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แผนแม่บทสารสนเทศและการส่ือสาร องค์การจัดการนํ้าเสีย (พ .ศ.2557-2560)            
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วิสาหกิจองค์การจัดการนํ้าเสีย ในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนคร้ังท่ี 2 องค์การจัดการน้ํา
เสียได้ทําการรวบรวมสถานภาพปัจจุบันของระบบสารสนเทศและการสื่อสารองค์กร รวมถึงการวิเคราะห์
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การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การจัดการนํ้าเสียเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรมีแนวทางการทํางานด้านสารสนเทศท่ีชัดเจน เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
และเกิดผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงาน รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์วัดผลและประเมินผลการดําเนินงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ ในหัวข้อการพิจารณาแผนแม่บทสารสนเทศ 
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ฉบับทบทวน เล่มน้ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การจัดการนํ้าเสียในการประชุมคร้ังท่ี 9/2557 
เมื่อวันท่ี 23 กันยายน 2557 ประกอบไปด้วย แนวทางการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ระบบสารสนเทศขององค์การจัดการนํ้าเสีย รวมถึงโครงการและกิจกรรมการดําเนินงาน ในระยะ 
4 ปี ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ําเสีย ท้ังน้ีองค์การจัดการ
นํ้าเสีย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสารเล่มน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานขององค์การจัดการนํ้าเสียต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ตามท่ีองค์การจัดการน้ําเสียมีวิสัยทัศน์ ในการเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการน้ําเสีย
แบบมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดล้อม รัฐบาลจึงได้กําหนดวิสัยทัศน์ ตามกรอบ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2563 ดังน้ันองค์การจัดการนํ้าเสียจําเป็นต้อง
นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการองค์กร
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

องค์การจัดการนํ้าเสีย จึงได้จัดทําแผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร องค์การจัดการ   
นํ้าเสีย (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และสนับสนุนกลยุทธ์ด้าน
ต่างๆ ขององค์กร โดยระบุถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และการวิเคราะห์สถานภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (SWOT Analysis) เพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยแผนงานและแผนปฏิบัติการจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตามแผน
วิสาหกิจ องค์การจัดการน้ําเสีย ในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนคร้ังท่ี 2 และเพื่อสนับสนุน
ให้องค์กรมีแนวทางการทํางานท่ีชัดเจน เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเกิดผลสมฤทธ์ิในการ
ดําเนินงาน โดยมีสาระสําคัญของโครงการและงบประมาณ ดังนี้ 

โครงการที่ 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์ (GIS) ด้านการจัดการนํ้าเสีย มี 2 กิจกรรม
โดยลําดับความสําคัญดังนี้ 

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์ (GIS) ด้านการ
จัดการน้ําเสีย 

3,760,000 บาท 

กิจกรรมท่ี 2 การฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 40,000 บาท 

รวมงบประมาณโครงการท่ี 1 : 3,800,000 บาท 
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โครงการที่ 2 : การจัดหาอุปกรณ์และบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของ
องค์การจัดการน้ําเสีย ม ี3 กิจกรรม โดยลําดับความสําคัญดังน้ี 

กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงอุปกรณ์สารสนเทศ 4,500,000 บาท 

กิจกรรมที่ 2 การขยายสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ต 1,400,000 บาท 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 4,500,000 บาท 

รวมงบประมาณโครงการที่ 2 : 10,400,000 บาท 
 

โครงการที่ 3 : การพัฒนาศูนย์องค์ความรู้และระบบสารสนเทศขององค์กร มี 3 กิจกรรม โดย
ลําดับความสําคัญดังน้ี 

กิจกรรมที่ 1 การจัดทําฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินความ
เสี่ยงองค์กร 

230,000 บาท 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลขององค์กร   300,000 บาท 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในองค์การจัดการนํ้าเสีย
และศูนย์รวมความรู้องค์กร 

100,000 บาท 

รวมงบประมาณโครงการที่ 3 : 630,000 บาท 
 

 ท้ังนี้การขับเคลื่อนแผนงานสู่เป้าหมายนั้น ได้เสนอแนะแนวทางให้มีการพัฒนากลไกโดยนําแผน
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ แปลงสู่แผนปฏิบัติการ และประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีดี
ตามหลักสากล โดยแผนแม่บทท่ีจัดทําข้ึนต้องมีความสอดคล้องกับ กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบับ
ท่ี 3 ของประเทศไทย พ.ศ.2557-2561 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2555-2559 และ แผนวิสาหกิจ องค์การจัดการนํ้าเสีย ในระยะ  
4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนคร้ังท่ี 2 รวมถึงการนําสรุปผลการดําเนินงานด้านการจัดทําแผน
แม่บทสารสนเทศและการส่ือสาร ประจําปีบัญชี 2556 มาทําการแก้ไขตามรายงานการสรุปผลแต่ละ
หัวข้อ ซ่ึงจะทําให้การปฏิบัติงานด้านสารสนเทศขององค์การจัดการนํ้าเสียน้ันมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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บทท่ี 1  

 

บทนํา 

 

หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญต่ออัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจโลก และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ 
ประเทศไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงการเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในปัจจุบันและท่ีจะมาถึงในอนาคต 

องค์การจัดการนํ้าเสียจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องจัดทําแผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้ึนมาใช้งานเพื่อให้การทํางานของพนักงานในองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน รวมถึง
การให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่สะดวกรวดเร็วแก่หน่วยงานภายนอกและประชาชนท่ีเข้ามาใช้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศขององค์การจัดการนํ้าเสีย ซ่ึงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ฉบับนี้ได้กําหนดให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และสนับสนุนกลยุทธ์ด้านต่างๆ ขององค์กร  
โดยระบุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และการวิเคราะห์สถานภาพด้าน ICT (SWOT 
Analysis) เพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรมีแนวทางการทํางานที่ชัดเจน เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ในการดําเนินงาน 
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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ได้แผนแม่บทสารสนเทศและการส่ือสาร องค์การจัดการน้ําเสีย (พ.ศ.2557-2560) 
ฉบับทบทวน ที่สอดคล้องกับแผนกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ.2554-2563 
ของประเทศไทย แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับท่ี 3 ของประเทศไทย พ.ศ.2557-
2561 และ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2556-2560  

2. เพื่อเป็นกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
หน่วยงานภายใต้องค์การจัดการนํ้าเสีย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการบริหารงานให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. เพื่อเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการภายในหน่วยงานและประชาชนท่ัวไป 

4. เพื่อเป็นการพัฒนากําลังคนด้านสารสนเทศและพนักงานทั่วไปให้มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์ ผลิตและใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

5. เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารขององค์การจัดการนํ้าเสีย  

ขอบเขตการดําเนินงาน 

การจัดทําแผนแม่บทสารสนเทศและการส่ือสารองค์การจัดการน้ําเสีย (พ.ศ.2557-2560) 
ฉบับทบทวน ได้ทําการศึกษาจากวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบันและความต้องการของหน่วยงานภายใน
ต่างๆ ขององค์การจัดการนํ้าเสีย ซ่ึงเป็นการสํารวจและศึกษาระบบการทํางานในปัจจุบัน โดยพิจารณา
จากปัญหาที่เกิดข้ึนและความต้องการนําระบบสารสนเทศมาช่วยงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมของ
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งาน และทําการกําหนดความต้องการใช้ระบบสารสนเทศให้
ตรงกับการทํางานของพนักงานอย่างชัดเจน โดยแผนงานและแผนปฏิบัติการในแผนแม่บทฯ ฉบับน้ีจะ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตามแผนวิสาหกิจองค์การจัดการนํ้าเสีย ในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-
2560) ฉบับทบทวนคร้ังท่ี 2 โดยแบ่งขอบเขตและข้ันตอนการดําเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 /1 ทบทวนปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง… 
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1. ทบทวนปัจจัยที่เก่ียวข้อง โดยพิจารณาจาก  
1.1. กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของประเทศไทย             

พ.ศ. 2554-2563   
1.2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบับท่ี 3 ของประเทศไทย      

พ.ศ. 2557-2561 
1.3. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 
1.4. แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร องค์การจัดการนํ้าเสีย (พ.ศ.2557-2560) 

ฉบับทบทวน 
1.5. แผนวิสาหกิจ องค์การจัดการน้ําเสีย ในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวน

คร้ังที่ 2 
1.6. ปัจจัยภายใน 
1.7. บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
1.8. แบบสํารวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศของพนักงานองค์การ

จัดการน้ําเสีย ท้ังก่อนและหลังใช้งาน 
1.9. ข้อมูลการประเมิลผลประจําปีบัญชี 2556 

2. ดําเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศในภาพรวม 
ทําการวิเคราะห์และออกแบบในภาพรวมซ่ึงจะเก่ียวข้องกับการกําหนดสถาปัตยกรรมท่ี

เหมาะสมในเร่ืองต่างๆ ได้แก่  
3. ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ จะเป็นการระบุความต้องการทรัพยากรต่างๆ 

ท่ีควรจัดหาเพิ่มเติมท้ังที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลักและอุปกรณ์เช่ือมต่อต่างๆ 
3.1. ออกแบบโครงสร้างระบบสารสนเทศ เป็นการออกแบบระบบงานย่อยและ

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบงาน ฐานข้อมูลท่ีใช้ รวมถึงการเช่ือมโยงประสานการใช้ข้อมูลร่วมกัน 
3.2. การออกแบบสถาปัตยกรรมเครือข่าย เป็นการกําหนดโครงสร้างของการเช่ือมโยง

เครือข่ายท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อเป็นการใช้งานและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร 
3.3. จัดลําดับความสําคัญของระบบงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างของระบบงานและ

ความจําเป็นในการระบบงานน้ัน รวมถึงความคุ้มค่าของการใช้ระบบงาน 
 

/4 ทําการกําหนดแผนแม่บท… 
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4. ทําการกําหนดแผนแม่บทสารสนเทศและการส่ือสาร องค์การจัดการนํ้าเสีย 

นําผลงานการออกแบบระบบต่างๆ ในภาพรวมมาทําการกําหนดแผนหลักในทุกๆด้าน ได้แก่ 
แผนหลักด้านการจัดหาและติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย แผนการพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ แผนพัฒนากําลังคนให้มีความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการจัดเตรียม
งบประมาณสําหรับดําเนินงานตามโครงการต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 

แผนข้ันต้นที่ได้จะเรียกว่า แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึงจะมีการ
นําเสนอต่อท่ีประชุมกับผู้ใช้ระดับต่างๆ เพื่อระดมความคิดเห็นและให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันในหน่วยงาน ผลที่ได้จากการประชุมจะนํามาใช้ในการปรับปรุงร่างแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนตามความเหมาะสม เพื่อให้องค์การจัดการนํ้าเสียมีระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการการใช้งานในด้านต่างๆ ท่ีครอบคลุม
ภารกิจของหน่วยงาน มีระบบเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นศูนย์รวมข้อมูลทางการจัดการ
นํ้าเสียที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ทันสมัย สามารถให้บริการข้อมูลทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกได้ รวมถึง
ประชาชนสามารถที่จะเข้ามาใช้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ขององค์การจัดการนํ้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งน้ีแผนแม่บทข้ันสุดท้ายท่ีได้จะเรียกว่า “แผนแม่บทสารสนเทศและการส่ือสาร องค์การ
จัดการน้ําเสีย (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวน” ซ่ึงจะมีเน้ือหาสอดคล้องกับแผนกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ฉบับท่ี 3 ของประเทศไทย พ.ศ.2557-2561 และ แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559  

เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนัขององคก์ารจัดการน้ําเสีย 

องค์การจัดการนํ้าเสียได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และช่วยลดข้ันตอน
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงประชาชนและหน่วยงานภายนอกสามารถท่ีจะเข้ามาใช้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์จากองค์การจัดการนํ้าเสียได้ เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันขององค์การจัดการนํ้าเสีย มีดังนี้ 

 

 

/1 ระบบเครือข่ายและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย… 
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1. ระบบเครือข่าย 

ระบบเครือข่ายขององค์การจัดการนํ้าเสียถูกออกแบบแยกเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจน คือ
ระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) เช่ือมต่อกันบนระบบแลน (LAN : Local Area Network) และระบบ
เครือข่ายภายนอก (Internet) ผ่านระบบเช่าสัญญาณ Leased Line ขนาด 20 เมกะไบต์  รวมถึงระบบ
เครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ GIN (Government Information Network) ขนาด 2 เมกะไบต์ และ 
อุปกรณ์ในการรับ-ส่งสัญญาณในระบบเครือข่าย เช่ย Switch Hub, Wireless Access Point เป็นต้น 

2. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

องค์การจัดการนํ้าเสียมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะมีจํานวน 95 เคร่ือง และคอมพิวเตอร์
พกพามีจํานวน 45 เคร่ือง  รวมถึงอุปกรณ์ท่ีใช้ในสํานักงาน เช่น เคร่ืองพิมพ์ (Printer), Scanner เป็นต้น 

3. ระบบสารสนเทศ 

องค์การจัดการน้ําเสีย มีการพัฒนาและใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ  ดังน้ี 

3.1 ระบบงานงบประมาณ การเงิน และบัญชี 

3.2 ระบบบริหารงานบุคคล 

3.3 ระบบบริหารงานพัสดุ 

3.4 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

3.5 ระบบ Monitor Online 

3.6 ระบบ IT Help Desk 

3.7 ระบบบริหารความเสี่ยง 

3.8 ระบบคิดค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย 

 

/3.9 เว็บไซต์องค์การจัดการนํ้าเสีย… 
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3.9 เว็บไซต์องค์การจัดการนํ้าเสีย 

3.10 ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

3.11 ระบบ e-Project Tracking 

3.12 ระบบศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning and Webboard) 

4. ด้านการบริหารจัดการ ดูแลและบริหารความเส่ียง 

องค์การจัดการน้ําเสีย ได้ดําเนินการและจัดทําแผนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร
จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 

4.1 แผนแม่บทสารสนเทศและการส่ือสาร 

4.2 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

4.3 แผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (BCP) 

4.4 แผนบริหารความต่อเน่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP - IT) 

องค์การจัดการนํ้าเสีย มีการนําเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวเตอร์ (Cloud Computing) มาใช้
กับระบบงานสารสนเทศ องค์การจัดการนํ้าเสีย ท้ังหมด 4 ระบบ เพื่อลดปัญหาในการดูแลเคร่ือง Server 
และลดค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเคร่ือง Server หากเคร่ือง Server เกิดปัญหาข้ึน โดยได้ประสานขอใช้
บริการ Cloud Computing ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

กิจกรรมท่ีกําหนดตามโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์การจัดการนํ้าเสียได้ทําการกําหนดกิจกรรมท่ีมีความสําคัญกับโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กร ดังน้ี 

 

 

/โครงการท่ี 1… 
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โครงการท่ี 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านการจัดการนํ้าเสีย          
มี 2 กิจกรรม โดยลําดับความสําคัญดังน้ี 

กิจกรรมท่ี 1 : การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านการจัดการนํ้าเสีย
  กิจกรรมท่ี 2 : การฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

โครงการท่ี 2 : การจัดหาอุปกรณ์และบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของ
องค์การจัดการน้ําเสีย ม ี3 กิจกรรม โดยลําดับความสําคัญดังน้ี 

กิจกรรมท่ี 1 : การปรับปรุงอุปกรณ์สารสนเทศ                     
กิจกรรมท่ี 2 : การขยายสัญญาณระบบอินเทอร์เน็ต      
กิจกรรมท่ี 3 : การพัฒนาและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ       

โครงการที่ 3 : การพัฒนาศูนย์องค์ความรู้และระบบสารสนเทศขององค์กร มี 3 กิจกรรม 
โดยลําดับความสําคัญดังนี้ 

กิจกรรมท่ี 1 : การจัดทําฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงองค์กร
    กิจกรรมท่ี 2 : การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลขององค์กร     

กิจกรรมท่ี 3 : การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในองค์การจัดการนํ้าเสียและศูนย์รวม
ความรู้องค์กร     

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวกแก่การใช้งานและลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน

หรือการเข้าใช้ข้อมูล เก่ียวกับการให้บริการภายในหน่วยงานและประชาชนท่ัวไป 
2. พนักงานมีความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิตและใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ

และรู้เท่าทันมีโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การ
จัดการน้ําเสียท่ีมีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับของประชาชนและหน่วยงานภายนอก  

3. องค์กรเป็นที่ยอมรับของประชาชนหรือหน่วยงานภายนอกมากข้ึน 
4. มีระบบสารสนเทศท่ีเข้ามาช่วยให้การทํางานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

/บทที่ 2… 
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บทท่ี 2  

 

การวิเคราะห์ 

 

นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 องค์การจัดการน้ําเสีย มีจุดมุ่งหมายท่ีจะนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
และ/หรือ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ท้ังในเร่ืองการบริหารจัดการข้อมูล รวมท้ังการบูรณาการองค์ความรู้
ด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเช่ือมโยงข้อมูลท้ังในและระหว่างองค์กร ทั้งนี้ยังสามารถ
ตอบสนองนโยบายในเร่ืองการให้บริการบําบัดนํ้าเสียแก่ประชาชน/ผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองตามความต้องการ  

วิสัยทัศน์ (Vision) ของแผนแม่บท 

“นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบบําบัดน้าํเสียของ

องค์กร และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ก่อให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมท้ังเป็น

ศูนย์กลางการจัดการนํ้าเสียของประเทศ” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากําลังคนด้าน (ICT) และพนักงานทั่วไปให้มีความสามารถในการ

สร้างสรรค์ ผลิตและใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการภายในหน่วยงานและประชาชนท่ัวไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการจัดการนํ้าเสีย 

 

/การวิเคราะห์… 
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การวิเคราะห์สถานภาพด้านสารสนเทศ 

 การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT 
Analysis) จะส่งผลให้แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร องค์การจัดการนํ้าเสีย มีความเหมาะสม 
สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร โดยอยู่ภายใต้ข้อจํากัดสภาวการณ์ต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อระบบ
สารสนเทศขององค์การจัดการนํ้าเสีย 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 2 ประการ คือ จุดแข็ง และจุดด้อย 

• จุดแข็ง (Strength) 
o องค์กรมีนโยบายและแผนวิสาหกิจท่ีชัดเจนและมีคุณภาพ 
o ผู้บริหารให้ความสําคัญกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
o มีคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการน้ําเสีย 
o มีคณะกรรมการบริหารสารสนเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ สบับสนุน

การดําเนินการด้านสารสนเทศของหน่วยงานภายใน 
o องค์กรมีองค์ความรู้ท่ีสามารถเผยแพร่ทางระบบสารสนเทศได้ 

• จุดอ่อน (Weakness) 
o บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีน้อย ซ่ึงทําให้การ

บริหารจัดการขององค์กร เป็นไปอย่างล่าช้า ไม่เป็นระบบ และขาดประสิทธิภาพ 
o ขาดงบประมาณในการบํารุงรักษาและจัดหา อุปกรณ์ ทดแทนด้านสารสนเทศ 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 2 ประการ คือ โอกาส และข้อจํากัด 

• โอกาส (Opportunity) 
o ตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้านการ 

บริหารจัดการองค์กร ที่กําหนดให้พัฒนาระบบและมาตรฐานในการบริหารจัดการและจัดทําฐานข้อมูล
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายกับระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศหลักของประเทศได้การเปิดให้บริการระบบคลาวด์ Cloud Computing ของ
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ทําให้การใช้งานทรัพยากรต่างๆ เป็นไปได้อย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพสูง 
 

/การพัฒนาระบบ… 



   แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร องค์การจัดการนํ้าเสีย (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวน 

- 12 -                         

องค์การจัดการนํ้าเสีย กันยายน 2557 

o การพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ (Government 
Monitoring) ของ สรอ. ทําให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบกลางสําหรับการประเมินความเสี่ยงและจุดอ่อน
ทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

o โครงการขยายผลการดําเนินการระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ โดย สรอ. ทําให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงานภาครัฐ  

o การจัดให้มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
o การเปิดประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

• ข้อจํากัด (Threats) 
o การไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทําให้การ 

พัฒนาทางด้านระบบสารสนเทศในองค์กรเป็นไปอย่างล่าช้า  
 

กรอบแนวคิดในการจัดทาํแผนแมบ่ทสารสนเทศและการส่ือสาร 

แผนแม่บทที่จัดทําข้ึนมีความสอดคล้องกับ กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับท่ี 3 
ของประเทศไทย พ.ศ.2557-2561 และแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ําเสียในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-
2560) ฉบับทบทวนคร้ังที่  2 รวมถึงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559 เพื่อเป็นการยกระดับองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานให้แก่พนักงานในองค์กร โดยแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการน้ําเสีย
ฉบับนี้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 4 กลยุทธ์ท่ี 4.2 ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร์ท่ี 4… 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การบริหารจัดการองค์กร 
o กลยุทธ์ที่ 4.2 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กร 

ตามหลักธรรมาภิบาล 
ซ่ึงกลยุทธ์ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

• โครงการที่ 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์ (GIS) ด้านการจัดการนํ้าเสีย 

• โครงการที่ 2 : การจัดหาอุปกรณ์และบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ขององค์การจัดการน้ําเสีย 

• โครงการที่ 3 : การพัฒนาศูนย์องค์ความรู้และระบบสารสนเทศขององค์กร  
 

โครงการของแผนแม่บทสารสนเทศและการส่ือสารขององค์การจัดการนํ้าเสีย  
การพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารองค์การจัดการน้ําเสีย

จะเน้นให้การดําเนินงานเป็นไปตามแต่ละวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัดของแต่ละแผนงาน ดังน้ี 
 

โครงการท่ี 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร์ (GIS) ด้านการจัดการน้ําเสีย 
  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดทําแผนท่ีระบบจัดการนํ้าเสีย ในรูปแบบ Digital หรือระบบ GIS  

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานทั้งการบริหารและการบริการประชาชน

ให้ดียิ่งข้ึน  

3. เพื่อพัฒนาบุคคลากรขององค์กร ให้มีความรู้การใช้งานระบบ GIS 

4. เพื่อให้มีทะเบียนผู้ใช้บริการและข้อมูลของผู้ใช้บริการระบบบําบัดน้ําเสีย 

เป้าหมาย 

1. พนักงานองค์การจัดการนํ้าเสียมีความรู้ในเร่ืองการใช้งานระบบ (GIS) 
2. มีข้อมูลสารสนเทศในด้านการกําหนดพื้นท่ีการจัดการน้ําเสีย 
3. มีทะเบียนผู้ใช้บริการและข้อมูลของผู้ใช้บริการระบบบําบัดน้ําเสีย 

ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนพนักงานทีมี่ความรู้เก่ียวกับการใช้งานระบบ GIS 
2. จํานวนข้อมูลสารสนเทศในการกําหนดพื้นที่จัดการนํ้าเสีย 
3. จํานวนข้อมูลของผู้ใช้บริการระบบบําบัดนํ้าเสีย /โครงการที่ 2… 
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โครงการท่ี 2 : การจัดหาอุปกรณ์และบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
ขององค์การจัดการน้ําเสีย 

  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ท่ีใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้การทํางานของหน่วยงานภายในมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. เพื่อให้การใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในองค์กรมี 
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

เป้าหมาย 
1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในองค์กรมีความทันสมัยมากย่ิงข้ึน 
2. การใช้งานระบบสารสนเทศภายในองค์กรมีความปลอดภัยมากย่ิงข้ึน 
3. ลดภาระและค่าใช้จ่ายในเร่ืองการดูแลรักษาเคร่ืองแม่ข่าย 
4. ระบบอินเตอร์เน็ตในองค์กรมีความเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
1. อุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ท่ีเสื่อมสภาพมีจํานวนน้อยลง 
2. เกิดความเช่ือมั่นในการใช้ระบบสารสนเทศภายในองค์กร 
3. ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์น้อยลง 
4. จํานวนคร้ังของการเกิดปัญหาระบบสารสนเทศลดน้อยลง 

 
โครงการท่ี 3 :  การพัฒนาศนูย์องค์ความรู้และระบบสารสนเทศขององค์กร 

  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้องค์กรเป็นศูนย์รวมความรู้ในด้านการจัดการน้ําเสีย  

2. เพื่อให้องค์กรมีระบบฐานข้อมูลกลางท่ีสามารถแลกเปล่ียนและใช้ข้อมูล

ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้พนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกสามารถเข้ามาใช้และ

แลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อให้องค์กรเป็นท่ีรู้จักจากประชาชนและหน่วยงานภายนอกมากข้ึน 

 
/เป้าหมาย… 
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เป้าหมาย 
1. หน่วยงานภายนอกรู้จักมากข้ึน 
2. มีเคร่ืองมือที่ช่วยในการตรวจสอบการใช้งานระบบสารสนเทศภายในองค์กร 
3. มีศูนย์รวมข้อมูลที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้พนักงานในองค์กร ประชาชน รวมถึง

หน่วยงานภายนอกสามารถเข้ามาใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ 
ตัวช้ีวัด 

1. จํานวนผู้เข้ามาใช้บริการศูนย์รวมข้อมูลขององค์กรมีมากข้ึน 
2. ปริมาณการดาวน์โหลดข้อมูลมีมากข้ึน 
3. ปริมาณข้อมูลที่จะเผยแพร่มีมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/ระบบเครือข่ายองค์การจัดการน้ําเสีย… 
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ระบบเครือข่ายขององค์การจัดการน้ําเสีย 

ระบบเครือข่ายขององค์การจัดการนํ้าเสียถูกออกแบบแยกเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจน คือระบบ
เครือข่ายภายใน (Intranet) เช่ือมต่อกันบนระบบแลน (LAN : Local Area Network) และระบบ
เครือข่ายภายนอก (Internet) ผ่านระบบเช่าสัญญาณ Leased Line ขนาด 20 เมกะไบต์ รวมถึงระบบ
เครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ GIN (Government Information Network) ขนาด 2 เมกะไบต์ และ 
อุปกรณ์ในการรับ-ส่งสัญญาณในระบบเครือข่าย เช่ย Switch Hub, Wireless Access Point เป็นต้น 

โดยท้ังสองช่องทางถูกจัดการด้วย Load Balance Zywall ผ่านระบบ Firewall โดยมีการเก็บ
บันทึกข้อมูลการจราจร ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ผ่านทาง Log Server  ซ่ึงจะเป็น
ตัวบันทึกข้อมูล 

 

ภาพท่ี 2.1 แผนผังระบบเครือข่ายขององค์การจัดการนํ้าเสียในปัจจุบนั 

 

 

 

 
/ปัญหาและอุปสรรค… 
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 ปัญหาและอุปสรรค  

  จากการศึกษาเบ้ืองต้น โดยการสํารวจความคิดเห็นจากพนักงานภายในองค์กรและ
พิจารณาจากสภาพแวดล้อม รวมถึงลักษณะการใช้งานระบบเครือข่ายขององค์กร ทําให้สามารถสรุป
ปัญหาและอุปสรรค ด้านเครือข่าย ดังน้ี 

1. ระบบไฟฟา้ไมมี่เสถียรภาพ ไฟฟ้าตกและดับบ่อย 

2. เคร่ืองให้บริการแม่ข่ายมีอายุการใช้งานท่ีนานและขาดการบํารุงรักษา 

3. ระบบคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพเก่าเร่ิมเสื่อมสภาพ 

4. สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่มีความแรงพอ 

5. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการดูแลระบบเครือข่าย 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิเคราะห์ถึงปัญหาด้านเครือข่ายขององค์กรในปัจจุบัน ทําให้สามารถสรุปแนว
ทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ดังน้ี 

1. ควรจัดหาอุปกรณ์สํารองไฟสําหรับระบบเครือข่าย 

2. ควรจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มเติม 

3. ขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้มากกว่าเดิม 

4. ฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารและดูแลระบบ
เครือข่าย 

 

 

 

/อุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง… 
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อุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  

มีคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะมีจํานวน 95 เคร่ือง และคอมพิวเตอร์พกพามีจํานวน 45 เคร่ือง 
รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืนๆ เช่น เคร่ืองพิมพ์ (Printer), เคร่ือง Scanner เป็นต้น   

ปัญหา/อุปสรรค  

มีคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะจํานวน 70 เคร่ืองและเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาจํานวน 38 เคร่ือง ที่
มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี ซ่ึงตามมาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
กําหนดให้อุปกรณ์เหล่านี้สามารถได้รับการเปลี่ยนทดแทนได้ เน่ืองจากอุปกรณ์ท่ีมีอายุการใช้งานมากกว่า 
5 ปี ถือว่าล้าสมัย มีโอกาสสูงท่ีอุปกรณ์จะเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายในการ
บํารุงรักษาสูง 

ข้อเสนอแนะ  

• ควรมีการเปลี่ยนหรือจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพใช้งานที่มาก
ข้ึนกว่าเดิม 

• จัดทําโครงการเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จากบริษัทภายนอกเพื่อนํามาทดแทนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งานนานและมีโอกาสที่จะเกิดความเส่ียงสูงท่ีระบบคอมพิวเตอร์
จะมีปัญหาในขณะทํางาน 

การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 

องค์การจัดการนํ้าเสียได้ทําการกําหนดและแบ่งกลุ่มระบบสารสนเทศท่ีเข้ามาช่วยสนับสนุน
การทํางานขององค์กร มีรายละเอียดดังน้ี 

1. ระบบที่มีการสนับสนุนการทํางานขององค์กร 

• ระบบงานงบประมาณ การเงิน และบัญชี การพัฒนาระบบเป็นลักษณะของ Client-
Server โดยใช้ฐานข้อมูล Sybase ซ่ึงจะเก่ียวข้องกับการจัดการเร่ืองงบประมาณ การเงิน และบัญชี 

 

/ระบบช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร… 
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• ระบบช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS) เป็นระบบที่ช่วยในการนําเสนอข้อมูล
เก่ียวกับโครงการที่จะทําว่ามีความคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่แล้วผลท่ีได้รับกลับมามีค่ามากน้อยเพียงใด 
ทําให้ผู้บริหารสามารถที่จะตัดสินใจได้เร็วข้ึนเก่ียวกับการอนุมัติโครงการดังกล่าว 

2. ระบบที่มีการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 

• ระบบบริหารความเสี่ยง มีไว้สําหรับรวบรวมข้อมูลและทําการวิเคราะห์ข้อมูลความ
เสี่ยงในทุกด้านที่จะเกิดข้ึน 

3. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

• ระบบบริหารงานพัสดุ การพัฒนาเป็นลักษณะของ Web Server โดยใช้ Window 
2003 Server และฐานข้อมูล SQL Server โดยได้ทําการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้รองรับกับ
โครงสร้างองค์กรในปัจจุบัน 

• ระบบ IT Helpdesk เป็นระบบท่ีบันทึกข้อมูลและสรุปรายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
และรายงานประวัติการซ่อมบํารุง  

4. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

• ระบบบริการงานบุคคล การพัฒนาเป็นลักษณะของ Web Server โดยใช้ Window 
2003 Server และฐานข้อมูล SQL Server ระบบบุคคลมีการพัฒนาเพิม่เติมเพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์
ยิ่งข้ึน และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานระบบในการรองรับงานบุคคล 

5. ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร 
รวมถึงนโยบายต่างๆของรัฐบาล 

• ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มีไว้สําหรับเป็นศูนย์กลางข้อมูลความรู้ของ
หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก รวมถึงการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 

 

 
/ระบบการให้บริการ… 
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• ระบบการให้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ มีไว้สําหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่พนักงาน 
หน่วยงาน รวมถึงประชาชนท่ัวไป 

• ระบบงานให้บริการ/คิดค่าธรรมเนียม มีไว้สําหรับออกใบแจ้งหน้ี และใบเสร็จรับเงิน  

6. ระบบสารสนเทศท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร 

• ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ เป็นเคร่ืองมือที่อาศัยระบบคอมพิวเตอร์ใช้ในการ
นําเข้า จัดเก็บ จัดเตรียม ดัดแปลง แก้ไข จัดการ และวิเคราะห์ พร้อมท้ังแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ ตาม
วัตถุประสงค์ต่างๆ ท่ีได้กําหนดไว้ ดังน้ัน GIS จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์เพื่อใช้ในการจัดการ และ
บริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านพื้นที่ 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเป็นระบบที่เก่ียวข้องกับระบบการไหลเวียนของข้อมูลและการ
ผสานข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) หรือข้อมูลทุติยภูมิ (secondary 
data) เพื่อให้เป็นข่าวสารที่มีคุณค่า 

• ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาเป็นลักษณะของ Web Server โดยใช้ 
Window 2003 Server และฐานข้อมูล SQL Server ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มีไว้สําหรับเป็นศูนย์
รวมด้านข้อมูลข่าวสารที่สามารถเผยแพร่ได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

• ระบบ Monitor Online เป็นระบบที่เก่ียวกับการายงานผลข้อมูลนํ้าเสียเข้าระบบ 
โดยการส่งข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ ท้ังน้ีเพื่อให้เกิดการประมวลผลข้อมูลนํ้าเสียและการเรียกค่าบําบัดน้ํา
เสียจากกลุ่มบุคคลท่ีปล่อยน้ําเสีย   

 

 

 

 

 

/ปัญหาและอุปสรรค… 
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 ปัญหาและอุปสรรค 

• ระบบที่พัฒนาแล้ว มีการปรับเปล่ียนข้อกําหนดและเงื่อนไขการทํางานในภายหลัง ทําให้
ต้องปรับแก้ไขระบบ จึงมีผลกระทบต่อการทํางานของหน่วยงานนัน้ๆ 

• ขาดงบประมาณในการบํารุงรักษาระบบ 

• การปรับเปลี่ยนหรือโยกย้ายพนักงานท่ีดูแลระบบ ไปประจําทํางานอย่างอ่ืน ทําให้ขาด
การต่อเนื่องของงาน 

• เกิดปัญหากับระบบท่ีใช้งานทําให้ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอด 

 ข้อเสนอแนะ 

1. ทําการปรับปรุงแก้ไขระบบให้ตอบสนองการใช้งาน โดยทําการทดสอบระบบก่อนใช้งาน
จริง และฝึกอบรมพนักงาน พร้อมคู่มือการใช้งาน 

2. ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศของหน่วยงานอ่ืนเพื่อประยุกต์ใช้กับองค์กร และประสาน
กับ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการขอคําแนะนํา และใช้บริการ  

3. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที ่โดยจัดทําส่ือการสอนในรูปแบบต่างๆ 

4. ผู้บริหารองค์การจัดการนํ้าเสียเห็นด้วยกับการนํา ระบบ EIS เพื่อช่วยในการตัดสินใจ  
การพัฒนาระบบ Knowledge Management รวมถึงการนําระบบสารสนเทศที่ใช้งานเฉพาะหน่วยงาน 
มาใช้ ทําให้เกิดความคล่องตัวในการทํางานและการประสานงานท่ีดีของหน่วยงานภายในและภายนอก 

ความต้องการระบบสารสนเทศ 

 สําหรับงานสารสนเทศของหน่วยงาน ส่วนหน่ึงเน้นให้ เกิดการพัฒนาบนพื้ นฐานของ 
OpenSource Software ในขณะที่งานระบบโปรแกรมประยุกต์ หรือ ซอฟต์แวร์พื้นฐานสําหรับงาน
สํานักงาน ก็สามารถจัดหาได้จากบริษัทท่ีจําหน่ายหรือรับพัฒนาซอฟต์แวร์น้ันๆ ซ่ึงความต้องการระบบ
สารสนเทศขององค์การจัดการนํ้าเสีย มีดังนี้ 

 

/ความต้องการด้านฮาร์ดแวร์และเครือข่าย… 
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ความต้องการด้านฮาร์ดแวร์และเครือข่าย 

จากนโยบายรัฐบาลที่ได้กําหนดให้มีการเร่งรัดพัฒนาโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงให้
ครอบคลุมทั่วถึง เพียงพอ และมีคุณภาพ เพื่อเป็นการสนุบสนุนหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ และมีความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมการลดใช้พลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาว จึงทําให้มีการใช้งานระบบเครือข่ายจํานวนมากซ่ึงทํา
ให้จํานวนหมายเลขไอพีแอดเดรสที่อยู่ในระบบเครือข่าย (IPv4) กําลังจะหมดไป ไม่เพียงพอกับการใช้
งานอินเตอร์เน็ตในอนาคต ซ่ึงหากเกิดข้ึนจริงก็หมายความว่าผู้ใช้งานระบบเครือข่ายและระบบ
อินเตอร์เน็ตในประเทศจะไม่สามารถเช่ือมต่อเครือข่ายเข้ากับระบบอินเตอร์เน็ตเพิ่มได้อีก จึงทําให้
คณะทํางาน IETF (The Internet Engineering Task Force) ได้ทําการพัฒนาโพรโทคอลรุ่มใหม่ที่
เรียกว่า IPv6 ข้ึนมาใช้งาน ท้ังน้ีเพื่อเป็นการปรับปรุงโครงสร้างของโปรโตคอลให้รองรับหมายเลขไอพี
แอดเดรสจํานวนมาก และรองรับระบบแอพพลิเคช่ันใหม่ๆที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ดังน้ันเม่ือมีการพัฒนา 
IPv6 ข้ึนมาใช้งานจริงก็อาจจะมีความจําเป็นท่ีจะต้องเพิ่มหรือเปล่ียนแปลงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ ท่ีมีอยู่
ในระบบเครือข่าย เช่น  

• การ์ดท่ีใช้งานในระบบเครือข่าย NIC (Network Interface Card) 

• อุปกรณ์ต่อพ่วง Switch HUB 

• เคร่ืองแม่ข่าย (Server) 

• อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) 

• อุปกรณ์ Firewall 

ความต้องการด้านซอฟต์แวร์ 

 องค์การจัดการน้ําเสีย มีความจําเป็นที่ต้องใช้ซอฟต์แวร์สําเร็จรูป ซ่ึงในรายงานน้ีจะเรียกว่า
ซอฟต์แวร์พื้นฐาน เน่ืองจากสามารถใช้ได้ในทุกหน่วยงานและทั่วไป ซ่ึงสามารถจําแนกออกเป็น
ซอฟต์แวร์สําหรับงานสํานักงาน ซอฟต์แวร์สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และอ่ืนๆ ดังน้ี  

/1 ซอฟต์แวร์สําเร็จรูป… 
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1. ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปและซอฟต์แวร์สนับสนุนในการทํางาน 

2. ซอฟต์แวร์จัดการไวรัส 

3. ชุดซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการพัฒนาระบบงาน 

ความต้องการด้านบุคลากร 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามามีบทบาทท่ีสําคัญต่อการบริหารงานและ
จัดการบุคลากรในองค์กร หากบุคลากรในองค์กรมีความสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก็สามารถเพิ่มศักยภาพให้แก่องค์กรได้ เน่ืองจากบุคลากรขององค์การ
จัดการน้ําเสียมีหลายระดับ เพราะฉะนั้นจึงควรทําการกําหนดหลักสูตรท่ีมีความเหมาะสมเพื่ออบรมให้แก่
บุคลากรในแต่ละระดับ หลักสูตรสําหรับการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรสามารถแบ่งออก ดังน้ี 

1. หลักสูตรพื้นฐาน เหมาะสําหรับบุคลากรท่ัวไปซ่ึงจะเน้นการใช้งานและแก้ไขปัญหา
เบื้องต้น เช่น 

o ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

o การใช้งานชุดซอฟต์แวร์สํานักงาน 

o วิธีการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

2. หลักสูตรเฉพาะด้าน เหมาะสําหรับบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในการทํางานเฉพาะ
ด้าน เช่น 

o การออกแบบเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม 

o การติดต้ังและรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย 

o การพัฒนาโปรแกรมสําหรับใช้งานเฉพาะด้าน 

o การซ่อมและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 

o การบริหารงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

/บทที่ 3… 
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บทท่ี 3  

 

แผนการดําเนินงาน 

 

โครงการ/กิจกรรม 

องค์การจัดการน้ําเสียได้จัดทําโครงการ/กิจกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศข้ึนมาเพื่อเป็น
แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยแผนงานที่ระบุอยู่ใน  
แผนแม่บทสารสนเทศและการส่ือสารฉบับน้ีมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทสารสนเทศ
และถูกจัดกลุ่ม โดยลําดับความสําคัญของโครงการดังน้ี 

โครงการท่ี 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร์ (GIS) ด้านการจัดการน้ําเสีย 
เป้าประสงค์ 1. เพื่อจัดทําแผนท่ีระบบจัดการนํ้าเสีย ในรูปแบบ Digital หรือระบบ GIS  

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กร ให้มีความรู้การใช้งานระบบ GIS 

3. เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศในด้านการกําหนดพื้นที่การจัดการนํ้าเสีย 

4. เพื่อให้มีทะเบียนผู้ใช้บริการและข้อมูลของผู้ใช้บริการจากระบบบําบัดนํ้าเสีย 

เป้าหมาย 1. พนักงานองค์การจัดการนํ้าเสียมีความรู้ในเร่ืองการใช้งานระบบ (GIS) 
2. มีข้อมูลสารสนเทศในด้านการกําหนดพื้นท่ีการจัดการน้ําเสีย 
3. มีทะเบียนผู้ใช้บริการและข้อมูลของผู้ใช้บริการระบบบําบัดน้ําเสีย 

 

 

 

 

 

/ตารางกิจกรรมโครงการที่ 1… 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัด ประโยชน์ที่ได้รับ 
- การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางภมูิศาสตร์ (GIS) ด้านการ
จัดการน้ําเสีย 
- การฝึกอบรมการใช้งานระบบ
สารสนเทศทางภมิูศาสตร์ (GIS) 

1. จํานวนพนักงานทีมี่ความรู้
เก่ียวกับการใช้งานระบบ GIS 

2. จํานวนข้อมูลสารสนเทศใน
การกําหนดพื้นท่ีจัดการน้ําเสีย 

3. จํานวนข้อมูลของผู้ใช้บริการ
ระบบบําบัดน้ําเสีย 

1. องค์กรมีแผนที่การทําระบบ
จัดการน้ําเสียในรูปแบบ Digital 
2. มีข้อมูลในด้านการกําหนด

พื้นท่ีการจัดการนํ้าเสียท่ีถูกต้อง 
3. มีทะเบียนผู้ใช้บริการและ

ข้อมูลของผู้ใช้บริการระบบบําบัด
น้ําเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/โครงการท่ี 2… 
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โครงการท่ี 2 : การจัดหาอุปกรณ์และบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการของ
องค์การจัดการน้ําเสีย 

เป้าประสงค์ 1. เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ท่ีใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้การทํางานของหน่วยงานภายในมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. เพื่อให้การใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย 1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในองค์กรมีความทันสมัยและมีสภาพพร้อมใช้งาน

ตลอดเวลา 
2. การใช้งานระบบสารสนเทศภายในองค์กรมีความปลอดภัยมากย่ิงข้ึน 
3. ลดภาระและค่าใช้จ่ายในเร่ืองการดูแลรักษาเคร่ืองแม่ข่าย 
4. ระบบอินเตอร์เน็ตในองค์กรมีความเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ประโยชน์ที่ได้รับ 

- การปรับปรุงอุปกรณ์
สารสนเทศ 
- การขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
- การพัฒนาและบํารุงรักษา
ระบบสารสนเทศ 

1. อุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์
ท่ีเส่ือมสภาพมีจํานวนน้อยลง 

2. เกิดความเช่ือมั่นในการใช้
ระบบสารสนเทศภายในองค์กร 

3. ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
อุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์
น้อยลง 

4. จํานวนคร้ังของการเกิด
ปัญหาระบบสารสนเทศลด
น้อยลง 

- ระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ
เครือข่าย มีประสิทธิภาพในการใช้
งานมากย่ิงข้ึน 
- พนักงานทาํงานกับระบบ
สารสนเทศได้มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 
- องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
 

 

 

/โครงการท่ี 3… 



    แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร องค์การจัดการนํ้าเสีย (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวน 

- 27 -                         

องค์การจัดการนํ้าเสีย กันยายน 2557 

โครงการท่ี 3 : การพัฒนาศูนย์องค์ความรู้และระบบสารสนเทศขององค์กร 
เป้าประสงค์ 1. เพื่อให้องค์กรเป็นศูนย์รวมความรู้ในด้านการจัดการนํ้าเสีย  

2. เพื่อให้องค์กรมีระบบฐานข้อมูลกลางท่ีสามารถแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลร่วมกัน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้พนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกสามารถเข้ามาใช้และ

แลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อให้องค์กรเป็นท่ีรู้จักจากประชาชนและหน่วยงานภายนอกมากข้ึน 

เป้าหมาย 1. หน่วยงานภายนอกรู้จักมากข้ึน 
2. มีเคร่ืองมือท่ีช่วยในการตรวจสอบการใช้งานระบบสารสนเทศภายในองค์กร 
3. มีศูนย์รวมข้อมูลที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้พนักงานในองค์กร ประชาชน รวมถึง

หน่วยงานภายนอกสามารถเข้ามาใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ประโยชน์ท่ีได้รับ 
- การจัดทําฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์และประเมินความเส่ียงองค์กร 
- การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของ
องค์กร 
- การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายใน
องค์การจัดการน้ําเสียและศูนย์รวม
ความรู้องค์กร  

1. จํานวนผู้เข้ามาใช้
บริการศูนย์รวมข้อมูลของ
องค์กรมมีากข้ึน 
2. ปริมาณการดาวน์โหลด

ข้อมูลมีมากข้ึน 
3. ปริมาณข้อมูลท่ีจะ

เผยแพร่มีมากข้ึน 

- ระบบสารสนเทศภายใน
องค์กร มีประสิทธิภาพในการ
ใช้งานมากย่ิงข้ึน 
- พนักงานกิดความเช่ือม่ันใน
ระบบสารสนเทศขององค์กร 
- องค์กรเป็นท่ียอมรับในเร่ือง
ระบบสารสนเทศที่ดีจาก
หน่วยงานและประชาชน
ภายนอก 
- องค์กรมีระบบบริหารความ
เสี่ยงที่ดีท่ีทําให้องค์กร
สามารถดําเนินงานในกิจกรรม
ต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย 

/บทสรุป... 
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องค์การจัดการนํ้าเสีย กันยายน 2557 

บทสรุป 

แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสารองค์การจัดการนํ้าเสีย (พ.ศ.2557-2560) ฉบับ
ทบทวน ใช้เพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร ในการบริหารและให้บริการข้อมูลและจัดการระบบ
สารสนเทศแก่พนักงานในองค์กร ประชาชน หน่วยงานภายนอก ได้นําแผนแม่บทฉบับนี้ไปใช้อ้างอิง
ประกอบกับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 
และเม่ือนําระบบสารสนเทศต่างๆ มาใช้งานจะทําให้องค์กรสามารถลดต้นทุนการดําเนินงาน และทําให้
องค์กรมีศักยภาพในการทํางานท่ีมากข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/งบประมาณในการบริหารแผนงาน… 
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องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2557 

งบประมาณในการบริหารแผนงานและแผนปฏิบัติการของงานสารสนเทศประจําปี พ.ศ.2557-2560 มีดังนี้ 
 

โครงการที่ 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านการจัดการน้ําเสีย 
เป้าประสงค์ 1. เพื่อจัดทําแผนที่ระบบจัดการน้าํเสียในรปูแบบ Digital 
 2. เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศด้านการกําหนดพื้นที่จัดการน้ําเสีย 
เป้าหมาย 1. พนักงานองค์การจัดการน้ําเสียมคีวามรู้ในเรื่องการใช้งานระบบ GIS 

2. มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกบัการกําหนดพื้นที่จัดการน้ําเสีย  
3. มีทะเบียนผู้ใช้บริการและข้อมูลผู้ใช้บริการจากระบบบําบดัน้าํเสีย 

 

กิจกรรม ตัวชี้วดั/ 
ค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลาการดํานเนินงาน/งบประมาณ (ล้านบาท) หมายเหต ุ
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 รวม 

- การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
(GIS) ด้านการจัดการน้ําเสีย 

- ข้อมูลจํานวนผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่
จัดการน้ําเสีย ร้อยละ 80  

- 2.97 0.38 0.38 3.73 - 
 

- การฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS) 

- พนักงาน 20 คน - 0.03 0.02 0.02 0.07 - 

รวมงบประมาณโครงการที่  1  - 3.00 0.40 0.40 3.80  

 

 

 /โครงการที่ 2 … 
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องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2557 

โครงการที่ 2 :     การจัดหาอุปกรณ์และบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการขององค์การจัดการน้ําเสีย 
เป้าประสงค์ 1. เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวรท์ี่มีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อให้การทํางานกับระบบสารสนเทศของหนว่ยงานภายในมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
เป้าหมาย 1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในองค์กรมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
 2. การใช้งานระบบสารสนเทศภายในองคก์รมคีวามปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
 3. ลดภาระและค่าใช้จ่ายในเรื่องการดูแลรักษาเครื่องแมข่่าย 

4. ระบบอินเทอร์เนต็ในองคก์รมีความเรว็มากยิ่งขึน้ 
 

 

กิจกรรม ตัวชี้วดั/ 
ค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลาการดํานเนินงาน/งบประมาณ (ล้านบาท) หมายเหต ุ
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 รวม 

- การปรบัปรุงอุปกรณ์สารสนเทศ ร้อยละ 70 ของอุปกรณ์เดมิ - - 2.5 2.0 4.5  
- การขยายสัญญาณอินเตอร์เนต็ 30 Mbps - - 0.5 0.9 1.4  
- การพัฒนาและบํารุงรกัษาระบบสารสนเทศ 3 ระบบ - - 2.2 2.3 4.5  
รวมงบประมาณโครงการที่  2  - - 5.20 5.20 10.40  

 

 

 

 /โครงการที่ 3 … 
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องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2557 

โครงการที่ 3 : พัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการภายในหนว่ยงานและประชาชนทั่วไป 
เป้าประสงค์ 1. เพื่อให้องค์กรมีระบบฐานข้อมูลกลางที่สามารถแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. เพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศที่มีอยู่เดิมให้ใช้งานได้ครอบคลุมมากขึ้น 

เป้าหมาย 1. ระบบงานสารสนเทศในแต่ละส่วนงานมีองคป์ระกอบการใช้งานที่มากขึน้ 
 2. มีเครือ่งมือที่ช่วยในการตรวจสอบการใช้งานระบบสารสนเทศภายในองคก์ร 
 3. มีคลังข้อมูลข่าวสารในองค์กรที่พนกังานในองค์กร ประชาชน รวมถึงหน่วยงานภายนอกสามารถเข้ามาใช้ข้อมลูเหล่านั้นได ้
 

 

กิจกรรม ตัวชี้วดั/ 
ค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลาการดํานเนินงาน/งบประมาณ (ล้านบาท) หมายเหต ุ
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 รวม 

- การจัดทําฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะหแ์ละประเมิน
ความเสี่ยงองค์กร 

1 ระบบ - - 0.115 0.115 0.23  

- การพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลขององคก์ร 1 ระบบ - - 0.15 0.15 0.30  
- การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในองค์การจัดการน้ํา
เสียและศนูย์รวมความรู้องคก์ร 

8 ระบบ - - 0.05 0.05 0.10  

รวมงบประมาณโครงการ  3  - - 0.315 0.315 0.63  

 

 



 


