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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2557-2560 
จัดท้าขึ นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการน ้าเสียระยะ 
4 ปี ซึ่งจะระบุถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยแผนงานและแผนปฏิบัติการจะสอดคล้องกับยุทธศาสต์ กลยุทธ์ ตามแผนวิสาหกิจ
องค์การจัดการน ้าเสีย ตั งแต่ปี พ.ศ.2557-2560 องค์การจัดการน ้าเสียได้ท้าการรวบรวมสถานภาพ
ปัจจุบันของระบบสารสนเทศและการสื่อสารองค์กร รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 
ผนวกกับแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 
และปรับให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ องค์การจัดการน ้าเสียในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ทั งนี เพื่อให้
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การจัดการน ้าเสียเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรมีแนวทางการท้างานที่ชัดเจน เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการด้าเนินงาน รวมถึงเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์วัดผลและประเมินผลการด้าเนินงานของ
ส้านักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ ในหัวข้อการพิจารณาแผนแม่บทสารสนเทศ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2557-2560
เล่มนี ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสียในการประชุมครั งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 19 
สิงหาคม 2556 ทั งนี องค์การจัดการน ้าเสีย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเล่มนี  จะเป็นประโยชน์ต่อการด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสียต่อไป 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

ตามที่องค์การจัดการน ้าเสียมีวิสัยทัศน์ ในการเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการน ้าเสีย
แบบมีส่วนร่วมเพ่ือคุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดล้อม รัฐบาลจึงได้ก้าหนดวิสัยทัศน์ ตามกรอบ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ดังนั นองค์การจัดการน ้าเสีย
จ้าเป็นต้องน้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารและ
จัดการองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

องค์การจัดการน ้าเสีย จึงได้จัดท้าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 
2557-2560 ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และสนับสนุนกลยุทธ์ด้านต่างๆ ขององค์กร  โดยระบุ
ถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(SWOT Analysis) เพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
แผนงานและแผนปฏิบัติการจะสอดคล้องกับยุทธศาสต์ กลยุทธ์ ตามแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย 
ตั งแต่ปี พ.ศ.2557-2560 และเพื่อสนับสนุนให้องค์กรมีแนวทางการท้างานที่ชัดเจน เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่า และเกิดผลสมฤทธิ์ในการด้าเนินงาน โดยมีสาระส้าคัญของแผนงาน งบประมาณของ
แผนปฏิบัติการตั งแต่ปี พ.ศ.2557-2560 ดังนี  

แผนงานที ่1 : พัฒนาก้าลังคนดา้น (ICT) ของพนกังานทั่วไปให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ 
ผลิตและใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทนัมี 5 แผนปฏิบตัิการ โดยลา้ดับความสา้คัญดังนี  

แผนปฏบิัตกิารที ่1 โครงการฝกึอบรมความรู้พื นฐานคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากร 110,000 บาท 

แผนปฏบิัตกิารที ่2 โครงการฝกึอบรมด้านระบบสารสนเทศ (MIS) 110,000 บาท 

แผนปฏบิัตกิารที ่3 โครงการฝกึอบรมด้านระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ (GIS) 150,000 บาท 

แผนปฏบิัตกิารที ่4 โครงการฝกึอบรมบคุลากร IT 200,000 บาท 

แผนปฏบิัตกิารที ่5 โครงการฝกึอบรมระดบัผู้บรหิารฝ่าย IT  200,000 บาท 

รวมงบประมาณแผนงานที่ 1 : 770,000 บาท 

 



แผนงานที ่2 : พัฒนาโครงสร้างพื นฐานของระบบเครือขา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร
ม ี5 แผนปฏิบตัิการ โดยลา้ดับความสา้คัญดังนี  

แผนปฏบิัตกิารที ่1 โครงการจดัซื อครุภัณฑ์ 4,500,000 บาท 

แผนปฏบิัตกิารที ่2 โครงการระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ                   - 

แผนปฏบิัตกิารที ่3 โครงการระบบคลาวด์ Cloud Computing 90,000  บาท 

แผนปฏบิัตกิารที ่4 โครงการระบบประชมุทางไกล (Video Conference) 1,560,000 บาท 

แผนปฏบิัตกิารที ่5 โครงการขยายสัญญาณระบบอินเตอรเ์นต็  2,560,000 บาท 

รวมงบประมาณแผนงานที่ 2 : 8,710,000 บาท 
 

แผนงานที ่3 : พัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการภายในหนว่ยงานและประชาชนทั่วไปม ี7 
แผนปฏบิัตกิาร โดยล้าดบัความส้าคัญดังนี  

แผนปฏบิัตกิารที ่1 โครงการระบบบริหารการเงนิและบัญชี 600,000 บาท 

แผนปฏบิัตกิารที ่2 โครงการระบบงานใหบ้ริการ/คิดคา่ธรรมเนียม 600,000 บาท 

แผนปฏบิัตกิารที ่3 โครงการระบบบริหารงานบคุคลและเงนิเดือน   600,000 บาท 

แผนปฏบิัตกิารที ่4 โครงการระบบบริหารงานพสัดุและจัดซื อ 600,000 บาท 

แผนปฏบิัตกิารที ่5 โครงการ IT Help Desk 300,000 บาท 

แผนปฏบิัตกิารที ่6 โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส ์ 600,000 บาท 

แผนปฏบิัตกิารที ่7 โครงการตดิตามและบริหารความเสี่ยง  600,000 บาท 

รวมงบประมาณแผนงานที่ 3 : 3,900,000 บาท 

 

 



แผนงานที ่4 : พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายการจดัการน ้าเสียม ี2 แผนปฏิบตัิการ โดยล้าดบั
ความสา้คัญดังนี  

แผนปฏบิัตกิารที ่1 โครงการพัฒนาเวบ็ไซต์องคก์ารจดัการน ้าเสีย 300,000 บาท 

แผนปฏบิัตกิารที ่2 โครงการพัฒนาศูนย์องค์ความรู้ขององค์กร     450,000 บาท 

รวมงบประมาณแผนงานที่ 4 : 480,000 บาท 

 

แผนงานที ่5 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อชว่ยในการตัดสินใจอย่างมธีรรมาภิบาลมี 2 
แผนปฏบิัตกิาร โดยล้าดบัความส้าคัญดังนี  

แผนปฏบิัตกิารที ่1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรด์้านการ
จัดการน ้าเสีย (GIS, EIS) 

4,200,000 บาท 

แผนปฏบิัตกิารที ่2 โครงการสนับสนุนการควบคุมและตรวจสอบภายใน          3,000,000 บาท 

รวมงบประมาณแผนงานที่ 5 : 7,200,000 บาท 
 

 

 ทั งนี การขับเคลื่อนแผนงานสู่เป้าหมายนั น ได้เสนอแนะแนวทางให้มีการพัฒนากลไกโดยน้าแผน
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์แปลงสู่การแผนปฏิบัติการ และประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารจัดการสารสนเทศที่ดี
ตามหลักสากล โดยแผนแม่บทที่จัดท้าขึ นต้องมีความสอดคล้องกับ กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับ
ที่ 2 ของประเทศไทย พ.ศ.2552-2556 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559 และ แผนวิสาหิกจองค์การจัดการน ้าเสีย ปี พ.ศ.
2557-2560 รวมถึงการน้าบทสรุปของผลรายงานผลการด้าเนินงาน ในเรื่องการจัดท้าแผนแม่บท
สารสนเทศและการสื่อสารขององค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีบัญชี 2555 มาท้าการแก้ไขตามรายงาน
การสรุปผลแต่ละหัวข้อ ซึ่งจะท้าให้การปฏิบัติงานด้านสารสนเทศขององค์การจัดการน ้าเสียนั นนั นมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

 



บทที่ 1  
 

บทน ำ 
 
หลักกำรและเหตุผล 

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส้าคัญต่ออัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลก และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ 
ประเทศไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงการเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในปัจจุบันและที่จะมาถึงในอนาคต 

องค์การจัดการน ้าเสียจึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องจัดท้าแผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
ขึ นมาใช้งานเพ่ือให้การท้างานของพนักงานในองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ น รวมถึง
การให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่สะดวกรวดเร็วแก่หน่วยงานภายนอกและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศขององค์การจัดการน ้าเสีย ซึ่งการจัดท้าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ฉบับนี ได้ก้าหนดให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และสนับสนุนกลยุทธ์ด้านต่างๆ ขององค์กร  
โดยระบุถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และการวิเคราะห์สถานภาพด้าน ICT (SWOT 
Analysis) เพ่ือให้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือ
สนับสนุนให้องค์กรมีแนวทางการท้างานที่ชัดเจน เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเกิดผลสมฤทธิ์
ในการด้าเนินงาน 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ได้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การจัดการน ้าเสีย 
ประจ้าปี 2557-2560 ที่สอดคล้องกับแผนกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ .ศ.
2554-2563 ของประเทศไทย แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศ
ไทย  พ .ศ .2552-2556 และ  แผนแม่บทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559  

2. เพ่ือเป็นกรอบการจัดท้าแผนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หน่วยงานภายใต้องค์การจัดการน ้าเสีย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการบริหารงานให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 



3. เพื่อเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการภายในหน่วยงานและประชาชนทั่วไป 

4. เพื่อเป็นการพัฒนาก้าลังคนด้านสารสนเทศและพนักงานทั่วไปให้มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์ ผลิตและใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

5. เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารขององค์การจัดการน า้เสีย  

ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
การจัดท้าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์การจัดการน ้าเสีย พ .ศ. 

2557-2560 ได้ท้าการศึกษาจากวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบันและความต้องการของแผนกต่างๆของ
องค์การจัดการน ้าเสีย ซึ่งเป็นการส้ารวจและศึกษาระบบการท้างานในปัจจุบัน โดยพิจารณาจากปัญหาที่
เกิดขึ นและความต้องการน้าระบบสารสนเทศมาช่วยงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมของการน้า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งาน และท้าการก้าหนดความต้องการใช้ระบบสารสนเทศให้ตรงกับ
การท้างานของพนักงานอย่างชัดเจน โดยแบ่งขอบเขตและขั นตอนการด้าเนินงาน มีรายละเอียดดังนี  

 
1. ทบทวนปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจาก  

1.1. กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศไทยระยะ  พ.ศ. 
2554-2563   

1.2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบบัที่ 2 ของประเทศไทย พ.ศ. 
2552-2556 

1.3. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 

1.4. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์การจัดการน า้เสีย (พ.ศ. 2556-
2560) 

1.5. แผนวิสาหกิจองค์การจดัการน ้าเสียในระยะ 4 ป ี(พ.ศ.2557-2560) 
1.6. ปัจจัยภายใน 
1.7. บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
1.8. แบบสา้รวจความพึงพอใจในการใชง้านระบบสารสนเทศของพนกังานองค์การ

จัดการน ้าเสีย ทั งก่อนและหลังใช้งาน 
1.9. ข้อมูลการประเมิลผลประจ้าปีบัญช ี2555 



2. ด้าเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศในภาพรวม 
ท้าการวิเคราะห์และออกแบบในภาพรวมซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการก้าหนดสถาปัตยกรรมที่

เหมาะสมในเรื่องต่างๆ ได้แก่  
3. ออกแบบสถาปตัยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ จะเปน็การระบุความต้องการทรัพยากรต่างๆ 

(Hardware and Software) ที่ควรจัดหาเพิ่มเตมิทั งที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลกัและอุปกรณ์เชื่อมต่อ
ต่างๆ 

3.1. ออกแบบโครงสร้างระบบสารสนเทศ เป็นการออกแบบระบบงานย่อยและ
ความสมัพันธร์ะหวา่งระบบงาน ฐานข้อมูลที่ใช้ รวมถึงการเชือ่มโยงประสานการใชข้้อมูลรว่มกัน 

3.2. การออกแบบสถาปตัยกรรมเครือข่าย เป็นการกา้หนดโครงสรา้งของการเชือ่มโยง
เครือข่ายทั งภายในและภายนอกหนว่ยงาน เพ่ือเป็นการใช้งานและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร 

3.3. จัดล้าดบัความสา้คัญของระบบงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างของระบบงานและ
ความจา้เปน็ในการระบบงานนั น รวมถึงความคุ้มคา่ของการใช้ระบบงาน 

 
4. ท้าการก้าหนดแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารองค์การจัดการน ้าเสยี 

น้าผลงานการออกแบบระบบต่างๆ ในภาพรวมมาท้าการก้าหนดแผนหลักในทุกๆด้าน ได้แก่ 
แผนหลักด้านการจัดหาและติดตั งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย แผนการพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ แผนพัฒนาก้าลังคนให้มีความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการจัดเตรียมงาบ
ประมาณส้าหรับด้าเนินงานตามโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ น 

แผนขั นต้นที่ได้จะเรียกว่า ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจะมีการ
น้าเสนอต่อที่ประชุมกับผู้ใช้ระดับต่างๆ เพ่ือระดมความคิดเห็นและให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันในหน่วยงาน ผลที่ได้จากการประชุมจะน้ามาใช้ในการปรับปรุงร่างแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้สมบูรณ์ยิ่งขึ นตามความเหมาะสม เพ่ือให้องค์การจัดการน ้าเสียมีระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการการใช้งานในด้านต่างๆ ที่ครอบคลุม
ภารกิจของหน่วยงาน มีระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นศูนย์รวมข้อมูลทางการจัดการ
น ้าเสียที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ทันสมัย สามารถให้บริการข้อมูลทั งหน่วยงานภายในและภายนอกได้ รวมถึง
ประชาชนสามารถที่จะเข้ามาใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ขององค์การจัดการน ้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั งนี แผนแม่บทขั นสุดท้ายที่ได้จะเรียกว่า “แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย พ.ศ.2557-2560” ซึ่งจะมีเนื อหาสอดคล้องกับแผนกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย แผนแม่บทเทคโนโลยี



สารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย พ.ศ.2552-2556 และ แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559  
เทคโนโลยีสำรสนเทศในปัจจุบันขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 

องค์การจัดการน ้าเสียได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และช่วยลดขั นตอน
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงประชาชนและหน่วยงานภายนอกสามารถที่จะเข้ามาใชข้อ้มลูทีเ่ปน็
ประโยชน์จากองค์การจัดการน ้าเสียได้ เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันขององค์การจัดการน ้าเสีย มีดังนี  

 
1. ระบบเครอืข่ายและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ระบบเครือข่ายขององค์การจัดการน ้าเสียถูกออกแบบแยกเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจน คือ
ระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) เชื่อมต่อกันบนระบบแลน (LAN: Local Area Network) และระบบ
เครือข่ายภายนอก (Internet) ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ GIN (Government Information 
Network) ขนาด 2 เมกะไบต์ และ ผ่านระบบเช่าสัญญาณ Leased Line ขนาด 10 เมกะไบต์  รวมถึง
อุปกรณ์ในการรับ-ส่งสัญญาณในระบบเครือข่าย เช่ย Switch Hub, Wireless Access Point เป็นต้น 

 
2. ระบบคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ต่อพ่วง 

องค์การจัดการน ้าเสียมีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั งโต๊ะมีจ้านวน 71 เครื่อง และคอมพิวเตอร์
พกพามีจ้านวน 39 เครื่อง  รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในส้านักงาน เช่น เครื่องพิมพ์ (Printer), Scanner เป็นต้น 

 
3. ระบบสารสนเทศ 

องค์การจัดการน ้าเสีย มีการพัฒนาและใช้งานระบบสารสนเทศ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบตัิงานในด้านตา่งๆ  ดังนี  

3.1 ระบบงานงบประมาณ การเงิน และบัญชี 
3.2 ระบบบริการงานบุคคล 
3.3 ระบบบรหิารงานพัสด ุ
3.4 ระบบงานสารบรรณอเิล็กทรอนกิส ์
3.5 ระบบ Monitor Online 
3.6 ระบบ IT Help Desk 
3.7 ระบบบรหิารความเสี่ยง 



3.8 ระบบคิดค่าธรรมเนียมบ้าบดัน ้าเสีย 
3.9 เว็บไซต์องคก์ารจดัการน ้าเสีย 
3.10 ระบบสารสนเทศเชงิภูมิศาสตร์ 
3.11 ระบบจดัการเอกสารอเิล็กทรอนิกส์ 
3.12 ระบบประชมุทางไกล (Video Conference) 
 

4. ด้านการบรหิารจดัการ ดูแลและบริหารความเสี่ยง 

องค์การจัดการน ้าเสีย ได้ด้าเนินการและจดัท้าแผนต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิาร
จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบรหิารความเสีย่ง ดงันี  

4.1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4.2 นโยบายการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
4.3 แผนจดัการและแกไ้ขปญัหาจากภัยพิบัติ (Contingency Plan) 
4.4 แผนการส้ารองข้อมูลทีม่ีความส้าคญั 
4.5 แผนบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
องค์การจัดการน ้าเสีย มีแผนการน้าเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวเตอร์ (Cloud Computing) 

มาใช้เพ่ือลดปัญหาในการดูแลเครื่อง Server และลดค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษาเครื่อง Server หาก
เครื่อง Server เกิดปัญหาขึ น โดยได้ประสานขอใช้บริการของส้านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติกำรที่ก ำหนดตำมแผนงำนด้ำนสำรสนเทศ 
องค์การจัดการน ้าเสียได้ทา้การก้าหนดแผนงปฏิบตัิการที่มีความส้าคญักบัแผนงานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ดงันี  
 

แผนงำนที่ 1 : พัฒนาก้าลังคนดา้น (ICT) ของพนกังานทั่วไปให้มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์ ผลิตและใช้สารสนเทศอย่างมวีิจารณญาณและรูเ้ท่าทนัมี 5 แผนปฏิบตัิการ โดยล้าดับ
ความสา้คัญดังนี  

แผนปฏบิัตกิารที ่1 โครงการฝึกอบรมความรู้พื นฐานคอมพิวเตอร์ให้กบับคุลากร  
แผนปฏบิัตกิารที ่2 โครงการฝึกอบรมด้านระบบสารสนเทศ (MIS)  
แผนปฏบิัตกิารที ่3 โครงการฝึกอบรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
แผนปฏบิัตกิารที ่4 โครงการฝึกอบรมบคุลากร IT     
แผนปฏบิัตกิารที ่5 โครงการฝึกอบรมระดบัผู้บริหารฝ่าย IT  

แผนงำนที่ 2 : พัฒนาโครงสร้างพื นฐานของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สารม ี5 แผนปฏิบตัิการ โดยล้าดับความส้าคญัดงันี  

แผนปฏบิัตกิารที ่1 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์                             
แผนปฏบิัตกิารที ่2 โครงการระบบบริหารจัดการภัยคกุคามทางสารสนเทศภาครัฐ                       
แผนปฏบิัตกิารที ่3 โครงการระบบคลาวด์ (Cloud Computing)      
แผนปฏบิัตกิารที ่4 โครงการระบบประชมุทางไกล (Video Conference)  
แผนปฏบิัตกิารที ่5 โครงการขยายสัญญาณอนิเทอร์เนต็      

แผนงำนที่ 3 : พัฒนาระบบสารสนเทศการใหบ้ริการภายในหนว่ยงานและประชาชนทั่วไปม ี
7 แผนปฏิบัตกิาร โดยล้าดบัความสา้คัญดังนี  

แผนปฏบิัตกิารที ่1 โครงการระบบบริหารการเงนิและบญัชี     
แผนปฏบิัตกิารที ่2 ระบบงานให้บริการ/คิดค่าธรรมเนยีม       
แผนปฏบิัตกิารที ่3 โครงการระบบบริหารงานบคุคลและเงนิเดอืน      
แผนปฏบิัตกิารที ่4 โครงการระบบบริหารงานพัสดแุละจัดซื อ      
แผนปฏบิัตกิารที ่5 โครงการ IT Help Desk        
แผนปฏบิัตกิารที ่6 โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์      
แผนปฏบิัตกิารที ่7 โครงการตดิตามและบริหารความเสีย่ง 

 



แผนงำนที่ 4 : พัฒนาและเสริมสร้างเครือขา่ยการจดัการน ้าเสียมี 2 แผนปฏิบตัิการ โดย
ล้าดับความส้าคญัดงันี  

แผนปฏบิัตกิารที ่1 โครงการพัฒนาเวบ็ไซต์องค์การจดัการน า้เสีย    
แผนปฏบิัตกิารที ่2 โครงการพัฒนาศูนย์องค์ความรู้ขององค์กร        

แผนงำนที่ 5 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสนิใจอย่างมธีรรมาภิบาลมี 2 
แผนปฏบิัตกิาร โดยล้าดบัความส้าคัญดังนี  

แผนปฏบิัตกิารที ่1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรด์้านการจดัการน ้า
เสีย (GIS, EIS)             

แผนปฏบิัตกิารที ่2 โครงการสนับสนุนการควบคุมและตรวจสอบภายใน           
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สะดวกแก่การใช้งานและลดขั นตอนการปฏิบัติงาน
หรือการเข้าใช้ข้อมูล เกี่ยวกับการให้บริการภายในหน่วยงานและประชาชนทั่วไป 

2. พนักงานมีความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิตและใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ
และรู้เท่าทัน 

3. มีโครงสร้างพื นฐานของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การ
จัดการน ้าเสียที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานภายนอก  

4. องค์กรเป็นที่ยอมรับของประชาชนหรือหน่วยงานภายนอกมากขึ น 

5. มีระบบสารสนเทศที่เข้ามาช่วยให้การท้างานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ น 

 
 
 

 
 

 

 



บทที่ 2  
 

ภำรกิจและกำรบริหำรงำน 
 
โครงสร้ำงและภำรกิจขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 

องค์การจัดการน ้าเสีย (Wastewater Management Authority) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั งขึ นตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั งองค์การจัดการน ้าเสีย 
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๘ ด้วยเหตุผลที่ว่า ปัญหาน ้าเสียในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนล่าง ได้ทวี
ความรุนแรงมากขึ น ประกอบกับ การแก้ไขปัญหาน ้าเสียต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั น องค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) จึงจัดตั งขึ นโดยมีวัตถุประสงค์ตามพระราชกฤษฏีกา
จัดนั งองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.๒๕๒๘ และปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ และปี พ.ศ.๒๕๔๘ 
ปรากฏในมาตรา ๖ (หน้า ๔) คือ “การจัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมส้าหรับการบ้าบัดน ้าเสียภายในเขต
พื นที่จัดการน ้าเสีย และการให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งในและนอกเขตพื นที่
จัดการน ้าเสีย รวมทั งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน ้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิง
เสรษฐกิจ” โดยวัตถุประสงค์เพ่ิมขึ นจากเดิม คือ มีการให้บริการหรือจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ทั งในและ
นอกเขตพื นที่จัดการน ้าเสียเพ่ือให้ อจน.มีอ้านาจครอบคลุมในการจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับองค์กร
ปกครองท้องถิ่นซึ่งมีระบบอยู่แล้ว สามารถเดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เขตพื นที่จัดกำรน  ำเสยี 
องค์การจัดการน ้าเสีย ก่อตั งขึ นเพ่ือจัดระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม ส้าหรับการบ้าบัดน ้าเสียใน

พื นที่ที่ก้าหนดไว้ในพระราชกฤษฏีกา ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เทื่อวันที่ 5 
เมษายน 2542 ให้เพ่ิมพื นที่เทศบาลต้าบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี พื นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และพื นที่
จังหวัดอ่างทอง เป็นพื นที่จัดการน ้าเสีย 

ในปี พ.ศ.2554 ได้มีการก้าหนดพื นที่จัดการน ้าเสียเพ่ิมเติมอีก 9 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมือง
ศรีราชา เทศบาลเมืองสกลนคร เทศบาลเมืองเพชรบุรี เทศบาลเมืองชุมแสง เทศบาลต้าบลหัวหิน 
เทศบาลต้าบลบ้านเพ เทศบาลต้าบลป่าทอง เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ และเมืองพัทยา เป็นเขต
จัดการน ้าเสีย ซึ่งพื นที่ดังกล่าวนี ถูกก้าหนดให้เป็นพื นที่ที่มีความจ้าเป็นด้านการจัดการมลพิษ ซึ่งมุ่งเน้น
และมีส่วนรับผิดชอบในเขตการจัดการชุมชน รวมถึงพื นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ท้าให้เกิดน ้าเสียในพื นที่



สาธารณะซึ่งถูกทิ งจากโรงงานอุตสาหกรรม ทั งยังฟ้ืนฟูระบบบ้าบัดน ้าเสียที่ใช้งานได้ไม่เต็มที่ หรือไม่
สามารถใช้การได้ ให้กลับมาท้างานได้เป็นปกติขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย 

กำรด ำเนินงำน 
องค์การจัดการน ้าเสีย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม ในเขตพื นที่

จัดการน ้าเสียตามพระราชกฤษฏีหา และพื นที่ประกาศเพ่ิมเติม ต่อมาในปี พ.ศ.2554 องค์การจัดการน ้า
เสีย ได้เริ่มต้นการให้บริการเชิงพาณิชย์เพ่ือหารายได้เข้าสู่องค์กร ควบคู่กับการให้บริการเชิงสังคม เพ่ือ
ภาระด้านงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ โดยมีการให้บริการเชิงพาณิชย์ 4 กิจการ ดังนี  

 

1. รับบรหิารจัดการและบ้ารุงรกัษาระบบบา้บดัน ้าเสีย 

2. รับบรหิารจัดการและวิเคราะห์คุณภาพน ้า 

3. รับออกแบบ ส้ารวจ ปรบัปรงุ และก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

4. รับฝึกอบรมกี่ยวกบัการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าและควบคมุการเดนิระบบบ้าบดั
น ้าเสีย 

แผนผังโครงสร้ำงองค์กรขององค์กำรจัดกำรน  ำเสยี มดีังนี  

 
ภาพที่ 2.1 แสดงแผนผงัโครงสร้างองค์การจดัการน ้าเสีย 



วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปำ้ประสงค์ 
 ตามแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสียในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2556-2559) องค์การจัดการน ้าเสีย 
เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั งขึ นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั ง
องค์การจัดการน ้าเสีย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2538 ด้วยเล็งเห็นว่า ปัญหาน ้าเสียในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยา
ตอนล่างได้ทวีความรุนแรงและมีความเสื่อมโทรมมากขึ น ประกอบกับการแก้ไขปัญหาต้องมีการ
ด้าเนินงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั งในการจัดการน ้าเสียอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน ขาด
การบูรณาการการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และไม่มีความเป็นเอกภาพ ดังนั น การจัดตั งองค์การ
จัดการน ้าเสีย จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นองค์กรด้าเนินการจัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมสา้หรบัการบา้บดั
น ้าเสียในเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย รวมทั งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน ้าเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพในเชิงพาณิชย์  
 

วิสัยทัศน์ 
“เปน็องค์กรหลักในการบรหิารจดัการน ้าเสียแบบมีสว่นร่วม เพื่อคุณภาพชีวติและ

สิ่งแวดล้อมที่ด”ี  
 

พันธกิจ  
“บรหิารจดัการน า้เสียในพื นที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธภิาพ” 

 
เป้ำประสงค์ 

1. น ้าเสียได้รับการบ้าบัดมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 0.555 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในปี 2560 

2. ระบบบ้าบัดน ้าเสียในเขตพื นที่จัดการน ้าเสียทั งระบบบ้าบัดรวมและระบบบ้าบัดขนาด
เล็กได้รับการก่อสร้างและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จ้านวน 21 แห่ง ภายในปี 2560 

3. ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จ้านวน 35 แห่ง ภายในปี 2560 

 
 
 



 ค่ำนิยมหลักที่พึงประสงค์ (Ultimate Core Values)  
ค่านิยมหลักขององค์กร เป็นการยืนยันให้เห็นถึงวัฒนธรรมขององค์กรทั งในระดับบุคลากร

และองค์กร และเป็นการส่งเสริมทัศนคติและค่านิยมโดยรวมขององค์กรที่ส่งผลต่อคุณค่าองค์กรและเกิด
ความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพในการน้าองค์กรสู่เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ โดยมีค่านิยมหลัก 3 ด้าน คือ     
“มุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ เชี่ยวชาญในหน้าที่” 

ประเดน็ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์/มาตรการในการดา้เนนิงานองคก์ารจดัการน า้เสีย 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดให้มีระบบบ ำบัดน  ำเสียและกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

o กลยุทธ์ที่ 1 การก่อสร้างและบรหิารจดัการระบบบ้าบดัน ้าเสียในเขตปริมณฑล
ใช้งบประมาณรวม 3,105.30 ล้านบาท 

o กลยุทธ์ที่ 2 การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนขนาดเล็กใช ้
งบประมาณรวม  252.02 ล้านบาท 

o กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน า้เสียองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้งบประมาณรวม 4,420.24  ล้านบาท 

o กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างมาตรฐานการออกแบบและคู่มือการบริหารจัดการระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย  ใช้งบประมาณรวม 3.00 ล้านบาท 

o กลยุทธ์ที่ 5  การสร้างนวัฒกรรมด้านการจัดการน ้าเสีย ใช้งบประมาณรวม 11.60  
ล้านบาท   

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำองค์กรและบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง รวมทั งกำรจัดหำ
อำคำรที่ท ำกำรถำวร เพ่ือก้ำวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตำมหลักธรรมำภิบำล 

o กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้(Learning Organization) ใช้
งบประมาณรวม  292.55 ล้านบาท 

o กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และกระบวนการท้างานให้สอดคล้อง
ตามหลักธรรมาภิบาล ใช้งบประมาณรวม  449.75 ล้านบาท 

 
 
 



 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

o กลยุทธ์ที่ 8 การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ใช้งบประมาณรวม 123.15 ล้านบาท 

o กลยุทธ์ที่ 9 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) ใช้
งบประมาณรวม  131.47 ล้านบาท 

 

กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
แผนแม่บทที่จัดท้าขึ นมีความสอดคล้องกับ กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 
ของประเทศไทย พ.ศ.2552-2556 และแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2557-2560 รวมถึงแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ .ศ.2555-
2559 เพื่อเป็นการยกระดับองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพการท้างานให้แก่พนักงานในองค์กร โดยแผนงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการน ้าเสียฉบับนี มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2  กลยุทธ์
ท่ี 6 และ 7 ของแผนรัฐวิสาหกิจ ดังนี  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : การพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมทั งการจัดหาอาคารที่ท้าการถาวร 
เพ่ือก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล 

o กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  
o กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และกระบวนการท้างานให้สอดคล้อง

ตามหลักธรรมาภิบาล  

ซึ่งทั งสองกลยุทธ์ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี  

 แผนงานที ่1 : พัฒนาก้าลังคนดา้น (ICT) และพนกังานทั่วไปให้มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์ ผลิตและใช้สารสนเทศอย่างมวีิจารณญาณและรูเ้ท่าทนั  

 แผนงานที ่2 : พัฒนาโครงสร้างพื นฐานของระบบเครือขา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  

 แผนงานที ่3 : พัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการภายในหน่วยงานและประชาชน
ทั่วไป  



 แผนงานที ่4 : พัฒนาองค์ความรูแ้ละเสริมสร้างเครอืข่ายการจัดการน ้าเสีย  

 แผนงานที ่5 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อชว่ยในการตัดสินใจอย่างมธีรรมาภิบาล  

กำรวิเครำะห์สถำนภำพด้ำนสำรสนเทศ 
 การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT 
Analysis) จะส่งผลให้แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร องค์การจัดการน ้าเสีย มีความเหมาะสม 
สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร โดยอยู่ภายใต้ข้อจ้ากัดสภาวการณ์ต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อระบบ
สารสนเทศขององค์การจัดการน ้าเสีย 

การวเิคราะห์ปัจจัยภายใน 2 ประการ คือ จุดแข็ง และจุดด้อย 

 จุดแข็ง (Strength) 
o องค์กรมีนโยบายและแผนวสิาหกิจที่ชดัเจนและมีคุณภาพ 
o ผู้บริหารให้ความส้าคญักับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
o มีคณะท้างานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจดัการน า้เสีย 
o มีคณะกรรมการบรหิารสารสนเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิสบับสนุน

การด้าเนนิการด้านสารสนเทศของหนว่ยงานภายใน 
o องค์กรมีองค์ความรู้ที่สามารถเผยแพร่ทางสารสนเทศได้ 

 

 จุดด้อย (Weakness) 
o บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีนอ้ย ซึ่งท้าใหก้าร

บริหารจัดการขององคก์ร เป็นไปอย่างลา่ช้า ไม่เป็นระบบ และขาดประสิทธิภาพ 
o ขาดงบประมาณในการบา้รุงรักษาและจดัหา อุปกรณ์ ทดแทนดา้น ICT 

การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอก 2 ประการ คือโอกาส และข้อจ้ากดั 

 โอกาส (Opportunity) 
o ตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการ 

บริหารจัดการองค์กร ที่ก้าหนดให้พัฒนาระบบและมาตรฐานในการบริหารจัดการและจัดท้าฐานข้อมูล
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศหลักของประเทศได้การเปิดให้บริการระบบคลาวด์ Cloud Computing ของ
ส้านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สรอ. ท้าให้การใช้งานทรัพยากรต่างๆ เป็นไปได้อย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพสูง 



o การพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ (Government 
Monitoring) ของ สรอ. ท้าให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบกลางส้าหรับการประเมินความเสี่ยงและจุดอ่อน
ทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

o โครงการขยายผลการด้าเนินการระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ โดย สรอ. ท้าให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงานภาครัฐ  

o การจดัให้มแีผนการใช้ทรัพยากรรว่มกนัระหว่างหนว่ยงานภาครฐั 
o การเปิดประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

 ข้อจ้ากดั (Threats) 
o การไม่ได้รับการจดัสรรงบประมาณด้านสารสนเทศอย่างเพียงพอ ท้าใหก้าร 

พัฒนาทางดา้นระบบสารสนเทศในองคก์รเปน็ไปอย่างล่าช้า  
 
ตารางที่ 2.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง SWOT และยทุธศาสตร์/กลยุทธ ์

SWOT ยุทธศำสตร์/กลยุทธ ์
SO (Strength-Opportunity)  หาประโยชน์จากโอกาส 
(O) ท่ีเหมาะสมกบัจุดแขง็ (S) ขององคก์ร 

 

S1 - องค์กรมีนโยบายและแผนวิสาหกิจที่ชดัเจนและมี
คุณภาพ 
S2 - ผู้บริหารให้ความส้าคญักับงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
S2 - มีองคค์วามรู้ที่สามารถเผยแพร่ได ้
O1 - นโยบายของ ทส. ที่สนับสนนุฯ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 : พัฒนากา้ลังคนด้าน (ICT) 
และพนกังานทั่วไปใหม้ีความสามารถในการ
สร้างสรรค์ ผลิตและใช้สารสนเทศอย่างมี
วิจารณญาณและรูเ้ท่าทนั 

S2 - ผู้บริหารให้ความส้าคญักับงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
S3 - มีคณะท้างานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์าร
จัดการน ้าเสีย 
O1 - นโยบายของ ทส. ที่สนับสนนุฯ 
O2 - ส้านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์สรอ. ให้การ
สนับสนนุในเรื่อง Cloud Computing ระบบบริหาร

ยุทธศาสตร์ที ่2 : พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
ยุทธศาสตร์ที ่3 : พัฒนาระบบสารสนเทศการ
ให้บริการภายในหนว่ยงานและประชาชน
ทั่วไป 



SWOT ยุทธศำสตร์/กลยุทธ ์
จัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ  ระบบสาร
บรรณอเิล็กทรอนิกสข์องหนว่ยงานภาครฐั 

 

S1 – ผู้บริหารให้ความส้าคญักับงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
S2 - องค์กรมีองค์ความรู้ที่สามารถเผยแพร่ทาง
สารสนเทศได ้
O1 - การเปิดประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

ยุทธศาสตร์ที ่4 : พัฒนาองค์ความรูแ้ละ
เสริมสรา้งเครือข่ายการจัดการน ้าเสีย 

WO (Weakness-Opportunity)  แก้ไขจุดออ่นของ
องค์กร เพื่อหาประโยชน์จากโอกาส 

 

W1 -  อุปกรณค์อมพิวเตอรเ์ริ่มเสื่อมสภาพ ไม่ทัน
ปัจจุบัน  
O1 – นโยบายของ ทส. ที่สนับสนนุฯ 
O3 - การจดัให้มแีผนการใชท้รัพยากรรว่มกนัระหว่าง
หนว่ยงานภาครฐั 

ยุทธศาสตร์ที ่5 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ
ช่วยในการตดัสินใจอย่างมธีรรมาภิบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



บทที่ 3  
 

กำรบริหำรงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 
 

นโยบำยด้ำนสำรสนเทศ 
 องค์การจัดการน ้าเสีย มีจุดมุ่งหมายที่จะน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ 

และ/หรือ ลดขั นตอนการปฏิบติงาน ทั งในเรื่องการบริหารจัดการข้อมูล รวมทั งการบูรณาการองค์ความรู้
ด้านต่างๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลทั งในและระหว่างองค์กร ทั งนี ยังสามารถ
ตอบสนองนโยบายในเรื่องการให้บริการบ้าบัดน ้าเสียแก่ประชาชน/ผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองตามความต้องการ  
ตัวชี วัดผลกำรด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ตัวชี วัด ความส้าเร็จ คือการมีแผนแม่บทเทคโนโลยี และการสื่อสารองค์การจัดการน ้าเสีย 
เกิดจากการรวบรวมและน้าเข้าข้อมูลจากส่วนต่างๆ ภายใต้แผนการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ที่เป็นระบบ
และมีการออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูลสารสนเทศ ทั งนี รวมถึงการจัดท้าช่องทางการให้บริการข้อมูลใน
รูปแบบต่างๆ เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการน้าฐานข้อมูลที่ใช้มาท้าการตัดสินใจ และการน้าระบบ
มาตรฐานด้านสารสนเทศมาใช้ในองค์กรอย่างแพร่หลาย โดยสามารถจ้าแนกในรายละเอียดของปัจจัย
ภายในและภายนอกได้ดังนี  

 ปัจจัยภายใน 
o ความพรอ้มของผู้บริหาร 
o ความพรอ้มของหน่วยงานเทคโนโลยีสารเทศ 
o ความพรอ้มของบคุลากร 
o การจดัสรรทรัพยากร 

 ปัจจัยภายนอก 
o ผู้ประเมินผลการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ : ส้านกังาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ   
o หนว่ยงานภายนอกทีเ่กี่ยวขอ้งมาก : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กรมควบคุม
มลพิษ 



o หนว่ยงานภายนอกทีเ่กี่ยวขอ้งในระดบัรอง : องค์การบริหารส่วน
ท้องถิน่ อบจ. อบต. เทศบาล 
 

 ดัชนีชี วดั 
o จ้านวนโครงการที่สามารถดา้เนินไดแ้ลว้เสร็จตามแผนแม่บท 
o ระดบัความส้าเร็จของโครงการซึง่จ้าแนกออกเปน็ ระดับดีมาก ระดบั

ปานกลาง และระดับค่อนขา้งไมไ่ด้ผล และท้าการทบทวนผลการ
ด้าเนินงาน 

o การใช้ทรัพยากรรว่มกนัระหว่างหนว่ยงาน 
o จ้านวนผู้ใช้งานระบบต่างๆ  

 

แผนงำนของแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย  
การพัฒนาขดีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารองค์การจดัการน ้าเสีย

จะเนน้ให้การดา้เนนิงานเปน็ไปตามแต่ละวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี วดัของแต่ละแผนงาน ดงันี  
แผนงำนที่ 1 : พัฒนาก้าลังคนดา้น (ICT) และพนกังานทั่วไปให้มีความสามารถในการ

สร้างสรรค์ ผลิตและใช้สารสนเทศอย่างมวีิจารณญาณและรูเ้ท่าทนั  
   วัตถุประสงค ์

เพื่อฝึกอบรมพนักงานองค์การจัดการน ้าเสียทุกระดับใหม้ีความรู้ความช้านาญใน
เรื่องการบริหารจดัการและการใช้ระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้ำหมำย 
1. พนักงานองคก์ารจดัการน า้เสียทุกระดับทั งส่วนกลางและส้านักงานสาขามี

ความรู้ในเรื่องระบบสารสนเทศที่มากขึ น 

2. พนักงานองคก์ารจดัการน า้เสียสามารถน้าความรู้ทีไ่ดไ้ปประยุกต์ใช้ในสว่น
งานของตนเองได้อย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี วดั 
1. จ้านวนพนักงานทีม่ีความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่พ่ิมมากขึ น 

2. ความสา้เร็จของงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับพนักงานมมีากขึ น 

3. พนักงานสามารถแก้ปญัหาการใช้งานระบบสารสนเทสเบื องต้นได ้



แผนงำนที่ 2 : พัฒนาโครงสร้างพื นฐานของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  
   วัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนาระบบ ฮารด์แวร์ ซอฟตแ์วร์ และเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพในการ
ใช้งานมากยิ่งขึ น 

เป้ำหมำย 
1. อุปกรณค์อมพิวเตอร์ในองคก์รมีความทันสมัยมากยิ่งขึ น 

2. การใช้งานระบบสารสนเทศภายในองค์กรมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ น 

3. ลดภาระและค่าใช้จ่ายในเรือ่งการดแูลรักษาเครือ่งแม่ขา่ย 

4. ระบบอินเทอร์เน็ตในองคก์รมีความเรว็มากยิ่งขึ น 

ตัวชี วดั 
1. อุปกรณค์อมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพมีจ้านวนน้อยลง 

2. เกิดความเชื่อมัน่ในการใช้ระบบสารสนเทศภายในองคก์ร 

3. ค่าใช้จ่ายในการดแูลรกัษาเครื่องแมข่่ายน้อยลง 

4. ระบบอินเทอร์เน็ตไมม่ีปัญหาท้าให้พนักงานทา้งานได้สะดวกมากขึ น 

แผนงำนที่ 3 : พัฒนาระบบสารสนเทศการใหบ้ริการภายในหนว่ยงานและประชาชนทั่วไป 
   วัตถุประสงค ์
   พัฒนาระบบสารสนเทศและการบา้รุงรักษาระบบงานเดมิให้สามารถใช้งานได้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ น 

เป้ำหมำย 
1. ระบบงานสารสนเทศในแต่ละส่วนงานมีองค์ประกอบการใช้งานทีม่ากขึ น 

2. มีเครื่องมือทีช่่วยในการตรวจสอบการใชง้านระบบสารสนเทศภายในองค์กร 

3. มีคลังขอ้มูลขา่วสารในองค์กรที่พนักงานในองค์กร ประชาชน รวมถึง
หนว่ยงานภายนอกสามารถเข้ามาใชข้้อมูลเหล่านั นได้ 

 



ตัวชี วดั 
1. ปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศน้อยลง 

2. เกิดความคล่องตวัในการใช้งานระบบสารสนเทศภายในองค์กร 

3. ประชาชนและหนว่ยงานภายนอกเกดิความเชื่อมัน่ในการเข้ามาใช้ข้อมูลที่
เผยแพร่จากองค์การจดัการน ้าเสีย 

แผนงำนที่ 4 : พัฒนาองคค์วามรูแ้ละเสริมสร้างเครอืข่ายการจัดการน ้าเสีย 
   วัตถุประสงค ์

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเสริมสรา้งเครือข่ายการจัดการน ้าเสีภายในประเทศ
และระดบัภูมิภาคอาเซียน 

เป้ำหมำย 
1. เว็บไซต์ขององค์กรมีความนา่เชื่อถือและมีประชาชนหรอืหนว่ยงานภายนอก

เข้ามาใชบ้ริการมากยิ่งขึ น 

2. องค์กรเปน็ที่ยอมรบัในเรื่องของแหล่งจดัการขอ้มูลในดา้นตา่งๆ 

3. มีระบบฐานขอ้มูลกลางที่สามารถแลกเปลี่ยนและใชข้้อมูลร่วมกันไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี วดั 
1. มีจ้านวนผู้เข้ามาชมเว็บไซตม์ากขึ น 

2. มีการน้าขอ้มูลจากเวบ็ไซตไ์ปใช้มากขึ นโดยวัดจากสถติกิารดาวน์โหลด
ข้อมูลในเว็บไซต ์

3. มีมาตรฐานของขอ้มูลขา่วสารเกี่ยวกับการจดัการน ้าเสยี 

4. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทีม่ีมาตรฐานภายในองคก์รที่กา้หนดไว้ 

 
 
 
 



แผนงำนที่ 5 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสนิใจอย่างมธีรรมาภิบาล  
   วัตถุประสงค ์

จัดหาระบบรวบรวมข้อมูลในการบรหิาร การวางแผนทรัพยากรอย่างเปน็ระบบ 
เป้ำหมำย 
1. มีการประยกุต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทางภมูิศาสตร ์ผา่นช่องทางต่างๆ 

2. ท้าให้ผู้บรหิารมีระบบทีช่่วยในการตัดสนิใจในเรือ่งการประเมนิแผนงานและ
โครงการต่างๆ 

3. มีระบบที่ชว่ยในการสนบัสนนุการควบคุมงานตรวจสอบภายใน 

ตัวชี วดั 
1. มีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่ส้านักงานสาขาและหน่วยงานอื่น

สามารถน้าข้อมูลที่เกี่ยวกับสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ไปใช้ร่วมกันได้ 

2. โครงการที่ได้รับการอนุมัติและพิจารณาจากผู้บริหารมีมากขึ นเพราะ
ผู้บริหารได้ใช้ระบบช่วยในการตัดสินใจท้าให้เห็นภาพของโครงการว่าเมื่อลงทุนไปแล้วผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่า
กับการลงทุนหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4  
 

ระบบสำรสนเทศ 
 

 

ระบบเครือขำ่ยขององค์กำรจัดกำรน  ำเสยี 
ระบบเครือข่ายขององค์การจัดการน ้าเสียถูกออกแบบแยกเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจน คือระบบ

เครือข่ายภายใน (Intranet) เชื่อมต่อกันบนระบบแลน (LAN: Local Area Network) และเครือข่าย
ภายนอก (Internet) ผ่านเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ GIN (Government Information Network) 
ขนาด 2 เมกะไบต์ และ ผ่านระบบเช่าสัญญาณ Leased Line ขนาด 10 เมกะไบต์ โดยทั งสองช่องทาง
ถูกจัดการด้วย Load balance Zywall ผ่านระบบ Firewall โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลการจราจร ตาม
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ผ่านทาง Log Server  ซึ่งจะเป็นตัวบันทึกข้อมูล 

 
 

ภาพที่ 4.1 แผนผงัระบบเครือข่ายขององค์การจัดการน า้เสียในปัจจุบนั 
 
 
 
 



 ปัญหำและอุปสรรค  
  จากการศึกษาเบื องตน้ โดยการส้ารวจความคิดเหน็จากพนักงานภายในองค์กรและ
พิจารณาจากสภาพแวดล้อม รวมถึงลกัษณะการใช้งานระบบเครือข่ายขององค์กร ทา้ให้สามารถสรปุ
ปัญหาและอุปสรรค ด้านเครือข่าย ดังนี  

1. ระบบไฟฟ้าไมม่ีเสถียรภาพ ไฟฟ้าตกและดับบ่อย 

2. เครื่องให้บรกิารแมข่่ายมีอายุการใช้งานที่นานขาดการบา้รุงรกัษา 

3. ระบบคอมพวิเตอร์อยู่ในสภาพเก่าเริม่เสื่อมสภาพ 

4. สัญญาณอนิเทอร์เน็ตไม่มคีวามแรงพอ 

5. ขาดบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถในการดูแลระบบเครือขา่ย 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวเิคราะห์ถึงปัญหาด้านเครือข่ายขององค์กรในปัจจุบัน ท้าให้สามารถสรปุแนว

ทางการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ น ดงันี  
1. ควรจดัหาอุปกรณ์ส้ารองไฟส้าหรบัระบบเครือข่าย 

2. ควรย้ายระบบไปใช้บริการ Cloud Computing เพื่อลดภาระการดแูลเครื่องแม่ขา่ย 

3. ควรจดัหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มเติม 

4. ขยายสัญญาณอินเทอร์เนต็ให้มากกว่าเดมิ 

5. ฝึกอบรมบุคลากรในองคก์รให้มีความรู้ความสามารถในการบรหิารและดแูลระบบ
เครือข่าย 

อุปกรณ์ทำงด้ำนฮำร์ดแวร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  
มีคอมพิวเตอร์ตั งโต๊ะมีจ้านวน 71 เครื่อง และคอมพิวเตอร์พกพามีจ้านวน 39 เครื่อง 

รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ เช่น เครื่องพิมพ์ (Printer), เครื่อง Scanner เป็นต้น   
ปัญหำ/อุปสรรค  

มีคอมพิวเตอร์ตั งโต๊ะจ้านวน 52 เครื่องและเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาจ้านวน 33 เครื่อง ที่
มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี ซึ่งตามมาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ก้าหนดให้อุปกรณ์เหล่านี สามารถได้รับการเปลี่ยนทดแทนได้ เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีอายุการใชง้านมากกวา่ 



5 ปี ถือว่าล้าสมัย มีโอกาสสูงที่อุปกรณ์จะเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ท้าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการ
บ้ารุงรักษาสูง 

ข้อเสนอแนะ  
1. ควรมีการเปลี่ยนหรือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพใช้งานที่มาก

ขึ นกว่าเดิม 

2. จัดท้าโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จากบริษัทภายนอกเพ่ือน้ามาทดแทนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งานนานและมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงที่ระบบคอมพิวเตอร์
จะมีปัญหาในขณะท้างาน 

กำรบริหำรจดักำรระบบสำรสนเทศ 
องค์การจัดการน ้าเสียได้ทา้การก้าหนดและแบ่งกลุ่มระบบสารสนเทศที่เขา้มาชว่ยสนับสนนุ

การท้างานขององค์กร มีรายละเอียดดังนี  
1. ระบบที่มีการสนบัสนนุการท้างานขององคก์ร 

 ระบบงานงบประมาณ การเงิน และบัญช ีการพัฒนาระบบเปน็ลักษณะของ Client-
Server โดยใช้ฐานข้อมูล Sybase ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องงบประมาณ การเงิน และบัญชี 

 

 ระบบช่วยในการตัดสนิใจของผู้บรหิาร (EIS) เป็นระบบที่ช่วยในการนา้เสนอข้อมูล
เกี่ยวกบัโครงการที่จะท้าวา่มีความคุ้มค่ากบัการลงทนุหรือไมแ่ล้วผลที่ได้รับกลับมามีค่ามากน้อยเพียงใด 
ท้าให้ผู้บรหิารสามารถที่จะตัดสนิใจไดเ้รว็ขึ นเกี่ยวกับการอนมุัตโิครงการดงักล่าว 

2. ระบบที่มีการสนบัสนนุการบริหารความเสี่ยง 

 ระบบบรหิารความเสี่ยง มีไว้ส้าหรับรวบรวมข้อมูลและท้าการวิเคราะห์ข้อมูลความ
เสี่ยงในทุกด้านที่จะเกดิขึ น 

3. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

 ระบบบรหิารงานพัสดุ การพัฒนาเป็นลักษณะของ Web Server โดยใช ้Window 
2003 Server และฐานข้อมลู SQL Server โดยได้ท้าการพัฒนาและปรบัปรงุระบบให้รองรับกบั
โครงสร้างองคก์รในปัจจุบัน 



 ระบบ IT Helpdesk เป็นระบบทีบ่ันทึกข้อมูลและสรุปรายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
และรายงานประวตัิการซอ่มบ้ารุง  

4. ระบบสารสนเทศที่สนับสนนุการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 ระบบบรกิารงานบุคคล การพัฒนาเป็นลักษณะของ Web Server โดยใช ้Window 
2003 Server และฐานข้อมลู SQL Server ระบบบุคคลมีการพฒันาเพิ่มเตมิเพื่อให้ระบบมคีวามสมบูรณ์
ยิ่งขึ น และให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานระบบในการรองรบังานบคุคล 

5. ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของผูม้ีส่วนได้สว่นเสียภายนอกองค์กร 
รวมถึงนโยบายต่างๆของรฐับาล 

 ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์มไีว้ส้าหรบัเปน็ศนูย์กลางขอ้มูลความรู้ของ
หนว่ยงานภายใน หนว่ยงานภายนอก รวมถึงการใหบ้รกิารข้อมูลข่าวสารที่เปน็ประโยชน์แกป่ระชาชน 

 ระบบเวบ็ไซต ์มีไว้ส้าหรบัให้บรกิารข้อมูลข่าวสารแก่พนักงาน หนว่ยงาน รวมถึง
ประชาชนทัว่ไป 

 ระบบงานให้บริการ/คิดคา่ธรรมเนียม มีไว้ส้าหรับออกใบแจ้งหนี  และใบเสร็จรับเงนิ  

6. ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของผูม้ีส่วนได้สว่นเสียภายในองคก์ร 

 ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ เป็นเครื่องมือที่อาศัยระบบคอมพิวเตอร์ใช้ในการ
น้าเข้า จัดเก็บ จัดเตรียม ดัดแปลง แก้ไข จัดการ และวิเคราะห์ พร้อมทั งแสดงผลข้อมูลเชิงพื นที่ ตาม
วัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ได้ก้าหนดไว้ ดังนั น GIS จึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เพ่ือใช้ในการจัดการ และ
บริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านพื นที่ 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบการไหลเวียนของข้อมูลและการ
ผสานข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) หรือข้อมูลทุติยภูมิ (secondary 
data) เพื่อให้เป็นข่าวสารที่มีคุณค่า 

 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาเป็นลักษณะของ Web Server โดยใช้ 
Window 2003 Server และฐานข้อมูล SQL Server ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มีไว้ส้าหรับเป็นศูนย์
รวมด้านข้อมูลข่าวสารที่สามารถเผยแพร่ได้ทั งภายในและภายนอกองค์กร  



 ระบบ Monitor Online เป็นระบบที่เกี่ยวกับการายงานผลข้อมูลน ้าเสียเข้าระบบ 
โดยการส่งข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ ทั งนี เพื่อให้เกิดการประมวลผลข้อมูลน ้าเสียและการเรียกค่าบ้าบัดน ้า
เสียจากกลุ่มบุคคลที่ปล่อยน ้าเสีย   

 ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เป็นระบบที่ช่วยท้าให้ส้านักงานสาขา
ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามาติดต่องานที่ส่วนกลาง สามารถที่จะท้าให้ส่วนกลางได้มองเห็นถึงสภาพ
ความเป็นอยู่ของส้านักงานสาขาและบริเวณโดยรอบของส้านักงานสาขาว่ามีอะไรที่จะต้องปรับปรุงบ้าง 

 
 ปัญหำและอุปสรรค 

1. ระบบพัฒนาแลว้ มกีารปรับเปลี่ยนขอ้ก้าหนดภายหลงั ท้าให้ต้องปรบัแก้ไขระบบ เช่น 
ในการปรับโครงสร้างองค์การจัดการน า้เสีย ท้าให้มีผลกระทบต่อระบบ 

2. ขาดงบประมาณในการบา้รุงรักษาระบบ 

3. การปรับเปลี่ยนหรือโยกย้ายพนักงานที่ดแูลระบบ ไปประจ้าท้างานอย่างอื่น ท้าใหข้าด
การต่อเนือ่งของงาน 

4. เกิดปัญหากับระบบที่ใช้งานท้าให้ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอด 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ท้าการปรับปรุงแกไ้ขระบบให้ตอบสนองการใช้งาน โดยท้าการทดสอบระบบ และ

ฝึกอบรมพนักงาน พร้อมคูม่อืการใช้งาน 

2. ศึกษาดงูานระบบสารสนเทศของหนว่ยงานอื่นเพ่ือประยุกต์ใช้กับองคก์ร และประสาน
กับ ส้านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการขอคา้แนะน้า และใช้บริการ  

3. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที ่โดยจัดทา้สื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ 

4. ผู้บริหารองค์การจัดการน ้าเสียเห็นด้วยกบัการน้า ระบบ EIS เพื่อช่วยในการตดัสินใจ 
และการนา้ระบบ Video Conference มาใช้ การพฒันาระบบ Knowledge 
Management and การจดัท้า e-Forum 

 
 



ควำมต้องกำรระบบสำรสนเทศ 
 ส้าหรบังานสารสนเทศของหนว่ยงาน ส่วนหนึ่งเนน้ให้เกิดการพัฒนาบนพื นฐานของ 
Opensource Software ในขณะที่งานระบบโปรแกรมประยุกต์ หรือ ซอฟต์แวร์พื นฐานส้าหรับงาน
ส้านักงาน ก็สามารถจัดหาได้จากบริษัทที่จ้าหน่ายหรือรบัพัฒนาซอฟตแ์วร์นั นๆ ซึง่ความต้องการระบบ
สารสนเทศขององค์การจัดการน ้าเสีย มดีังนี  

 
ควำมต้องกำรดำ้นฮำร์ดแวร์และเครือข่ำย 

จากนโยบายรัฐบาลที่ได้ก้าหนดให้มีการเร่งรัดพัฒนาโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงให้
ครอบคลุมทั่วถึง เพียงพอ และมีคุณภาพ เพ่ือเป็นการสนุบสนุนหน่วยงานต่างๆให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ และมีความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมการลดใช้พลังงาน เป็นมิตรกัยสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาว จึงท้าให้มีการใช้งานระบบเครือข่ายจ้านวนมากซึ่งท้า
ให้จ้านวนหมายเลขไอพีแอดเดรสที่อยู่ในระบบเครือข่าย (IPV4) ก้าลังจะหมดไป ไม่เพียงพอกับการใช้
งานอินเทอร์เน็ตย์ในอนาคต ซึ่งหากเกิดขึ นจริงก็หมายความว่าผู้ใช้งานระบบเครือข่ายและระบบ
อินเทอร์เน็ตย์ในประเทศจะไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตย์เพ่ิมได้อีก จึงท้าให้
คณะท้างาน IETF (The Internet Engineering Task Force) ได้ท้าการพัฒนาโพรโทคอลรุ่มใหม่ที่
เรียกว่า IPV6 ขึ นมาใช้งาน ทั งนี เพ่ือเป็นการปรับปรุงโครงสร้างของโพรโทคอลให้รองรับหมายเลขไอพี
แอดเดรสจ้านวนมาก และรองรับระบบแอพพลิเคชั่นใหม่ๆที่จะเกิดขึ นในอนาคต ดังนั นเมื่อมีการพัฒนา 
IPV6 ขึ นมาใช้งานจริงก็อาจจะมีความจ้าเป็นที่จะต้องเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆที่มีอยู่
ในระบบเครือข่าย เช่น  

 
1. การด์ที่ใช้งานในระบบเครือข่าย NIC (Network Interface Card) 

2. อุปกรณต์่อพ่วง Switch HUB 

3. เครื่องแมข่่าย (Server) 

4. อุปกรณก์ระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) 

5. อุปกรณ ์Firewall 

 
 



ควำมต้องกำรดำ้นซอฟต์แวร์ 
 องค์การจัดการน ้าเสีย มีความจ้าเป็นที่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ส้าเร็จรูป ซึ่งในรายงานนี จะเรียกว่า
ซอฟต์แวร์พื นฐาน เนื่องจากสามารถใช้ได้ในทุกหน่วยงานและทั่วไป ซึ่งส ามารถจ้าแนกออกเป็น
ซอฟต์แวร์ส้าหรับงานส้านักงาน ซอฟต์แวร์ส้าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ ดังนี   

1. ซอฟตแ์วร์ส้าเร็จรูปและซอฟต์แวร์สนบัสนนุในการท้างาน 

2. ซอฟตแ์วร์จัดการไวรัส 

3. ชุดซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบงาน 

ควำมต้องกำรดำ้นบุคลำกร 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามามีบทบาทที่ส้าคัญต่อการบริหารงานและ

จัดการบุคลากรในองค์กร หากบุคลากรในองค์กรมีความสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก็สามารถเพ่ิมศักยภาพให้แก่องค์กรได้ เนื่องจากบุคลากรขององค์การ
จัดการน ้าเสียมีหลายระดับ เพราะฉะนั นจึงควรท้าการก้าหนดหลักสูตรที่มีความเหมาะสมเพื่ออบรมใหแ้ก่
บุคลากรในแต่ละระดับ หลักสูตรส้าหรับการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรสามารถแบ่งออก ดังนี  

1. หลักสูตรพื นฐาน เหมาะสา้หรับบุคลากรทัว่ไปซึ่งจะเนน้การใชง้านและแกไ้ขปัญหา
เบื องต้น เชน่ 

o ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ 

o การใช้งานชดุซอฟต์แวร์ส้านกังาน 

o วิธีการแก้ไขปญัหาคอมพิวเตอรแ์ละรับบเครือข่ายเบื องต้น 

2. หลักสูตรเฉพาะด้าน เหมาะส้าหรบับุคลากรทีม่ีความเชีย่วชาญในการทา้งานเฉพาะ
ด้าน เชน่ 

o การออกแบบเขียนแบบทางสถาปตั 

o การติดตั งและรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย 

o การพัฒนาโปรแกรมส้าหรับใช้งานเฉพาะด้าน 

o การบริหารงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 



บทที่ 5  
 

แผนงำน/โครงกำร และงบประมำณ 
 
แผนงำน/โครงกำร 

องค์การจัดการน ้าเสียได้จัดท้าแผนงาน/โครงการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ นมาเพ่ือเป็น
แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น โดยแผนงานที่ระบุอยูใ่นแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับนี มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนแม่บท
สารสนเทศและถูกจัดกลุ่ม โดยล้าดับความส้าคัญของแผนงานดังนี  
แผนงำนที่ 1 : พัฒนากา้ลังคนดา้น (ICT) และพนักงานทัว่ไปให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ 

ผลิตและใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทนั 
เป้ำประสงค์ เพื่อฝึกอบรมพนักงานองค์การจัดการน ้าเสียทุกระดับใหม้ีความรู้ความช้านาญในเรื่อง

การบริหารจัดการและการใช้ระบบสารสนเทศได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
เป้ำหมำย 1. พนักงานองค์การจดัการน ้าเสียทุกระดับทั งสว่นกลางและสา้นักงานสาขามีความร

ในเรื่องระบบสารสนเทศที่มากขึ น 
 2. พนักงานองค์การจดัการน ้าเสียสามารถน้าความรู้ทีไ่ด้ไปประยุกต์ใช้ในสว่นงานของ

ตนเองได้อย่างถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ 
 

แผนงำน/โครงกำร ตัวชี วัด ประโยชน์ที่ได้รับ 
- โครงการฝึกอบรมความรู้พื นฐาน
คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากร 

1. จ้านวนพนักงานที่มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เพ่ิมมาก
ขึ น 

2. ความส้าเร็จของงานในส่วนงาน
ที่เก่ียวข้องกับพนักงานมีมาก
ขึ น 

3. พนักงานสามารถแก้ปัญหาการ
ใช้งานระบบสารสนเทศเบื องต้น
ได้ 

พนักงานองค์การจัดการน ้าเสียทุก
ระดับมีความรู้ความช้านาญในเรื่อง
การบริหารจัดการและการใช้ระบบ
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้าน
ระบบสารสนเทศ (MIS) 
- โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้าน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
- โครงการฝึกอบรมบุคลากร IT 
- โครงการฝึกอบรมระดับผู้บริหาร
ฝ่าย IT 



แผนงำนที่ 2 : พัฒนาโครงสร้างพื นฐานของระบบเครือขา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป้ำประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ และเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพในการใชง้าน

มากยิ่งขึ น 
เป้ำหมำย 1. อุปกรณค์อมพิวเตอร์ในองค์กรมีความทนัสมัยมากยิ่งขึ น 
 2. การใช้งานระบบสารสนเทศภายในองคก์รมคีวามปลอดภัยมากยิง่ขึ น 
 3. ลดภาระและค่าใช้จ่ายในเรื่องการดูแลรักษาเครื่องแมข่่าย 
 4. ระบบอินเทอร์เนต็ในองคก์รมีความเรว็มากยิง่ขึ น 

 
แผนงำน/โครงกำร ตัวชี วดั ประโยชน์ที่ได้รับ 

- โครงการจดัซื อครุภัณฑ์ 1. อุปกรณค์อมพิวเตอร์ที่
เสื่อมสภาพมีจ้านวน
น้อยลง 

2. เกิดความเชื่อมัน่ในการใช้
ระบบสารสนเทศภายใน
องค์กร 

3. ค่าใช้จ่ายในการดแูลรกัษา
เครื่องแมข่่ายนอ้ยลง 

4. ระบบอินเทอร์เน็ตไมม่ี
ปัญหาท้าให้พนกังาน
ท้างานได้สะดวกมากขึ น 

- ระบบฮารด์แวร ์ซอฟต์แวร์ และ
เครือข่าย มีประสิทธิภาพในการใช้
งานมากยิ่งขึ น 
- พนักงานทา้งานกับระบบ
สารสนเทศได้มปีระสิทธิภาพมาก
ขึ น 
- องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลรักษาอปุกรณฮ์ารด์แวร ์
- ลดตน้ทุนในการด้าเนินงาน เชน่ 
ค่าเดนิทาง ของส้านักงานสาขาที่
จะต้องมาประชมุที่ส่วนกลาง ท้าให้
องค์กรประหยดัค่าใช้จ่ายมากขึ น 

- โครงการระบบบรหิารจัดการ
ภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ 
- โครงการระบบคลาวด ์Cloud 
Computing 
- โครงการระบบ Video 
Conference 
- โครงการขยายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงำนที่ 3 : พัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการภายในหนว่ยงานและประชาชนทั่วไป 
เป้ำประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการบา้รุงรักษาระบบงานเดมิให้สามารถใช้งานได้

ครอบคลุมมากยิ่งขึ น 
เป้ำหมำย 1. ระบบงานสารสนเทศในแต่ละสว่นงานมีองคป์ระกอบการใช้งานที่มากขึ น 
 2. มีเครือ่งมือที่ช่วยในการตรวจสอบการใชง้านระบบสารสนเทศภายในองคก์ร 
 3. มีคลังข้อมูลข่าวสารในองค์กรที่พนกังานในองค์กร ประชาชน รวมถึงหน่วยงาน

ภายนอกสามารถเข้ามาใช้ขอ้มูลเหลา่นั นได ้
แผนงำน/โครงกำร ตัวชี วดั ประโยชน์ท่ีได้รับ 

- โครงการระบบบรหิารการเงินและบญัชี 1. ปัญหาในการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ
น้อยลง 

2. เกิดความคล่องตวัใน
การใช้งานระบบ
สารสนเทศภายใน
องค์กร 

3. ประชาชนและ
หนว่ยงานภายนอกเกดิ
ความเชื่อมัน่ในการเข้า
มาใช้ข้อมูลทีเ่ผยแพร่
จากองคก์ารจดัการน า้
เสีย 

- ระบบสารสนเทศภายใน
องค์กร มีประสทิธิภาพในการ
ใช้งานมากยิ่งขึ น 
- พนักงานกิดความเชื่อมั่นใน
ระบบสารสนเทศขององค์กร 
- องค์กรเป็นที่ยอมรบัในเรือ่ง
ระบบสารสนเทศทีด่ีจาก
หนว่ยงานและประชาชน
ภายนอก 
- องค์กรมีระบบบริหารความ
เสี่ยงที่ดีที่ทา้ให้องค์กร
สามารถด้าเนนิงานในกิจกรรม
ต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย 

- ระบบงานให้บรกิาร/คดิคา่ธรรมเนียม 
- โครงการระบบบรหิารงานบุคคลและ
เงินเดือน 
- โครงการระบบบรหิารงานพัสดุและ
จัดซื อ 
- โครงการ IT Help Desk  
- โครงการระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์
- โครงการติดตามและบรหิารความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 



แผนงำนที่ 4 : พัฒนาองค์ความรู้และเสรมิสร้างเครือข่ายการจัดการน า้เสีย 
เป้ำประสงค์ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเสริมสรา้งเครือข่ายการจัดการน ้าเสีภายในประเทศและ

ระดบัภูมิภาคอาเซียน 
เป้ำหมำย 1. เว็บไซต์ขององค์กรมีความน่าเชือ่ถือและมีประชาชนหรือหนว่ยงานภายนอกเข้ามา

ใช้บริการมากยิง่ขึ น 
 2. องค์กรเปน็ที่ยอมรับในเรือ่งของแหล่งจดัการข้อมูลในด้านต่างๆ 
 3. มีระบบฐานข้อมูลกลางทีส่ามารถแลกเปลี่ยนและใช้ขอ้มูลร่วมกนัได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

แผนงำน/โครงกำร ตัวชี วดั ประโยชน์ที่ได้รับ 
- โครงการพัฒนาเว็บไซต์
องค์การจัดการน ้าเสีย 

1. มีจ้านวนผู้เข้ามาชมเว็บไซตม์าก
ขึ น 

2. มีการน้าขอ้มูลจากเวบ็ไซตไ์ปใช้
มากขึ นโดยวดัจากสถิตกิารดาวน์
โหลดข้อมูลในเว็บไซต ์

3. มีมาตรฐานของขอ้มูลขา่วสาร
เกี่ยวกบัการจัดการน ้าเสีย 

4. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทีม่ี
มาตรฐานภายในองค์กรทีก่้าหนด
ไว ้

- องค์กรเป็นที่รู้จักมากขึ นจาก
หนว่ยงานภายนอก 
- ประชาชนเกิดความเชื่อมัน่
กับองค์กรในเรื่องของการ
บ้าบดัน ้าเสีย 
- องค์กรไดร้ับความไว้วางใจ
จากหน่วยงานภายนอกใหด้แูล
ในเรื่องของการจดัการน า้เสยี 

- โครงการพัฒนาศูนย์กลาง
ความรู้ขององค์กรและ
หนว่ยงานภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงำนที่ 5 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อช่วยในการตดัสินใจอย่างมธีรรมาภิบาล 
เป้ำประสงค์ จัดหาระบบรวบรวมข้อมูลในการบรหิารและการวางแผนทรัพยากรอย่างเป็นระบบ 
เป้ำหมำย 1. มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ (GIS) ผ่านชอ่งทางต่างๆ 
 2. ท้าให้ผู้บรหิารมีระบบที่ชว่ยในการตดัสินใจในเรื่องการประเมนิแผนงานและ

โครงการต่างๆ 
 3. มีระบบที่ชว่ยในการสนบัสนุนการควบคมุงานตรวจสอบภายใน 

 
แผนงำน/โครงกำร ตัวชี วดั ประโยชน์ที่ได้รับ 

- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตรด์้านการจัดการน ้า
เสีย (GIS) 

1. มีระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ที่ส้านักงานสาขา
และหนว่ยงานอื่นสามารถนา้
ข้อมูลที่ไดไ้ปใช้รว่มกนัได ้

2. โครงการทีไ่ด้รับการอนุมตัิ
และพิจารณาจากผูบ้ริหารมี
มากขึ นเพราะผู้บริหารได้ใช้
ระบบช่วยในการตัดสนิใจทา้
ให้เห็นภาพของโครงการว่า
เมื่อลงทนุไปแลว้ผลลัพธ์ที่ได้
คุ้มกับการลงทุนหรือไม ่

- องค์กรสามารถรูต้้าแหน่งและ
พิกัดของพื นที่ที่จะเข้าไป
จัดการน ้าเสียไดง้่าย 
- องค์กรมีเสถียรภาพในการ
ท้างานมากขึ นเพราะผูบ้ริหาร
เห็นภาพของโครงการที่
น้าเสนอได้ชัดเจนมากขึ น 

- โครงการพัฒนาระบบช่วยในการ
ตัดสนิใจส้าหรับผู้บริหาร (EIS) 
- โครงการสนับสนุนการควบคุม
และตรวจสอบภายใน 

 
บทสรุป 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2557-2560 ใช้
เพ่ือสนับสนุนภารกิจขององค์กร ในการบริหารและให้บริการข้อมูลและจัดการระบบสารสนเทศแก่
พนักงานในองค์กร ประชาชน หน่วยงานภายนอก ได้น้าแผนแม่บทฉบับนี ไปใช้อ้างอิงประกอบกับการ
บริหารจัดการระบบสารสนเทศในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด และเมื่อน้าระบบ
สารสนเทศต่างๆ มาใช้งานจะท้าให้องค์กรสามารถลดต้นทุนการด้าเนินงาน และท้าให้องค์กรมีศักยภาพ
ในการท้างานที่มากขึ น  



งบประมาณในการบริหารแผนงานและแผนปฏิบัติการของงานสารสนเทศประจ าปี พ.ศ.2557-2560 มีดังน้ี 
 
แผนงานที่ 1 : พัฒนากา้ลังคนดา้น (ICT) และพนักงานทัว่ไปให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิตและใช้สารสนเทศอย่างมวีิจารณญาณและรูเ้ท่า
ทัน 
เป้าประสงค์ พัฒนาบคุลากรและสร้างกระบวนการเรียนรูด้้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป้าหมาย 1. พนักงานองคก์ารจดัการน ้าเสียทุกระดับทั งสว่นกลางและสา้นักงานสาขามีความรู้ในเรื่องระบบสารสนเทศทีม่ากขึ น 

2. พนักงานองคก์ารจดัการน ้าเสียสามารถน้าความรู้ทีไ่ด้ไปประยุกต์ใช้ในสว่นงานของตนเองไดอ้ย่างถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
 

แผนปฏิบัติการ/โครงการ ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลาการด านเนินงาน/งบประมาณ (ล้าน
บาท) 

หมายเหตุ 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

รวม 

- โครงการฝกึอบรมความรู้พื นฐานคอมพวิเตอร์ใหก้ับ
บุคลากร 

พนักงาน 120 
คน 

.02 0.03 0.03 0.03 0.11 ฝึกอบรมภายใน 
จัดท้าสื่อการ
สอน 

- โครงการฝกึอบรมบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ (MIS) 30 คน .02 0.03 0.03 0.03 0.11  
- โครงการฝกึอบรมบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) 

5 คน  0.05 0.05 0.05 0.15  

- โครงการฝกึอบรมบุคลากร IT 4 คน .05 0.05 0.05 0.05 0.2  
- โครงการฝกึอบรมระดบัผูบ้ริหารฝ่าย IT CIO และ

ผู้บริหาร 
.05 0.05 0.05 0.05 0.2  

รวมงบประมาณแผนงานที่  1  0.14 0.21 0.21 0.21 0.77  
 



แผนงานที่ 2 :     พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและเครอืข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป้าประสงค์ พัฒนาระบบ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่าย ให้พร้อมใช้งานทั่วถึงปลอดภัยและเตม็ประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย 1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในองค์กรมีความทนัสมัยมากยิ่งขึ น 
 2. การใช้งานระบบสารสนเทศภายในองคก์รมคีวามปลอดภัยมากยิง่ขึ น 
 3. ลดภาระและค่าใช้จ่ายในเรื่องการดูแลรักษาเครื่องแมข่่าย 

4. ระบบอินเทอร์เน็ตในองค์กรมคีวามเรว็มากยิ่งขึ น 
 
 

แผนปฏิบัติการ/โครงการ ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลาการด านเนินงาน/งบประมาณ (ล้านบาท) หมาย
เหตุ ปี 

2557 
ปี 

2558 
ปี 

2559 
ปี 

2560 
รวม 

- โครงการจดัซื อครุภัณฑ์ ร้อยละ 20 ของอุปกรณ์
เดิม 

- 1.5 1.5 1.5 4.5  

- โครงการระบบบรหิารจัดการภัยคุกคามทาง
สารสนเทศภาครัฐ 

ใช้งานระบบของ สรอ.  - - - -  

- โครงการระบบคลาวด ์Cloud Computing ย้ายระบบไปยงั e -
Cloud  

 .03 .03 .03 .09  

- โครงการ ระบบ Video Conference 1 ระบบ  0.53 0.53 0.50 1.56  
- โครงการขยายสัญญาณอนิเตอร์เน็ต 10 MB 0.4 0.72 0.72 0.72 2.56  
รวมงบประมาณแผนงานที่  2  0.4 2.78 2.78 2.75 8.71  
 
 
 



แผนงานที่ 3 : พัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการภายในหนว่ยงานและประชาชนทั่วไป 
เป้าประสงค์ พัฒนาระบบสารสนเทศและ การบ้ารงุรักษาระบบเดิม 
เป้าหมาย 1. ระบบงานสารสนเทศในแต่ละส่วนงานมีองค์ประกอบการใชง้านทีม่ากขึ น 
 2. มีเครื่องมือที่ชว่ยในการตรวจสอบการใชง้านระบบสารสนเทศภายในองคก์ร 
 3. มีคลังข้อมูลขา่วสารในองค์กรที่พนักงานในองค์กร ประชาชน รวมถึงหนว่ยงานภายนอกสามารถเขา้มาใชข้้อมูลเหล่านั นได้ 
 
 

แผนปฏิบัติการ/โครงการ ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลาการด านเนินงาน/งบประมาณ (ล้านบาท) หมายเหตุ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 รวม 

- โครงการระบบบรหิารการเงินและบญัชี 1 ระบบ  0.2 0.2 0.2 0.6  
- ระบบงานให้บรกิาร/คดิคา่ธรรมเนียม 1 ระบบ  0.2 0.2 0.2 0.6  
- โครงการระบบบรหิารงานบุคคลและเงินเดือน 1 ระบบ  0.2 0.2 0.2 0.6  
- โครงการระบบบรหิารงานพัสดุและจดัซื อ 1 ระบบ  0.2 0.2 0.2 0.6  
- โครงการ IT Help Desk 1 ระบบ  0.1 0.1 0.1 0.3  
- โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ 1 ระบบ  0.2 0.2 0.2 0.6  
- โครงการติดตามและบรหิารความเสี่ยง 1 ระบบ  0.2 0.2 0.2 0.6  
รวมงบประมาณแผนงานที่  3   1.3 1.3 1.3 3.9  
 
 
 
 

 
 



แผนงานที่ 4 : พัฒนาและเสริมสรา้งเครือขา่ยการจดัการน ้าเสีย 
เป้าประสงค์ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเสริมสรา้งเครือข่ายการจัดการน ้าเสียภายในประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน 
เป้าหมาย 1. เว็บไซต์ขององคก์รมคีวามน่าเชือ่ถือและมีประชาชนหรือหนว่ยงานภายนอกเข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ น 

 2. องค์กรเป็นที่ยอมรบัในเรือ่งของแหล่งจดัการข้อมูลในด้านต่างๆ 
 3. มีระบบฐานข้อมูลกลางทีส่ามารถแลกเปลี่ยนและใช้ขอ้มูลร่วมกนัได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 

 
แผนปฏิบัติการ/โครงการ ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลาการด านเนินงาน/งบประมาณ (ล้านบาท) หมายเหตุ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 รวม 
- โครงการพัฒนาเว็บไซต์องค์การจดัการน า้เสีย  - 0.1 0.1 0.1 0.35  
- โครงการพัฒนาศูนย์องค์ความรูข้ององคก์ร  - 0.15 0.15 0.15 1.14  
รวมงบประมาณแผนงานที่  4   0.25 0.25 0.25 1.49  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานที่ 5 :   พัฒนาระบบการข้อมูลเพื่อช่วยในการตดัสินใจอย่างมธีรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์  จัดหาระบบรวบรวมข้อมูลในการบรหิาร การวางแผนทรัพยากรอย่างเปน็ระบบ 
เป้าหมาย  1.  มีการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ผ่านชอ่งทางต่างๆ 
  2. ท้าให้ผูบ้รหิารมีระบบที่ชว่ยในการตดัสินใจในเรื่องการประเมนิแผนงานและโครงการต่างๆ 
  3. มรีะบบที่ช่วยในการสนับสนุนการควบคมุงานตรวจสอบภายใน 
 
 

แผนปฏิบัติการ/โครงการ ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลาการด านเนินงาน/งบประมาณ (ล้านบาท) หมายเหตุ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 รวม 

- โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์
ด้านการจดัการน า้เสีย (GIS, EIS) 

1 ระบบ  3.00 0.6 0.6 4.2 ฝึกอบรมภายใน 
จัดท้าสื่อการสอนเอง 

- โครงการสนับสนุนการควบคุมและตรวจสอบภายใน   1.00 1.00 1.00 3.00  
รวมงบประมาณแผนงานที่  5   4.0 1.6 1.6 7.2  
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 


