
 



คํานํา 

 

แผนแม่บทสารสนเทศและการส่ือสาร องค์การจัดการนํ้าเสีย พ.ศ.2559-2564 จัดทําข้ึนเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการนํ้าเสียระยะ 5 ปี ซ่ึงจะ
ระบุถึงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแผนงานและ
แผนปฏิบัติการจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตามแผนวิสาหกิจองค์การจัดการนํ้าเสีย พ.ศ.2559-
2564 องค์การจัดการน้ําเสียได้ทําการรวบรวมสถานภาพปัจจุบันของระบบสารสนเทศและการส่ือสาร
องค์กร รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง ผนวกกับแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ฉบับท่ี 3 ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 และปรับให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ 
องค์การจัดการน้ําเสีย ท้ังน้ีเพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การจัดการน้ํา
เสียเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อสนับสนุนให้องค์กรมีแนวทางการทํางานด้านสารสนเทศท่ีชัดเจน 
เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเกิดผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงาน รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
วัดผลและประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ ในหัวข้อการ
พิจารณาแผนแม่บทสารสนเทศ 

แผนแม่บทสารสนเทศและการ ส่ือสาร องค์การจัดการนํ้า เ สีย พ.ศ.2559-2564            
ประกอบไปด้วย แนวทางการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศของ
องค์การจัดการน้ําเสีย รวมถึงแผนงานโครงการ ในระยะ 5 ปี ท่ีสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ
แผนวิสาหกิจองค์การจัดการนํ้าเสีย  ท้ังน้ีองค์การจัดการนํ้าเสีย หวังเป็นอย่างย่ิงว่า แผนแม่บท
สารสนเทศและการสื่อสารเล่มน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสียต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

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

 
องค์การจัดการนํ้าเสีย จึงได้จัดทําแผนแม่บทสารสนเทศและการส่ือสาร องค์การจัดการ   

นํ้าเสีย พ.ศ.2559-2564 ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และสนับสนุนกลยุทธ์ด้านต่างๆ ขององค์กร 
โดยระบุถึงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (SWOT 
Analysis) เพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยแผนงาน
และแผนปฏิบัติการจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตามแผนวิสาหกิจ องค์การจัดการนํ้าเสีย พ.ศ.
2559-2564 และเพื่อสนับสนุนให้องค์กรมีแนวทางการทํางานที่ชัดเจน เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
และเกิดผลสมฤทธ์ิในการดําเนินงาน โดยมีสาระสําคัญของโครงการและงบประมาณ ดังน้ี 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนากําลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และ

พนักงานท่ัวไปให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิตและใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและ
รู้เท่าทัน ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  กลยุทธ์ท่ี 1 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
จัดการน้ําเสีย งบประมาณท้ังสิ้น 12.00 ล้านบาท ประกอบด้วยแผนงาน/ โครงการ ดังน้ี 
   1) เพิ่มสมรรถนะบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ (6.00 ล้านบาท) 
   2) จัดหาทีมผู้เช่ียวชาญให้คําปรึกษาด้านสารสนเทศ (6.00 ล้านบาท) 
 
 
 
 
 



  แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร องค์การจัดการนํ้าเสีย พ.ศ.2559-2564 

- (2) -                         
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  กลยุทธ์ท่ี 1 : การพัฒนาและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานและเคร่ืองมือด้านระบบ
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการน้ําเสีย งบประมาณท้ังสิ้น 13.50 ล้านบาท ประกอบด้วยแผนงาน/ 
โครงการ ดังน้ี 
   1) การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเสริมสร้างสมรรถนะ
องค์กร (8.00 ล้านบาท) 
   2) การพัฒนาระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทาง
สารสนเทศ (5.50 ล้านบาท)  
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการภายในหน่วยงานและประชาชนทั่วไป 
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านการจัดการน้ําเสีย งบประมาณ
ท้ังสิ้น 38.00 ล้านบาท ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ ดังน้ี 
   1) รวบรวมและพัฒนาข้อมูลด้านสารสนเทศ (9.00 ล้านบาท) 
   2) การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการองค์กร  

- การพัฒนาระบบควบคุมภายใน (4.00 ล้านบาท) 
- การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง (4.00 ล้านบาท) 
- การพัฒนาระบบปฏบัิติการตรวจสอบภายใน (6.00 ล้านบาท) 
- การพัฒนาระบบบริหารงานบัญชี การเงิน และงบประมาณ  

  (10.00 ล้านบาท) 
3) การพัฒนาระบบประชุมทางไกล (5.00 ล้านบาท) 
 
 
 
 
 
 



  แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร องค์การจัดการนํ้าเสีย พ.ศ.2559-2564 

- (3) -                         
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการจัดการน้ําเสีย ประกอบด้วย 1    
กลยุทธ์ ดังนี้ 
  กลยุทธ์ท่ี 1 : การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการน้ําเสียให้แก่
ผู้รับบริการ งบประมาณท้ังสิ้น 12.00 ล้านบาท ประกอบด้วยแผนงาน/ โครงการ ดังน้ี 
   1) การจัดทําฐานข้อมูลด้านการจัดการนํ้าเสียสู่ระบบสารสนเทศ  

(9.00 ล้านบาท) 
   2) พัฒนาระบบเว็บไซต์ภายในหน่วยงาน (3.00 ล้านบาท) 

 
 

 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
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555-2559 และ แผนวิสาหกิจ องค์การจัดการนํ้าเสีย ในระยะ  
พ.ศ.2559-2564 รวมถึงการนําสรุปผลการดําเนินงานด้านการจัดทําแผนแม่บทสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ประจําปีบัญชี 2557 มาทําการแก้ไขตามรายงานการสรุปผลแต่ละหัวข้อ ซ่ึงจะทําให้การ
ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศขององค์การจัดการนํ้าเสียน้ันมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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บทท่ี 1  
 

บทนํา 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศน้ันมีบทบาทสําคัญอย่างย่ิงต่ออัตราการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลก และก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ งใน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงของการพัฒนาประเทศเพื่อความเจริญก้าวหน้าใน
ด้านต่างๆ จึงมีความจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและในอนาคต 

 
องค์การจัดการนํ้าเสียจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องจัดทําแผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้ึนมาใช้งานเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน รวมถึงการให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีสะดวกรวดเร็วแก่หน่วยงานภายนอก
และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการข้อมูลสารสนเทศขององค์การจัดการน้ําเสีย ซ่ึงการจัดทําแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับนี้ได้กําหนดให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และ
สนับสนุนกลยุทธ์ด้านต่างๆ ขององค์กร  โดยระบุถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และการ
วิเคราะห์สถานภาพด้าน ICT (SWOT Analysis) เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อสนับสนุนให้องค์กรมีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้
เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเกิดผลสมฤทธ์ิในการดําเนินงานขององค์กรต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค ์
 

1.2.1 เพื่อให้ได้แผนแม่บทสารสนเทศและการส่ือสาร องค์การจัดการนํ้าเสีย พ.ศ.2559-2564   
ท่ีสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจองค์การจัดการนํ้าเสีย พ.ศ.2559-2564 
  1.2.2 เพื่อเป็นกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หน่วยงานภายใต้องค์การจัดการนํ้าเสีย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการบริหารงานให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 1.2.3 เพื่อเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีตอบสนองต่อความต้องการประชาชน/ ผู้ใช้บริการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือวัตถุประสงค์ของการนําระบบดังกล่าวมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ 
  1.2.4 เพื่อเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการภายในหน่วยงาน และใช้ข้อมูลร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.2.5 เพื่อเป็นการพัฒนากําลังคนด้านสารสนเทศและพนักงานทั่วไปให้มีความสามารถในการ 
สร้างสรรค์ ผลิตและใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 
 

1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน 
 
  การจัดทําแผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสารองค์การจัดการนํ้าเสีย พ.ศ.2559-2564 ได้
ทําการศึกษาจากวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบันและความต้องการของแผนกต่างๆ ขององค์การจัดการ     
นํ้าเสีย ซ่ึงเป็นการสํารวจและศึกษาระบบการทํางานในปัจจุบัน โดยพิจารณาจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนและ
ความต้องการนําระบบสารสนเทศมาช่วยงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมของการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้งาน และทําการกําหนดความต้องการใช้ระบบสารสนเทศให้ตรงกับการทํางาน
ของพนักงานอย่างชัดเจน โดยแผนงานและแผนปฏิบัติการในแผนแม่บทฯ ฉบับนี้จะสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตามแผนวิสาหกิจองค์การจัดการนํ้าเสีย ในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับ
ทบทวน โดยแบ่งขอบเขตและข้ันตอนการดําเนินงาน มีรายละเอียดดังน้ี 
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1. ทบทวนปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยพิจารณาจาก  
1.1 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศไทย             

พ.ศ.2554-2563   
  1.2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับท่ี 3 ของประเทศไทย      
พ.ศ.2557-2561 
  1.3 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2555-2559 

1.4 แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร องค์การจัดการน้ําเสีย (พ.ศ.2557-2560) 
ฉบับทบทวน 

1.5 แผนวิสาหกิจ องค์การจัดการนํ้าเสีย ในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวน 
1.6 ปัจจัยภายใน 
1.7 ข้อมูลการประเมิลผลประจําปีบัญชี 2557 

 
2. ดําเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศในภาพรวม 

ทําการวิเคราะห์และออกแบบในภาพรวมซ่ึงจะเก่ียวข้องกับการกําหนดสถาปัตยกรรมท่ี
เหมาะสมในเร่ืองต่างๆ ได้แก่  

2.1 ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ จะเป็นการระบุความต้องการทรัพยากร
ต่างๆ (Hardware and Software) ท่ีควรจัดหาเพิ่มเติมท้ังที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลักและอุปกรณ์
เช่ือมต่อต่างๆ 

2.2 ออกแบบโครงสร้างระบบสารสนเทศ เป็นการออกแบบระบบงานย่อยและ
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบงาน ฐานข้อมูลท่ีใช้ รวมถึงการเช่ือมโยงประสานการใช้ข้อมูลร่วมกัน 
  2.3 การออกแบบสถาปัตยกรรมเครือข่าย เป็นการกําหนดโครงสร้างของการเช่ือมโยง
เครือข่ายท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อเป็นการใช้งานและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร 

2.4 จัดลําดับความสําคัญของระบบงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างของระบบงานและ
ความจําเป็นในการระบบงานน้ัน รวมถึงความคุ้มค่าของการใช้ระบบงาน 
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3. 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.2559-2564” ซ่ึงจะมีเน้ือหาสอดคล้องกับแผนกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   
ฉบับท่ี 3 ของประเทศไทย พ.ศ.2557-2561 และ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2555-2559  

 

1.4 เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจบัุนขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
 

องค์การจัดการน้ําเสียได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และช่วยลดข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงประชาชนและหน่วยงานภายนอกสามารถที่จะเข้ามาใช้ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์จากองค์การจัดการนํ้าเสียได้ เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันขององค์การจัดการนํ้าเสีย มีดังนี้ 
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1. ระบบเครือข่าย 
ระบบเครือข่ายขององค์การจัดการนํ้าเสียถูกออกแบบแยกเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจน คือ

ระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) เช่ือมต่อกันบนระบบแลน (LAN : Local Area Network) และระบบ
เครือข่ายภายนอก (Internet) ผ่านระบบเช่าสัญญาณ Leased Line ขนาด 40 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 ระบบบริหารงานเงินเดือน 
3.6 ระบบ IT Help Desk 
3.7 ระบบบริหารความเสี่ยง 
3.8 ระบบคิดค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย 
3.9 เว็บไซต์องค์การจัดการนํ้าเสีย 
3.10 ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
3.11 ระบบ e-Project Tracking 
3.12 ระบบศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning and Webboard) 
3.13 ระบบประชุมทางไกล 
3.14 ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) 
3.15 ระบบรายงานคุณภาพน้ําที่ผ่านการบําบัดบนสมาร์ทโฟน (Mobile Application) 
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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 
 

1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
  1.5.1 มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน สะดวกรวดเร็ว ลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการให้บริการภายในหน่วยงาน  
และประชาชนท่ัวไป 

1.5.2 พนักงานมีความสามารถในการสร้างสรรค์ และใช้งานสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ มี
โครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การจัดการน้ําเสียท่ีมี
ประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับของประชาชนและหน่วยงานภายนอก  

1.5.3 องค์กรเป็นที่ยอมรับของประชาชน หรือหน่วยงานภายนอกมากข้ึน 
1.5.4 มีระบบสารสนเทศท่ีเข้ามาช่วยให้การสนับสนุนกระบวนการทํางานของหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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บทท่ี 2  
 

การวิเคราะห์ 
 

2.1 นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  องค์การจัดการน้ําเสีย มีจุดมุ่งหมายที่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และ/
หรือ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ท้ังในเร่ืองการบริหารจัดการข้อมูล รวมท้ังการบูรณาการองค์ความรู้ด้าน
ต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเช่ือมโยงข้อมูลท้ังในและระหว่างองค์กร ท้ังน้ียังสามารถตอบสนอง
นโยบายในเร่ืองการให้บริการบําบัดนํ้าเสียแก่ประชาชน/ผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองตามความต้องการ  
 
2.2 วิสัยทัศน์  
  “ส่งเสริมการให้บริการเพื่อการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและตัดสินใจด้าน
การจัดการน้ําเสียขององค์กรและความต้องการของสังคมอย่างมีคุณภาพ” 
 
2.3 วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ด้านสารสสนเทศ 
 
 จุดแข็ง (Strengths) 

- องค์กรมีนโยบายและแผนวิสาหกิจท่ีชัดเจนและมีคุณภาพ 
- ผู้บริหารให้ความสําคัญกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- มีคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการนํ้าเสีย มีคณะกรรมการบริหาร

สารสนเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสนับสนุน 
- การดําเนินการด้านสารสนเทศของหน่วยงานภายใน 
- องค์กรมีองค์ความรู้ที่สามารถเผยแพร่ทางระบบสารสนเทศได้ 
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 จุดอ่อน (Weaknesses) 

   - บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีน้อย ซ่ึงทําให้การ 
บริหารจัดการขององค์กร เป็นไปอย่างล่าช้า ไม่เป็นระบบ และขาดประสิทธิภาพ 
  - ขาดงบประมาณในการบํารุงรักษาและจัดหา อุปกรณ์ ทดแทนด้านสารสนเทศ 
 

 โอกาส (Opportunities) 

  - ตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร ที่กําหนดให้พัฒนาระบบและมาตรฐานในการบริหารจัดการและจัดทําฐานข้อมูล โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายกับระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศหลักของประเทศได้ การเปิดให้บริการระบบคลาวด์ Cloud Computing ของสํานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ทําให้การใช้งานทรัพยากรต่างๆ เป็นไปได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูง 
  - การพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ (Government 
Monitoring) ของ สรอ. ทําให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบกลางสําหรับการประเมินความเสี่ยงและจุดอ่อน
ทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - โครงการขยายผลการดําเนินการระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ โดย สรอ. ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงานภาครัฐ 
  - การจัดให้มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
  - การเปิดประชาคมอาเซียนในป ีพ.ศ.2558 
 
 ข้อจํากัด (Threats) 
  - การไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทําให้การพัฒนา
ทางด้านระบบสารสนเทศในองค์กรเป็นไปอย่างล่าช้า 
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2.4 ระบบเครือข่ายขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 

ระบบเครือข่ายขององค์การจัดการนํ้าเสียถูกออกแบบแยกเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจน คือระบบ
เครือข่ายภายใน (Intranet) เช่ือมต่อกันบนระบบแลน (LAN : Local Area Network) และระบบ
เครือข่ายภายนอก (Internet) ผ่านระบบเช่าสัญญาณ Leased Line ขนาด 40 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  ซ่ึงจะเป็นตัว
บันทึกข้อมูล 

 

 
 

ภาพท่ี 2.1 แผนผังระบบเครือข่ายขององค์การจัดการนํ้าเสียในปัจจุบนั 
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 ปัญหาและอุปสรรค  
  จากการศึกษาเบ้ืองต้น โดยการสํารวจความคิดเห็นจากพนักงานภายในองค์กรและ
พิจารณาจากสภาพแวดล้อม รวมถึงลักษณะการใช้งานระบบเครือข่ายขององค์กร ทําให้สามารถสรุป
ปัญหาและอุปสรรค ด้านเครือข่าย ดังน้ี 

1. ระบบไฟฟา้ไม่มีเสถียรภาพ ไฟฟ้าตกและดับบ่อย 
2. เคร่ืองให้บริการแม่ข่ายมีอายุการใช้งานท่ีนานและขาดการบํารุงรักษา 
3. ระบบคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพเก่าเร่ิมเส่ือมสภาพ 
4. สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่มีความแรงพอ 
5. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลระบบเครือข่าย 

 
ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิเคราะห์ถึงปัญหาด้านเครือข่ายขององค์กรในปัจจุบัน ทําให้สามารถสรุปแนว
ทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ดังน้ี 

1. ควรจัดหาอุปกรณ์สํารองไฟสําหรับระบบเครือข่าย 
2. ควรจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มเติม 
3. ขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้มากกว่าเดิม 
4. ฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารและดูแลระบบ

เครือข่าย 
 
 2.5 อุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  
 

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

 2.6 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
 

องค์การจัดการนํ้าเสียได้ทําการกําหนดและแบ่งกลุ่มระบบสารสนเทศท่ีเข้ามาช่วยสนับสนุน
การทํางานขององค์กร มีรายละเอียดดังน้ี 

1. ระบบที่มีการสนับสนุนการทํางานขององค์กร 

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

• ระบบช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS) เป็นระบบที่ช่วยในการนําเสนอข้อมูล
เก่ียวกับโครงการที่จะทําว่ามีความคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่แล้วผลท่ีได้รับกลับมามีค่ามากน้อยเพียงใด 
ทําให้ผู้บริหารสามารถที่จะตัดสินใจได้เร็วข้ึนเก่ียวกับการอนุมัติโครงการดังกล่าว 

2. ระบบที่มีการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 

• ระบบบริหารความเสี่ยง มีไว้สําหรับรวบรวมข้อมูลและทําการวิเคราะห์ข้อมูลความ
เสี่ยงในทุกด้านที่จะเกิดข้ึน 
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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 
รวมถึงนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล 

• ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มีไว้สําหรับเป็นศูนย์กลางข้อมูลความรู้ของ
หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก รวมถึงการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 

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

• ระบบ Monitor Online เป็นระบบที่เก่ียวกับการายงานผลข้อมูลนํ้าเสียเข้าระบบ 
โดยการส่งข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ ท้ังน้ีเพื่อให้เกิดการประมวลผลข้อมูลนํ้าเสียและการเรียกค่าบําบัดนํ้า
เสียจากกลุ่มบุคคลท่ีปล่อยน้ําเสีย 

• ระบบประชุมทางไกล (Video Conference system) เป็นระบบท่ีสนับสนุนการ
ทํางานให้กับผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กร ท่ีสะดวก รวดเร็ว และลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน อันเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารองค์กร 
 
 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 
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2.7 ความต้องการระบบสารสนเทศ 
 
 สําหรับงานสารสนเทศของหน่วยงาน ส่วนหนึ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาบนพื้นฐานของ Open 
Source Software ในขณะท่ีงานระบบโปรแกรมประยุกต์ หรือ ซอฟต์แวร์พื้นฐานสําหรับงานสํานักงาน 
ก็สามารถจัดหาได้จากบริษัทท่ีจําหน่ายหรือรับพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นๆ ซ่ึงความต้องการระบบสารสนเทศ
ขององค์การจัดการน้ําเสีย มีดังน้ี 
 

2.7.1 ความต้องการด้านฮาร์ดแวร์และเครือข่าย 
จากนโยบายรัฐบาลท่ีได้กําหนดให้มีการเร่งรัดพัฒนาโครงข่ายส่ือสารความเร็วสูงให้

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 
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2.7.2 ความต้องการด้านซอฟตแ์วร์ 
   องค์การจัดการน้ําเสีย มีความจําเป็นที่ต้องใช้ซอฟต์แวร์สําเร็จรูป ซ่ึงในรายงานนี้จะ
เรียกว่าซอฟต์แวร์พื้นฐาน เนื่องจากสามารถใช้ได้ในทุกหน่วยงานและท่ัวไป ซ่ึงสามารถจําแนกออกเป็น
ซอฟต์แวร์สําหรับงานสํานักงาน ซอฟต์แวร์สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และอ่ืนๆ ดังน้ี  

1. ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปและซอฟต์แวร์สนับสนุนในการทํางาน 
2. ซอฟต์แวร์จัดการไวรัส 
3. ชุดซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการพัฒนาระบบงาน 

 
2.7.3 ความต้องการด้านบุคลากร 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เข้ามามีบทบาทที่สําคัญต่อการบริหารงาน
และจัดการบุคลากรในองค์กร หากบุคลากรในองค์กรมีความสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก็สามารถเพิ่มศักยภาพให้แก่องค์กรได้ เน่ืองจากบุคลากร
ขององค์การจัดการนํ้าเสียมีหลายระดับ เพราะฉะน้ันจึงควรทําการกําหนดหลักสูตรที่มีความเหมาะสม
เพื่ออบรมให้แก่บุคลากรในแต่ละระดับ หลักสูตรสําหรับการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรสามารถแบ่งออก 
ดังนี้ 

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 
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บทท่ี 3  

 
ยุทธศาสตร์พัฒนาแผนแม่บทสารสนเทศ 

 
3.1 ยุทธศาสตร์พัฒนาแผนแม่บทสารสนเทศ 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนากําลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และ
พนักงานท่ัวไปให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิตและใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและ
รู้เท่าทัน ประกอบด้วย 1   กลยุทธ์ ดังน้ี 
  กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
จัดการน้ําเสีย ประกอบด้วยแผนงาน/ โครงการ ดังนี้ 

   1) เพิ่มสมรรถนะบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ 
   2) จัดหาทีมผู้เช่ียวชาญให้คําปรึกษาด้านสารสนเทศ 
    
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ ดังน้ี 
  กลยุทธ์ท่ี 1 : การพัฒนาและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานและเคร่ืองมือด้านระบบ
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการน้ําเสีย ประกอบด้วยแผนงาน/ โครงการ ดังน้ี 
   1) การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเสริมสร้างสมรรถนะ
องค์กร 
   2) การพัฒนาระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทาง
สารสนเทศ  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการภายในหน่วยงานและประชาชนทั่วไป 
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ ดังน้ี 
  กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านการจัดการน้ําเสีย ประกอบด้วย
แผนงาน/ โครงการ ดังน้ี 
   1) รวบรวมและพัฒนาข้อมูลด้านสารสนเทศ 
   2) การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการองค์กร  

- การพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
- การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง 
- การพัฒนาระบบปฏบัิติการตรวจสอบภายใน 
- การพัฒนาระบบบริหารงานบัญชี การเงิน และงบประมาณ 

3) การพัฒนาระบบประชุมทางไกล 
 
 ยุทธศาสต ร์ ท่ี  4 : พั ฒ นาองค์ความ รู้และเส ริมส ร้างเค รือข่ ายการจัดการน้ํ า เสี ย     
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ ดังน้ี 
  กลยุทธ์ท่ี 1 : การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการน้ําเสียให้แก่
ผู้รับบริการ ประกอบด้วยแผนงาน/ โครงการ ดังน้ี 
   1) การจัดทําฐานข้อมูลด้านการจัดการนํ้าเสียสู่ระบบสารสนเทศ 
   2) พัฒนาระบบเว็บไซต์ภายในหน่วยงาน 
 
 โดยรายละเอียดของแต่ละยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน/ โครงการ ดังแสดงในตารางที่ 3-1 
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ตารางที่ 3-1 แผนแม่บทสารสนเทศและการสื�อสารขององคก์ารจดัการนํ�าเสีย 

กลยุทธ์ แผนงาน/ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วดั 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนากําลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และพนักงานทั่วไปให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิตและใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 
กลยุทธ์ที่ 1 : 
บุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการ
จัดการพัฒนา
ศักยภาพ 

1. เพิ่มสมรรถนะ
บุคลากรเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านสารสนเทศ 

 

1. เพื่อยกระดับความ 
สามารถของบุคลากรใน
ด้านสารสนเทศ 
2. เพื่อพัฒนาการบริหาร 
งานของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

มีบุคลากรที่มีความรู้ 
ทักษะการทํางานในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการบริหารงานด้าน
การจัดการน้ําเสีย 

จํานวนบุคลากรที่มี
ทักษะความสามารถ
ในด้านสารสนเทศ 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

2. จัดหาทีมผูเ้ชี่ยวชาญ
ให้คําปรึกษาด้าน
สารสนเทศ 

1.เพื่อหาทีมผู้เชี่ยวชาญใน
สายงานเฉพาะด้านในการ
ให้คําปรึกษาด้าน
สารสนเทศ 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้มีความรู้ในด้าน
สารสนเทศขั้นสูง 

มีบุคลากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในด้าน
สารสนเทศ ในสาขา
ต่างๆที่ครอบคลุม 

จํานวนบุคลากรใน
หน่วยงานที่มี
ความสามารถ หรือ
ความเชี่ยวชาญใน
ด้านสารสนเทศขั้นสูง 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กลยุทธ์ที่ 1 : การ
พัฒนาและจัดหา
โครงสร้างพื้นฐานและ
เครื่องมือด้านระบบ
สารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการจัดการ
น้ําเสีย 

1. การจัดหาครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
เสรมิสร้างสมรรถนะ
องค์กร 

1.เพื่อจัดหาครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง 
2.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ขององค์กรด้านสารสนเทศ 

มีโครงสร้างพื้นฐานและ
เครื่องมือด้านระบบ
สารสนเทศ ที่เสริมสร้าง
สมรรถนะองค์กร 

จํานวนครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อ
สนับสนุนการจัดการ
น้ําเสีย 

2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
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ตารางที่ 3-1 แผนแม่บทสารสนเทศและการสื�อสารขององคก์ารจดัการนํ�าเสีย (ต่อ) 

กลยุทธ์ แผนงาน/ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วดั 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กลยุทธ์ที่ 1 : การ
พัฒนาและจัดหา
โครงสร้างพื้นฐานและ
เครื่องมือด้านระบบ
สารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการจัดการ
น้ําเสีย 

2. การพัฒนาระบบ
เครือข่ายและระบบ
รักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลทาง
สารสนเทศ  

1.เพื่อการพัฒนาระบบ
เครือข่ายและระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมลูทาง
สารสนเทศ 

 

1.ระบบเครือข่ายและ
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมลู
ทางสารสนเทศ 
2.มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมลู ใน
กรณีฉุกเฉิน 

จํานวนความ
เสียหายของข้อมูล
ทางสารสนเทศ 

- 3.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการภายในหน่วยงานและประชาชนทั่วไป 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนา
ระบบข้อมลูและ
สารสนเทศด้านการ
จัดการน้ําเสีย 

1. รวบรวมและพัฒนา
ข้อมูลด้านสารสนเทศ 
 

1.เพื่อรวบรวมข้อมลู
สารสนเทศ ที่เกี่ยวของกับการ
จัดการน้ําเสีย 
2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านสารสนเทศ 
ที่เกี่ยวของกับการจัดการน้ํา
เสีย 

มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การวางแผนจัดการน้ํา
เสีย 

จํานวนข้อมูลด้าน
สารสนเทศ ที่
เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการและ
แก้ไขปัญหาน้ําเสีย 

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

2. การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการองค์กร  
2.1 การพัฒนาระบบ
ควบคุมภายใน 

1. เพื่อติดตามตรวจสอบ ผล
การดําเนินงานที่ผ่านมาของ
หน่วยงาน 
2. วางกรอบและแนวทางการ
พัฒนาระบบควบคุมภายใน 

1.รายงานการตดิตาม
ตรวจสอบของ
หน่วยงาน 
2.แนวทางการพัฒนา
ระบบควบคุมภายใน 

ประสิทธิภาพของ
หน่วยงานที่
เพิ่มขึ้น 

- 2.0 0.5 0.5 0.5 0.5 
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ตารางที่ 3-1 แผนแม่บทสารสนเทศและการสื�อสารขององคก์ารจดัการนํ�าเสีย (ต่อ) 

กลยุทธ์ แผนงาน/ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วดั 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการภายในหน่วยงานและประชาชนทั่วไป 

กลยุทธ์ที่ 1 : 

พัฒนาระบบ
ข้อมูลและ
สารสนเทศด้าน
การจัดการน้ําเสีย 

2.2 การพัฒนาระบบ
การบริหารความเสี่ยง 

1. เพื่อติดตาม กํากับดูแลการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กร 
2. เพื่อทบทวนปัจจัยทั้งจาก
ภายนอกและภายในที่อาจมี
ผลกระทบต่อองค์กร 

1. รายงานผลการ
ติดตามการบริหารความ
เสี่ยงเพื่อลดผลกระทบ
ต่อองค์กร 

ความเสีย่งในด้าน
ต่างของของ
หน่วยงานลดน้อยลง 

- 2.0 0.5 0.5 0.5 0.5 

2.3 การพัฒนา
ระบบปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายใน 

1.เพื่อติดตามตรวจสอบ การ
ดําเนินงานให้มีความเหมาะสม 
และลดความเสี่ยงภายใน
องค์กร 

1. รายงานผลการ
ติดตามตรวจสอบ เพื่อ
วางแผนในการลดความ
เสี่ยงในองค์กร 

มีระบบปฏิบัติการ
เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบภายใน ที่
ถูกต้องชัดเจน 

- 3.5 1.0 0.5 0.5 0.5 

2.4 การพัฒนาระบบ
บริหารงานบัญชี 
การเงิน และ
งบประมาณ 

1.เพื่อพัฒนาระบบกาบริหารงาน
บัญชี การเงิน และงบประมาณ 
2.เพื่อให้การบริหารงานมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

1.เพื่อยกระดับการ
พัฒนาระบบบริหารงาน
บัญชี การเงิน และ
งบประมาณ 

การบริหารงานบัญชี 
การเงิน และ
งบประมาณ มีความ
โปร่งใส ชัดเจน 
ตรวจสอบได ้

2.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

3. การพัฒนาระบบ
ประชุมทางไกล 

1.เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ 
และการประชุมทางไกล 
2.เพื่อเสรมิประสิทธิภาพใน
การประสานงานขององค์กร 

1.มี ระบบการประชุม
ทางไกล 
2.เพิ่มโอกาสในการ
แลกเปลีย่นข้อมูล
ประสานงานของ
หน่วยงานภายในองค์กร
ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

มีระบบการประชุม
ท า ง ไ ก ล  เ พื่ อ
ส นั บ ส นุ น ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
องค์กร 

- 3.0 0.5 0.5 0.5 0.5 
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ตารางที่ 3-1 แผนแม่บทสารสนเทศและการสื�อสารขององคก์ารจดัการนํ�าเสีย (ต่อ) 

กลยุทธ์ แผนงาน/ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วดั 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการจัดการน้ําเสีย 

กลยุทธ์ที่ 1 : การ
พัฒนาและถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการ
จัดการน้ําเสียให้แก่
ผู้รับบริการ 

1. การจัดทําฐานข้อมูล
ด้านการจัดการน้ําเสียสู่
ระบบสารสนเทศ 
 

1.เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศใน
ด้านการจัดการน้ําเสีย 
2.เพื่อปรับปรุง
ฐานข้อมูลเดมิที่มีอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพ 

มีฐานข้อมูลสารสนเทศ
ในด้านการจัดการน้ําเสีย 
เพื่อการบริหารงาน 

จํานวนฐานข้อมูลที่
ครอบคลมุ เพื่อสนับ 
สนุนการวางแผนในด้าน
การจัดการน้ําเสีย 

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

 2. พัฒนาระบบเว็บไซต์
ภายในหน่วยงาน 

1 . เ พื่ อ จั ด ทํ า ร ะ บ บ
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2 .เพื่ อ ให้ บุ คล ากรใน
องค์กรสามารถเข้าถึง
ฐ า น ข้ อ มู ล ด้ า น ก า ร
จัดการน้ําเสีย 

มี ระบ บ เว็บ ไซต์ ข อ ง
หน่วยงาน 

จํานวนพนักงานที่เข้าใช้
บริการระบบเว็บไซต์  

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
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3.2 การประเมินโครงการด้านสารสนเทศด้วยแอพลิเคช่ันพอร์ตโฟลิโอ (Application Portfolio) 
 

การพิจารณาโครงการระบบสารสนเทศด้วยแอพลิเคช่ันพอร์ตโฟลิโอ (Application Portfolio 
Management) เป็นการพิจารณาเพื่อจัดลําดับความสําคัญในการวางแผนโครงการด้านสารสนเทศเพื่อ
สนองตอบยุทธศาสตร์องค์กร ซ่ึงจะช่วยให้การประเมินการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาโครงการให้ตรงตามยุทธศาสตร์พัฒนาแผน
แม่บทสารสนเทศได้อีกด้วย สําหรับการวิเคราะห์ระบบงานด้วยแอพลิเคช่ันพอร์ตโฟลิโอ (Application 
Portfolio) สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 3-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3-1 การวิเคราะห์ระบบงานด้วย Application Portfolio 
 

Strategic Application 

การพฒันาระบบสารสนเทศที�สนบัสนุน
ต่อองคก์ร 

High Potential Application 

การพฒันาระบบสารสนเทศที�เป็นการ
ลงทุนเพื�อรองรบัแนวคดิใหมว่ตักรรม
ใหม่ๆ  

Key Operation Application 

ระบบสารสนเทศที�มคีวามจาํเป็นในดา้น
การปฏบิตังิาน  

Support Application 

ระบบสารสนเทศที�สนบัสนุนองคก์รให้
ดาํเนินงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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จากภาพการวิเคราะห์ระบบงานด้วย Application Portfolio, Ward และ Peppard (2002) 
สามารถอธิบายรายละเอียดตาม model ของ Nolan และ McFarlan ดังน้ี 

 
1) Strategic Application 

  เป็นการใช้งบประมาณในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การสนับสนุนกลยุทธ์ของ
องค์กร เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน ซ่ึงระบบสารสนเทศน้ีจะสนองตอบยุทธศาสตร์ 
 

2) Key Operation Application 
เป็นระบบงานที่มีความจําเปน็ในด้านการปฏิบัติงาน ช่วยให้การใช้ทรัพยากรขององค์กร

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน ซ่ึงส่งผลให้องค์กรมีสมรรถนะในการดําเนินงานท่ีรวดเร็ว 
 
3) Support Application 

ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการดําเนินองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงเป็นโครงการ
สารสนเทศเพื่อสนับสนนุงานระดับปฏิบัติการแต่ไม่ได้ช่วยเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันและส่งผลต่อ
กลยุทธ์น้อยมาก 

 
4) High Potential Application 

การพัฒนาโครงการระบบสารสนเทศท่ีอยู่ในส่วนของ High Potential Application  
เพื่อส่งผลให้องค์กรประสบความสําเร็จในอนาคต ซ่ึงเป็นการพัฒนาโครงการเพื่อรองรับแนวคิดนวัตกรรม
ใหม่ๆ (Innovation Application) ที่ช่วยสร้างความสําเร็จในอนาคต  

 
จากรูปแบบทั้ง 4 ข้างต้น สามารถพิจารณาร่วมกับยุทธศาสตร์ตามรูปแบบ Application 

Portfolio ดังน้ี 
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Strategic Application Support Application 
� ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากําลังคนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)  

� ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการ
ภายในหน่วยงานและประชาชนท่ัวไป 

� ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  
 

Key Operation Application High Potential Application 

- 
� ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสรา้ง
เครือข่ายการจัดการน้ําเสีย 

   

3.3 การประเมินความเส่ียงของการพัฒนาโครงการระบบสารสนเทศ 
 

การคัดเลือกโครงการท่ีจะนําไปพัฒนาน้ัน องค์กรควรพิจารณาถึงความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยที่
อาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงระดับความเสี่ยงท่ีนํามาใช้ในการประเมินน้ันมี 5 ระดับ โดยระดับที่ 1 เป็นระดับท่ีมี
ความเสี่ยงน้อยที่สุด และระดับที่ 5 เป็นระดับที่มีความเสี่ยงมากท่ีสุด โดยสามารถทําการประเมินได้
ดังต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 3-2 การประเมินความเสี่ยงของการพัฒนาโครงการระบบสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์   
ความเส่ียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 

1. ผลกระทบต่อองค์กรถ้าไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

    

 1) ผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 5 5 5 4 
 2) ผลกระทบต่อการสนับสนุน 5 5 5 4 
2. โอกาสท่ีการพัฒนาโครงการเกิดความ
ล้มเหลว 

    

 1) ผู้ใช้พร้อมท่ีจะร่วมมือในการพฒันา 4 4 3 3 
 2) การเช่ือมโยงกับระบบอ่ืน 4 4 3 3 
 3) ความสามารถของผู้บรหิารโครงการ 3 3 3 3 
 4) ความเข้าใจในความต้องการของผู้ใช้ 5 5 3 3 
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ตารางที่ 3-2 การประเมินความเสี่ยงของการพัฒนาโครงการระบบสารสนเทศ (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์   

ความเส่ียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

3. ความชัดเจนของประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ     
 1) ประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงิน 3 3 3 3 
 2) ประโยชน์ท่ีไม่เป็นตัวเงิน 3 3 3 3 
ค่าความเส่ียงเฉล่ีย 4 4 3.5 3.25 
ระดับความเส่ียง (Rank) มาก มาก มาก ปานกลาง 

 

 หมายเหตุ :  ค่าความเสี่ยงเฉล่ีย 1.00 - 1.80 คือ ความเส่ียงระดับน้อยที่สุด 
  ค่าความเสี่ยงเฉล่ีย 1.81 - 2.61 คือ ความเส่ียงระดับน้อย 
  ค่าความเสี่ยงเฉล่ีย 2.62 - 3.42 คือ ความเส่ียงระดับปานกลาง 
  ค่าความเสี่ยงเฉล่ีย 3.43 - 4.23 คือ ความเส่ียงระดับมาก 
  ค่าความเสี่ยงเฉล่ีย 4.24 - 5.00 คือ ความเส่ียงระดับมากท่ีสุด 

   

จากตารางประเมินความเส่ียง แสดงให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์ความรู้และ
เสริมสร้างเครือข่ายการจัดการน้ําเสีย มีความเสี่ยงน้อยในการพัฒนาน้อยที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง 
เนื่องจากเป็นยุทธศาสตร์ท่ีไม่มีความยุ่งเก่ียวกับส่วนงานใด สําหรับยุทธศาสตร์ท่ีสนับสนุนการตัดสินใจแก่
ผู้บริหารความต้องการข้อมูลในการใช้งานจะแตกต่างจากระบบท่ัวไป จึงต้องศึกษาขอบเขตให้ชัดเจนเพื่อ
ดําเนินงานได้ตรงตามความสามารถ ซ่ึงอาจจะมีช่วงระยะเวลาในการเร่ิมโครงการมากกว่าระบบอ่ืนๆ 
และจะดําเนินการเป็นระบบสุดท้ายหลังจากพัฒนาระบบอ่ืนๆ เสร็จส้ินแล้ว 

เมื่อทําการประเมินและวิเคราะห์โครงการท่ีได้คัดเลือกเพื่อจัดลําดับความสําคัญ จะเห็น
ได้ว่าจากการประเมินเป้าหมายและปัญหาขององค์กร โดยพิจารณาในส่วนท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายและ
ปัญหาท้ังทางตรงและทางอ้อมให้ผล คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีลําดับการพัฒนาโครงการเป็นลําดับแรก แต่เม่ือนําการประเมิน
ความเสี่ยงมาพิจารณาร่วมด้วย จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่าย
การจัดการน้ําเสีย มีความเสี่ยงตํ่ากว่า จึงเลือกพัฒนาเป็นอันดับแรก สําหรับยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบ
สารสนเทศการให้บริการภายในหน่วยงานและประชาชนท่ัวไป เป็นลําดับท่ี 2 และยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนา
กําลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และพนักงานทั่วไปให้มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์ ผลิตและใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน และยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง
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พื้นฐานและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นลําดับสุดท้ายโดยจะพัฒนาไปพร้อมๆ กัน 
ซ่ึงเป็นระบบที่จะต้องใช้เวลาในการเก็บข้อมูลจากผู้บริหารเพื่อกําหนดขอบเขตงานให้แน่ชัด อีกทั้งเป็น
ระบบท่ีนําข้อมูลจากระบบอ่ืนๆ ที่จัดเก็บอยู่ในคลังข้อมูล (Data Warehouse) มาใช้ในการพัฒนาจึงควร
เป็นลําดับสุดท้าย โดยจะพัฒนาหลังจากจัดทํายุทธศาสตร์ที่ท่ี 3 พัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการ
ภายในหน่วยงานและประชาชนท่ัวไป เสร็จสิ้นแล้ว สําหรับการจัดลําดับโครงการในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ดังแสดงในตาราง 

 
ตารางที่ 3-3 จัดลําดับความสําคัญของโครงการ 

ลําดับความสําคัญโครงการ 
ช่ือโครงการ 

1 2 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พฒันากําลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (ICT) และพนักงานท่ัวไปให้มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์ ผลิตและใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรูเ้ท่า
ทัน 

   

เพิ่มสมรรถนะบุคลากรเพ่ือพฒันาทักษะด้านสารสนเทศ   √ 
จัดหาทีมผู้เช่ียวชาญให้คําปรึกษาด้านสารสนเทศ   √ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

   

การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณต์่อพ่วงเสรมิสร้าง
สมรรถนะองค์กร 

  √ 

การพัฒนาระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลทางสารสนเทศ  

  √ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พฒันาระบบสารสนเทศการให้บริการภายใน
หน่วยงานและประชาชนทั่วไป 

   

รวบรวมและพฒันาข้อมูลด้านสารสนเทศ  √  
การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการองค์กร  √  
การพัฒนาระบบประชุมทางไกล  √  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พฒันาองค์ความรู้และเสรมิสร้างเครือข่ายการ
จัดการนํ้าเสีย 

   

การจัดทําฐานข้อมูลด้านการจัดการน้ําเสียสู่ระบบสารสนเทศ √   
พัฒนาระบบเว็บไซต์ภายในหน่วยงาน √   

 



 


