 2564 
ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

สื่อสารของ
องค์กร 

4. การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

การด าเนินงาน
ด้านบุคลากรมี
ความล่าช้า 

อบรม
พนักงานให้
น าระบบ
เทคโนโลยีฟ
ฟรีมาใช้ 

1 ปี             

5. การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับ
ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ า
เสียประเทศไทย 

การด าเนินงานไม่มี
ประสิทธิภาพและ
ไม่คลอบคลุม 

จัดท าแผน
ฉุกเฉิน 

1 ปี             

7. การจัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน้ า
เสียท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ 

ไม่สามารถเป็น
องค์กรชั้นน า 

จัดท าแผน
ฉุกเฉิน 

1 ปี             

8. การจัดท าข้อมูลด้านน้ าเสียแบบครบ
วงจรบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
Big Data 

การด าเนินงาน
ภายในองค์กรไม่มี
ความสอดคล้องกัน 

จัดท าแผน
ฉุกเฉิน 

1 ปี             

9. การพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้
องค์การจัดการน้ าเสีย 

การด าเนินงานไม่
ต่อเนื่อง 

จัดอบรมให้
พนักงานได้
ความรู้ความ
เข้าใจ 

1 ปี             

10. การพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุ การด าเนินงานไม่
ต่อเนื่อง 

จัดอบรมให้
พนักงานได้
ความรู้ความ
เข้าใจ 

1 ปี             

11. การจัดหาระบบการควบคุมและ การด าเนินงาน จัดอบรมให้ 1 ปี             



 

ชื่อโครงการ 
ประเภท/กิจกรรม

ความเสี่ยง 
แผนปฏิบัติ ระยะเวลา 

2563 2564 
ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

ติดตามการด าเนินงานโครงการของ
องค์การจัดการน้ าเสีย 

โครงการเกิดการ
ล่าช้าและ
คลาดเคลื่อน 

พนักงานได้
ความรู้ความ
เข้าใจ 

12. การอบรมพัฒนาความรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่บุคลากรในองค์กร 
(Digital Literacy) ของ อจน. 

พนักงานภายใน
องค์กรขาดความรู้
ความสามารถด้าน
ดิจิทัล 

จัดท าแผน
รองรับ 

1 ปี             

13. การศึกษาการบริหารจัดการองค์กร 
8 Enablers 

องค์กรไม่มี
ความก้าวหน้าใน
การด าเนินงาน 

ฝึกอบรมให้
พนักงานได้
ความรู้ 

1 ปี             

14. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน
การจัดการน้ าเสีย 

ไม่สามารถเป็น
องค์กรชั้นน า 

จัดท าแผนดู
งานระหว่าง
หน่วยงาน 

1 ปี             

15. การบริหารจัดการองค์ความรู้ 
(Knowledge Management) 

พนักงานภายใน
องค์กรขาดความรู้
ความสามารถ 

จัดฝึกอบรม
ให้แก่
พนักงาน 

1 ปี             

16. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การเข้าพื้นท่ีเพื่อ
ด าเนินงาน
ยากล าบาก 

จัดท า
แนวทาง 

1 ปี             

17. การพัฒนาระบบการบูรณาการ
ข้อมูลและการจัดท าระบบพยากรณ์
เตือนภัยส าหรับการบริหารจัดการน้ าเสีย 

การด าเนินงานไม่มี
ประสิทธิภาพและ
ไม่คลอบคลุม 

จัดท าแผน
ฉุกเฉินด้าน
การบูรณา
การข้อมูล 

1 ปี             

18. การจัดหาและติดตั้งเครื่องมือ การด าเนินงานไม่มี การจัดท า 1 ปี             



 

ชื่อโครงการ 
ประเภท/กิจกรรม

ความเสี่ยง 
แผนปฏิบัติ ระยะเวลา 

2563 2564 
ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

ส าหรับตรวจสอบและรายงานคุณภาพ
น้ าท่ีผ่านการบ าบัดแล้วผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Online 
Monitoring) จ านวน 2 แห่ง 

ประสิทธิภาพและ
ไม่คลอบคลุม 

แผนส ารอง
ฉุกเฉิน 

19. การจัดท า Application เพื่อใช้
ตรวจสอบและประเมินผลการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในระบบบ าบัดน้ าเสีย 

การด าเนินงานไม่มี
ประสิทธิภาพและ
ไม่คลอบคลุม 

การจัดอบรม
ให้พนักงาน
มีความารู้
เรื่องก๊าซ
เรือนกระจก 

1 ปี             

20. การศึกษาและก าหนดแนวทางใน
การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) 

การปรับปรุง
กระบวนการ
ท างานโดยต้องมี
ความค านึงถึงการ
รักษา 
ระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติอาจเกิด
การเข้าใจผิดใน
การด าเนินงาน 

การอบรมให้
ข้อมูล
เกี่ยวกับการ
สร้าง
ประสิทธิภาพ 

1 ปี             

 

 

 


