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เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนและขับเคล่ือนภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ท่ีจะ
ปรับเปล่ียนประเทศสู่รูปแบบใหม่ เพื่อการพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างย่ังยืน โดยรัฐบาลได้กําหนด 6 
ยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม คือการปรับเปล่ียนภาครัฐและหน่วยงานของรัฐสู่
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพ่ือส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล ซ่ึงประกอบด้วยการพัฒนารากฐาน และการเปล่ียน
รูปแบบ บริการใหม่ให้แก่การทํางานและการให้บริการในภาครัฐ อันจะนําไปสู่การลดเอกสารกระดาษในทุก
ข้ันตอนการดําเนินงาน เพิ่มความ สะดวก รวดเร็วและถูกต้องก่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในการให้บริการโดยมีผู้รับบริการท้ัง ภาคประชาชนและภาคธุรกิจเป็นศูนย์กลาง และ
ให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐเพื่อนําไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าสร้าง ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมต่อไป  

ท้ังน้ีปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐยังประสบอุปสรรคในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล โดยจาก
มุมมองและเสียงสะท้อนของ หน่วยงานภาครัฐ สามารถจําแนกปัญหาหลักของการพัฒนาขีดความสามารถเชิง
ดิจิทัลได้ 5 ข้อดังน้ี  

1. แนวทางการพัฒนาภาครัฐไทยสู่รัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานต่างๆ ขาดวิสัยทัศน์ท่ีสอดคล้องกัน  
2. ระบบต่างๆ ถูกพัฒนาในลักษณะ “ต่างคนต่างทํา” ทําให้ขาดมาตรฐานและไม่สามารถนํามาใช้

ร่วมกันได้  
3. งบประมาณท่ีได้รับไม่ต่อเน่ืองจึงไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม  
4. ขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้าน IT ท่ีเหมาะสม  
5. กฎหมายรองรับการดําเนินงานอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันยังไม่ได้ถูกนําไปใช้จริง  

องค์การจัดการนํ้าเสีย จึงได้จัดทําแผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564  
ให้สอดคล้องกับแผนและนโยบายต่างๆ ดังน้ี 

1) นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 
2) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560–2564) 
4) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
5) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2559–2561 
6) แผนวิสาหกิจองค์การจัดการนํ้าเสีย พ.ศ.2560–2564 (ทบทวนครั้งท่ี 2) 

7) แผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2560-2562 
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8) ปัจจัยภายในและผลการดําเนินงานด้านการจัดทําแผนแม่บทสารสนเทศและการส่ือสาร 
ประจําปีบัญชี 2560 

ดังน้ันองค์การจัดการนํ้าเสียจําเป็นต้องนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาช่วยในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยแผนงานและแผนปฏิบัติการจะสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนการดําเนินงาน ตามแผนท่ีกล่าวมาข้างต้น เพื่อเป็นแนวทางการยกระดับขีด
ความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทย ในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว และสนับสนุนให้องค์กรมีแนว
ทางการทํางานด้านสารสนเทศท่ีชัดเจน เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเกิดผลสมฤทธ์ิในการดําเนินงาน 
โดยมีสาระสําคัญของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/งบประมาณ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่  1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลครอบคลุมท้ังองค์กร   (Digital Divide) 
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ ดังน้ี 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
1.  อุปกรณ์สารสนเทศขององค์กรมีความทันสมัย 
2.  การใช้งานระบบสารสนเทศมีความรวดเร็วและปลอดภัย 
3.  การติดต่อส่ือสารทําได้อย่างรวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
4.  การตรวจสอบคุณภาพนํ้ามีความถูกต้องและรวดเร็ว 
5.  ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์นํ้าเสียท่ัวประเทศมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
6.  มีโครงข่ายดิจิทัลพ้ืนฐานท่ีเสถียร ปลอดภัยและครอบคลุมท้ังองค์กร 
7.  มีท่ีปรึกษาคอยกํากับ ช้ีแนะการทํางานของการวางโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี

ดิจิทัลดิจิทัลให้ครอบคลุมและปลอดภัย 
ตัวชี้วัด 

1.  ระบบสารสนเทศขององค์กรมีความทันสมัยและปลอดภัยเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 100 
2.  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานด้านการติดต่อส่ือสารลดลง ร้อยละ 100 
3.  การแก้ปัญหาและรายงานสถานการณ์นํ้าเสียของประเทศไทยทําได้ครอบคลุมทุก

พื้นท่ีท่ัวประเทศ ภายใน 5 ปี 
  กลยุทธ์ท่ี 1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมและปลอดภัย ประกอบด้วย
แผนงาน/ โครงการ ดังน้ี 

1) โครงการท่ีปรึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
2) โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้านสารสนเทศ 
3) โครงการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร 
4) โครงการพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียง  
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   ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับขีดความสามารถสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล (Digital Organization) 
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ ดังน้ี 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. มีกรอบการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรท่ีเช่ือมโยงระหว่างพันธกิจองค์กรในด้าน

ต่างๆ เพื่อบูรณาการด้านเทคโนลียีสารสนเทศร่วมกับการบริหารงานท่ีเป็นภารกิจหลักขององค์กร 
2. ปรับกระบวนการการทํางานท้ังองค์กร 
3. รายงานการติดตามตรวจสอบของหน่วยงาน 
4. แนวทางการพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
5. เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบบริหารงานบัญชี การเงิน และงบประมาณ 
6. ระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ ครบวงจร

และรองรับ ต่อการดําเนินงานตามภารกิจขององค์กร   
7. การทํางานด้านการจัดการนํ้าเสียท่ีมีประสิทธิภาพ 
8. มีศูนย์กลางนวัตกรรมด้านนํ้าเสียท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ 

ตัวชี้วัด 
1.  ระบบสารสนเทศสนับสนุนการทํางานครอบคลุมทุกหน่วยงานภายในองค์กร 
2.  องค์กรมีกระบวนการทํางานท่ีเป็นระบบครบทุกภารกิจองค์กร 

  กลยุทธ์ท่ี 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการจัดการนํ้าเสีย ประกอบด้วย
แผนงาน/โครงการ ดังน้ี 

1) โครงการจัดทํากรอบสถาปัตยกรรมองค์กรขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
2) โครงการศึกษากระบวนการทํางานท่ีเป็นมาตรฐาน พร้อมการปรับเปล่ียน

กระบวนการดําเนินงาน 
3) โครงการพัฒนาระบบการควบคุมและติดตามโครงการขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5) โครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกลเพื่อการบริหารองค์กร 
6) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือการลดใช้กระดาษ 
7) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือการจัดการนํ้าเสีย 
8) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและความพร้อมในการจัดการนํ้าเสีย 
9) โครงการจัดต้ังศูนย์กลางนวัตกรรมด้านนํ้าเสียท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Human and Innovation) 
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังน้ี 
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. มีบุคลากรท่ีมีความรู้ การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) 
2. มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านทักษะดิจิทัล ในสาขาต่างๆท่ี

ครอบคลุม 
3. มีบุคลากรท่ีมีความรู้ สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมงานการจัดการนํ้าเสีย 
4. องค์การจัดการนํ้าเสียมีองค์ความรู้งานจัดการนํ้าเสียท่ีเป็นสมรรถนะขององค์กร 
5. มีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านงานวิจัยแลพัฒนานวัตกรรมด้านนํ้าเสีย 

ตัวชี้วัด 
1.  บุคลากรในองค์กรมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลท่ัวท้ังองค์กร ภายใน 5 ปี 
2.  มีบุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัลเพ่ิมข้ึน ภายใน 5 ปี 
3.  มีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการ   

นํ้าเสียท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ 
  กลยุทธ์ท่ี 3 : พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ  ประกอบด้วย
แผนงาน/โครงการ ดังน้ี 

1) โครงการอบรมและสอบการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ของบุคลากรของ 
อจน. 

2) โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรในองค์กร 
3) โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานหน่วยงานหลักท่ีคอยกํากับ ดูแล การพัฒนา

ทักษะดิจิทัล ท้ังมหาวิทยาลัยและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
กลยุทธ์ท่ี 4 : พัฒนานวัตกรรมงานการจัดการนํ้าเสีย ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ ดังน้ี 

   1) โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการนํ้าเสีย 
2) โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 

 
ยุทธศาสตร์ที่  4 : การบูรณาการงานดิจิทัลด้านบริหารจัดการนํ้าเสียอย่างย่ังยืน (Digital 

Sustainable) ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ ดังน้ี 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

1. มีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผนจัดการนํ้าเสีย ท่ีสามารถใช้ในการตัดสินใจของ
ระดับผู้บริหาร  

2. ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารงานด้านการจัดการนํ้าเสียขององค์กรจัดการนํ้าเสีย 
3. ประชาชนสามารถแจ้งข่าวสารข้อมูลด้านงานการจัดการนํ้าเสียให้กับศูนย์การ

จัดการนํ้าเสีย 
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ตัวชี้วัด 
1.  นํ้าเสียได้รับการบําบัดและแก้ไขปัญหาเพิ่มข้ึนจากเดิม ร้อยละ 100 
2.  ประชาชนมีช่องทางติดต่อส่ือสารกับองค์กรมากข้ึน 

 
 

  กลยุทธ์ท่ี 5 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการจัดการนํ้าเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือ
ประชาชน ประกอบด้วยแผนงาน/ โครงการ ดังน้ี 

1) โครงการจัดทําข้อมูลด้านนํ้าเสียแบบครบวงจรบนระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ 
2) โครงการพัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS) 
3) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจะนํามาสนับสนุนการใช้งานของ

หน่วยงานภายใน ภายนอก และประชาชนท่ัวไป 
4) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : กลไกลการสร้างความเช่ือม่ันในเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Reliance) 

ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ ดังน้ี 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

1. มีการปรับกฎ ระเบียบ นโยบายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับภารกิจท่ีนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคล่ือน 

2. องค์การจัดการนํ้าเสียสามารถมีความย่ังย่ืนด้านการเงิน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
สนับสนุนการดําเนินงาน 

3. มีแนวทางความร่วมมือการลงทุน (Public Private Partnership: PPP) อย่างเป็น
รูปธรรม 

ตัวชี้วัด 
 มีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการดําเนินงานมากข้ึน 

  กลยุทธ์ท่ี 6 : กลไกลการสร้างความเชื่อม่ันด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการลงทุนร่วมเพ่ือ
การขับเคล่ือนภารกิจของงานการจัดการนํ้าเสีย ประกอบด้วยแผนงาน/ โครงการ ดังน้ี 

1) โครงการทบทวนกฎ ระเบียบ ให้สอดคล้องกับภารกิจท่ีนําเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ขับเคล่ือน 

2) โครงการศึกษาการจัดเก็บรายได้ขององค์การจัดการนํ้าเสีย   
3) โครงการศึกษาความร่วมมือการลงทุน (Public Private Partnership: PPP) กับ

ภาคเอกชน หรือผู้มีส่วนได้เสีย 
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ท้ังน้ีการขับเคล่ือนแผนงานสู่เป้าหมายน้ัน ได้เสนอแนะแนวทางให้มีการพัฒนากลไกโดยนําแผน

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ แปลงสู่แผนปฏิบัติการ และประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีดีตามหลัก
สากล โดยแผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสียฯ ท่ีจัดทําข้ึนต้องมีความสอดคล้องกับ  

1) นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 
2) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579)  
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560–2564) 
4) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
5) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2559–2561 
6) แผนวิสาหกิจองค์การจัดการนํ้าเสีย พ.ศ.2560–2564 (ทบทวนครั้งท่ี 2) 
7) แผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2560-2562 
8) ปัจจัยภายในและผลการดําเนินงานด้านการจัดทําแผนแม่บทสารสนเทศและการส่ือสาร 

ประจําปีบัญชี 2560 
 มาทําการทบทวนและแก้ไขตามรายงานการสรุปผลแต่ละหัวข้อ ซ่ึงจะทําให้การปฏิบัติงานด้าน

สารสนเทศขององค์การจัดการนํ้าเสียน้ันมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศน้ันมีบทบาทสําคัญอย่างย่ิงต่ออัตราการขยายตัว
ของเศรษฐกิจโลก และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ           
ในปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงของการพัฒนาประเทศเพื่อความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ จึงมีความ
จําเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ในปัจจุบันและในอนาคต 

องค์การจัดการนํ้าเสียจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องจัดทําแผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย ข้ึนมาใช้
งานเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน รวมถึงการให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีสะดวกรวดเร็วแก่หน่วยงานภายนอกและ
ประชาชนท่ีเข้ามาใช้บริการข้อมูลสารสนเทศขององค์การจัดการนํ้าเสีย ซึ่งการจัดทําแผนดิจิทัลองค์การจัดการ
นํ้าเสีย ระยะ 5 ปี ฉบับน้ี ได้กําหนดให้มีความสอดคล้องกับนโยบายสารสนเทศของรัฐบาล และแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี รวมถึงสนับสนุนกลยุทธ์ด้านต่างๆ ขององค์กร โดยระบุถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และการวิเคราะห์สถานภาพด้าน ICT (SWOT Analysis) เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือสนับสนุนให้องค์กรมีแนวทางการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเกิดผลสมฤทธ์ิในการดําเนินงานขององค์กร
ต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อให้ได้แผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 ท่ีสอดคล้องกับแนวคิด 
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และมาตรการของแผนและนโยบายในระดับประเทศท่ีสําคัญ 
  1.2.2 เพื่อเป็นกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจําปี ของหน่วยงานภายใต้องค์การจัดการ   
นํ้าเสีย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการบริหารงานให้
เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 1.2.3 เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีตอบสนองต่อความต้องการประชาชน/ผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย หรือวัตถุประสงค์ของการนําระบบดังกล่าวมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ 
  1.2.4 เพื่อเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการภายในหน่วยงาน และใช้ข้อมูลร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  1.2.5 เพ่ือเป็นการพัฒนากําลังคนด้านสารสนเทศและพนักงานท่ัวไปให้มีความสามารถในการ 
สร้างสรรค์ ผลิตและใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 
  
1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน 
  การจัดทําแผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 ได้ทําการศึกษาจากวิเคราะห์
ระบบงานปัจจุบันและความต้องการของแผนกต่างๆ ขององค์การจัดการนํ้าเสีย ซึ่งเป็นการสํารวจและศึกษา
ระบบการทํางานในปัจจุบัน โดยพิจารณาจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนและความต้องการนําระบบสารสนเทศมาช่วยงาน 
โดยพิจารณาความเหมาะสมของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งาน และทําการกําหนดความ
ต้องการใช้ระบบสารสนเทศให้ตรงกับการทํางานของพนักงานอย่างชัดเจน โดยแผนงานและแผนปฏิบัติการใน
แผนดิจิทัลฯ ฉบับน้ีจะสอดคล้องกับแนวคิด เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการของแผนและนโยบาย
ในระดับประเทศท่ีสําคัญโดยแบ่งขอบเขตและข้ันตอนการดําเนินงาน มีรายละเอียดดังน้ี 

1. ทบทวนปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยพิจารณาจาก แผนและนโยบายในระดับประเทศท่ีสําคัญ ดังน้ี 
1.1 นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 

เป็นนโยบายในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการ 
ขับเคล่ือนไปสู่การเป็นประเทศท่ีมั่นคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน โดยการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่  
Value – Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม มี 3 ประการในการขับเคล่ือนให้ 
เกิดการเปล่ียนแปลง 

1.1.1 เปล่ียนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์เป็นนวัตกรรม 
1.1.2 เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเป็นภาคบริหารมากข้ึน 
1.1.3 เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศภาคอุตสาหกรรมเป็นเทคโนโลยีความคิด  

สร้างสรรค์และนวัตกรรม 
องค์ประกอบในระบบหลักสําคัญ 4 ประการในการขับเคล่ือน 

1. เปล่ียนจาก “Traditional SMEs” หรือ SMEs” ท่ีรัฐต้องให้ความช่วยเหลือสู่การ
เป็น “Smart Enterprises” และ “Startups” ท่ีมีศักยภาพสูง 

2. เปล่ียนจาก “Traditional Services” ซ่ึงมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างตํ่าสู่การไปสู่ 
“High Value Services” ท่ีมีศักยภาพสูง 

3. เปล่ียนจาก “แรงงานทักษะตํ่า” ไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญและ
ทักษะสูง การดําเนินงานต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังน้ี 
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1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New 
Startups) ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการอาหาร เป็นต้น 

2. กลุ่มสาธารณาสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยี
สุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต้น 

3. ก ลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์ อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล ท่ีใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 

4. ก ลุ่ม ดิ จิ ทัล  เทคโนโล ยี อิน เตอ ร์ เน็ต ท่ี เช่ือมต่อและบังคับ อุปกรณ์ ต่างๆ  
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เช่ือมต่อออนไลน์โดยไม่ต้อง
ใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา อี-มาร์เก็ตเพลส อี-คอมเมิร์ซ เป็นต้น 

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยี
การออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเท่ียว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น 

 
1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579)  

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต้ังแต่ปี 2560–2579 เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินมีการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ให้สามารถนําไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพประเทศไทยในทุกภาคส่วนและ
นําพาประเทศสู่ให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน ท้ังปัญหาทาง
เศรษฐกิจ ปัญหาความเหล่ือมลํ้า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม รวมถึงสามารถรับ
ภัยคุกคามและบริหารความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต สาระสําคัญ ของยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ เป้าหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันท้ังนโยบายชาติ และมาตราการเฉพาะทิศทาง
และวิธีการท่ีทุกองค์กร และคนไทยทุกคนต้องมุ่งดําเนินการไปพร้อมพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้
บรรลุส่ิงท่ีคนไทยต้องการ คือ ประเทศไทยม่ันคง มั่งค่ัง และย่ังยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแห่งชาติ อัน
ได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร 

 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของสังคม 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ยุทธศาสตร์ท่ีมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับแผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสียฯ คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีรายละเอียดท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี 

โดยด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ 
สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านนํ้า รวมท้ังมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบ และปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็น
สังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีสําคัญ อาทิ 
    (1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
    (2) การวางระบบบริหารจัดการนํ้าให้มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ่มนํ้า เน้นการ ปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
    (3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
    (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
    (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
    (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม 

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีแนวยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญประกอบ 
ด้วย การวางระบบ บริหารงานภาครัฐแบบบูรณาการ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องเช่ือมโยงกันต้ังแต่ยุทธศาสตร์
ชาติ ลงไปจนถึงระดับพื้นท่ีการจัดสรรงบประมาณให้มีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร์ ในทุกระดับและมี
เป้าหมายร่วมเป็นหลัก รวมท้ังมีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ท้ังในระดับยุทธศาสตร์ตามภารกิจ
และพ้ืนท่ี การยกระดับงานบริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการท้ังประชาชนและนักธุรกิจเอกชน โดยมีการเช่ือมโยงผ่านระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
ต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนการเช่ือมโยง ทุกส่วนราชการในการให้บริการประชาชน การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ 
และโครงสร้าง ของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดท่ีเหมาะสม ทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูง และสามารถ ปฏิบัติงาน
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อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และเทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานท่ีมีความหลากหลายซับซ้อนมากข้ึนและทัน การเปล่ียนแปลงในอนาคต และการปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ สู่ความเป็นมืออาชีพ รวมท้ังการต่อต้านและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรมและสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยมีแนวทางและประเด็น
การพัฒนา ดังน้ี 
    (1) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
    (2) การยกระดับงานบริการประชาชนและการอํานวยความสะดวกของภาครัฐ สู่
ความเป็นเลิศ 
    (3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
    (4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ในการปฏิบัติ
ราชการและมีความเป็นมืออาชีพ 
    (5) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    (6) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย 
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 

1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560–2564) 
 กรอบวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

การกําหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความต่อเน่ืองจากวิสัยทัศน์ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และกรอบหลักการของการวางแผนท่ีน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ย่ังยืน โดย
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่
การเปล่ียนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความม่ันคง และย่ังยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” ของประเทศ 

การกําหนด ตําแห น่ งทางยุทธศาสต ร์ของประ เทศ  (Country Strategy 
Positioning) เป็นการกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ี 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทําข้ึน 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงท่ีมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็น
ศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service 



                                     แผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 

- 6 -                         

องค์การจัดการนํ้าเสีย สิงหาคม 2561 

Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรม
สูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
(1) รักษาฐานความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ 

การใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคล่ือนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิ บั ติและการเป ล่ียนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ  
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
(5) มีการบริหารจัดการนํ้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของนํ้า 

ยุทธศาสตร์ท่ีมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับแผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสียฯ คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การ 
บริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย และ ยุทธศาสตร์
ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

โดยการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
มีระบบการบริหารจัดการในภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคท่ีสําคัญต่อการพัฒนาประเทศมาอย่าง
ต่อเน่ือง ท้ังการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายท่ีขาดประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการและการให้บริการของท้องถ่ินขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการ ยุติธรรมไม่สามารถ
อํานวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมท้ังการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย มีแนวทาง
การพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วย  

(1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มี
ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  

(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ เพื่อให้ การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ  

(3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้ มาตรฐานสากล เพื่อให้
ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอํานวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ  

(4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้
ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  

(5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส 
และยุติธรรม  
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(6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความ ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้อง
กับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
  

 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เน้นในเรื่องการเพิ่มความเข้มแข็งด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ ประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อยกระดับ ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน มีแนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วย  

(1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
เชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีท่ีประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยี
ท่ีนําสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความ
เหล่ือมลํ้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

(2) พัฒนา ผู้ประกอบการให้ เป็น ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี  อาทิ  ส่งเสริม
ผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและร่วมกําหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและ การจัดการธุรกิจท่ีผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่ม
ผู้ประกอบการธุรกิจของไทย 

(3) พัฒนา สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการ ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีท้ังความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 

 

1.4 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
ได้กําหนดวิสัยทัศน์ในการปฏิรูปประเทศไทยสู่ Digital Thailand หมายถึง “ประเทศไทยท่ี

สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
นวัตกรรม ข้อมูลทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่
ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน” โดยมีเป้าหมายหลัก 4 ประการ คือ 

1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ 

2) สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านส่ือดิจิทัลเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3) พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม มีความรู้และทักษะ 
ท่ีเหมาะสมต่อการดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 
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4) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทํางานและการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้
ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีการกําหนด
ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน 6 ยุทธศาสตร์ เพื่อไปสู่เป้าหมาย 4 ข้อข้างต้น ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ - เข้าถึง 
พร้อมใช้จ่ายได้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล – เพิ่มศักยภาพ สร้างธุรกิจ เพิ่มมูลค่า 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล – การมีส่วนร่วม การใช้ประโยชน์อย่าง

ท่ัวถึงและเท่าเทียม  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล – โปร่งใส่ สะดวก รวดเร็ว เช่ือมโยง  

เป็นหน่ึงเดียว 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล – สร้างคน สร้างงาน  

สร้างความเข้มแข็งจากภายใน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  สร้างความเช่ือม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล – กฎระเบียบทันสมัย เช่ือมั่นในการ

ลงทุน มีความมั่นคงปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ท่ีมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับแผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสียฯ คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 1

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล – เพ่ิมศักยภาพ สร้างธุรกิจ เพิ่มมูลค่า ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่
ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และยุทธศาสตร์ท่ี 6  สร้างความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล – กฎระเบียบ
ทันสมัย เช่ือม่ันในการลงทุน มีความมั่นคงปลอดภัย 

โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ จะมุ่งพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ท่ีประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้แบบทุกท่ีทุกเวลา 
โดยกําหนดให้เทคโนโลยีท่ีใช้มีความเร็วพอเพียงกับความต้องการ และให้มีราคาค่าบริการท่ีไม่เป็นอุปสรรคใน
การเข้าถึงบริการของประชาชนอีกต่อไป นอกจากน้ี ในระยะยาว โครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จะ 
กลายเป็นสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน เช่นเดียวกับ ถนน ไฟฟ้า นํ้าประปา ท่ีสามารถรองรับการเช่ือมต่อของ   
ทุกคน และทุกสรรพส่ิง โดยยุทธศาสตร์น้ีประกอบด้วย แผนงานเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ  

 1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ มีความทันสมัย 
มีเสถียรภาพ ตอบสนองความต้องการใช้งานของทุกภาคส่วน ในราคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม  
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 2. ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหน่ึงในศูนย์กลางการเช่ือมต่อและแลกเปล่ียนข้อมูลของ
อาเซียน โดยเป็นเส้นทางผ่านการจราจรของข้อมูลในภูมิภาค และเป็นท่ีต้ังของผู้ประกอบการเน้ือหารายใหญ่
ของโลก  

 3. จัดให้มีนโยบายและแผนบริหารจัดการ โครงสร้างพ้ืนฐาน คล่ืนความถ่ี และการหลอมรวม
ของ เทคโนโลยีในอนาคต เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 4. ปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมให้เหมาะสมกับ สถานการณ์และความก้าวหน้าของ
อุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อให้เท่าทันการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จะมุ่งสร้างประเทศไทยท่ีประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงกลุ่มเกษตรกร ผู้ท่ีอยู่ในชุมชนห่างไกลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการสามารถ เข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีข้อมูล องค์ความรู้ท้ังระดับประเทศ และระดับท้องถ่ิน 
ในรูปแบบดิจิทัลท่ีประชาชนสามารถ เข้าถึงและนําไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก และมีประชาชนท่ี
รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยยุทธศาสตร์น้ีประกอบด้วย แผนงานเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ  

 1. สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับ 
ประชาชนโดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีห่างไกล  

 2. พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 
รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแยกแยะ ข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลท่ีเปิดกว้างและเสรี  

 3. สร้างส่ือ คลังส่ือและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีประชาชนเข้าถึงได้อย่าง 
สะดวก ผ่านท้ังระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพ กระจายเสียง และส่ือหลอมรวม  

 4. เพ่ิมโอกาสการได้รับการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน ของนักเรียนและประชาชน แบบทุกวัย ทุกท่ี 
ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

 5. เพ่ิมโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์ และสุขภาพท่ีทันสมัยท่ัวถึง และเท่าเทียม สู่
สังคม สูงวัย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

การปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จะมุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุง ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลท่ี
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยไม่มีข้อจํากัดทางกายภาพ พ้ืนท่ีและภาษานําไปสู่การหลอมรวมการ
ทํางานของภาครัฐเสมือน เป็นองค์กรเดียว นอกจากน้ีรัฐบาลดิจิทัลในอนาคตจะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการกําหนด แนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การบริหาร บ้านเมือง และเสนอความคิดเห็นต่อการ
ดําเนินงาน ของภาครัฐ โดยยุทธศาสตร์น้ีประกอบด้วยแผนงาน เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ  
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 1. จัดให้มีบริการอัจฉริยะท่ีขับเคล่ือนโดยความ ต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ 
โดยเฉพาะ อย่างย่ิงบริการท่ีอํานวยความสะดวกต่อประชาชน นักธุรกิจ และนักท่องเท่ียว  

 2. ปรับเปล่ียนการทํางานของภาครัฐด้วย เทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพ และ          
ธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการการลงทุน ในทรัพยากรการเช่ือมโยงข้อมูล และการทํางานของหน่วยงานรัฐ 
เข้าด้วยกัน  

 3. สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็น ประโยชน์ตามมาตรฐาน open data และส่งเสริม
ให้ เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจใน กระบวนการทํางานของรัฐ  

 4. พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐานภาครัฐ (government service platform) เพ่ือรองรับ
การ พัฒนาต่อยอดแอปพลิเคช่ันหรือบริการรูปแบบใหม่ 

การพัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จะให้ความสําคัญกับการพัฒนา
กําลังคนวัยทํางานทุกสาขาอาชีพ ท้ังบุคลากรภาครัฐ และ ภาคเอกชน ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และ 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบ อาชีพ และการพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยตรง ให้มีความรู้ความสามารถ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ในระดับมาตรฐานสากล เพ่ือนําไปสู่การ
สร้างและจ้างงานท่ีมีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัย หลักในการขับเคล่ือน 
โดยยุทธศาสตร์น้ีประกอบด้วย แผนงานเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ  

 1. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ บุคลากรในตลาดแรงงาน ท่ีรวมถึงบุคลากรภาครัฐ 
ภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากร ทุกช่วงวัย  

 2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเช่ียวชาญ เทคโนโลยีเฉพาะด้าน ให้กับบุคลากรในสาย
วิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต  

 3. พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้ สามารถวางแผนการนําเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนา 
ภารกิจ ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร 

 
1.5 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2559–2561 

กําหนดวิสัยทัศน์ “ภาครัฐไทยจะยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ท่ีมีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานมีการดําเนินงานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคล่ือนให้เกิด
การเปล่ียนแปลงได้อย่างแท้จริง” โดยมีเป้าหมายหรือองค์ประกอบหลักสําคัญ 4 ประการ ได้แก่ 

1) การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) บูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ต้ังแต่การเช่ือมโยงข้อมูลไปจนถึงการดําเนินงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 



                                     แผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 

- 11 -                         

องค์การจัดการนํ้าเสีย สิงหาคม 2561 

2) การดําเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operations) นําเทคโนโลยีและอุปกรณ์
ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้สามารถดําเนินงานได้อย่างถูกต้องแม่นยํา รวดเร็ว 
และมีการเช่ือมต่อระหว่างเครื่องมืออุปกรณ์ (Internet of Things) อย่างท่ัวถึง 

3) การให้บริก ารโดยมีประชาชน เป็นศูน ย์กลาง (Citizen-Centric Services) 
ยกระดับงานบริการภาครัฐให้มีการออกแบบประสบการณ์และดําเนินการแบบเฉพาะเจาะจงตามความต้องการ
รายบุคคล (Personalized Customer Experience) 

4) ก า รส นั บ ส นุ น ให้ เ กิ ด ก า ร ขั บ เค ล่ื อ น ไป สู่ ก า ร เป ล่ี ย น แ ป ล ง  (Driven 
Transformation) วางแนวทางการยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ (Outcome-Driven 
Transformation) ท่ีมีการปรับเปล่ียนองค์กรแบบครบวงจร (End-to-End Transformation) 

โดยกําหนดยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานเพื่อไปสู่เป้าหมาย 4 ข้อดังกล่าวข้างต้น ซ่ึง
สอดคล้องกับกิจกรรมขับเคล่ือนของยุทธศาสตร์ท่ี 4 ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ของแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดังน้ี 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การยกระดับความมั่นคงและเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ท่ีมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับแผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสียฯ คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การ

พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และยุทธศาสตร์ท่ี 4 การ
ยกระดับความมั่นคงและเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน 

โดยการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน อันจะนําไปสู่การยกระดับการให้บริการภาครัฐท่ีสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ 
รายบุคคลย่ิงข้ึน ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล รวมถึงการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและ
เข้าใจประชาชน ต้ังแต่การเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบถึงงานบริการภาครัฐต่างๆ ผ่านจุดเดียวและสามารถ
ขอรับบริการได้ตามสิทธิ จนถึงการทําความเข้าใจ ปัญหาและความต้องการของประชาชน เพ่ือนําไปสู่การแก้ไข
เมื่อมีการร้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ท่ีมีโครงสร้างการทํางานและบุคลากร คอยรองรับตลอกการทํางาน ผ่าน 6 
มาตรการหลักดังต่อไปน้ี 
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 มาตรการท่ี 1 : การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลาง 
 มาตรการท่ี 2 : การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card หรือผ่านบัญชีผู้ใช้

อิเล็กทรอนิกส์กลาง 
 มาตรการท่ี 3 : การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
 มาตรการท่ี 4 : การแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก 
 มาตรการท่ี 5 : โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ 
 มาตรการท่ี 6 : ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 
 
การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศภาครัฐเพื่อยกระดับขีดควาสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในด้านต่างๆ ต้ังแต่การเพ่ิมศักยภาพ
และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีรายได้พอเพียงต่อการดํารงชีวิตและมีมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรท่ีตรง 
กับความต้องการของตลาด การยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวในยุคดิจิทัลอย่างครบวงจรเพ่ือรักษา
มาตรฐานให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพช้ันนําของโลก รวมถึงการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ
โดยสร้างปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจในทุกข้ันตอนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ ในขณะเดียวกันยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการจัดเก็บภาษีให้ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษี
ได้ครบถ้วน ถูกต้อง และตรงเวลามากข้ึนโดยไม่เพ่ิมภาระให้กับผู้เสียภาษี ซึ่งท้ังหมดน้ีจะนําไปสู่การเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศอย่างย่ังยืน โดยประกอบไปด้วย 6 มาตรการหลักดังต่อไปน้ี 

 มาตรการท่ี 1 : การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ 
 มาตรการท่ี 2 : การบูรณาการด้านการท่องเท่ียวแบบครบวงจร 
 มาตรการท่ี 3 : การบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน 
 มาตรการท่ี 4 : การบูรณาการการนําเข้าส่งออกแบบครบวงจร 
 มาตรการท่ี 5 : การส่งเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพ่ือส่งเสริมการเติบโต 
 มาตรการท่ี 6 : ระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร 
 
การยกระดับความม่ันคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการรักษาความปลอดภัย จากท้ังภัยภายใน ประเทศ          
ภัยภายนอกประเทศ และภัยธรรมชาติ โดยเปล่ียนจากการแก้ไขสถานการณ์มาเป็นการป้องกันก่อนเกิดเหตุมาก
ข้ึน รวมถึงการแก้ไขสถานการณ์ในภาวะวิกฤต ให้สามารถความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยและฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบ
ภัยให้กลับคืนสู่สภาวะปกติอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ผ่าน 4 มาตรการหลักดังต่อไปน้ี 
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 มาตรการท่ี 1 : การรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุกโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล   
เชิงลึก 

 มาตรการท่ี 2 : การประเมินความเส่ียงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้าและพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทาง
อัตโนมัติ 

 มาตรการท่ี 3 : การบูรณาการข้อมูลเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ 
 มาตรการท่ี 4 : การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพ่ือการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต 
 

1.6 แผนวิสาหกิจองค์การจัดการนํ้าเสีย พ.ศ.2560–2564 
แผนวิสาหกิจองค์การจัดการนํ้าเสีย พ .ศ.2560–2564 (ทบทวนครั้ง ท่ี  2) ฉบับ น้ี 

จัดทําเพื่อใช้เป็นกรอบ ทิศทาง และกลไกในการขับเคล่ือนการทํางานตามพันธกิจขององค์การจัดการ 
นํ้าเสียให้บรรลุผลส้าเร็จ โดยดําเนินการให้ มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนงานยุทธศาสตร์ 
ชาติระยะ 20 ปี  (พ .ศ .2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ท่ี 12 (พ .ศ .2560- 
2564) เป้าหมายการพัฒนาท่ี ย่ังยืน (SDGs) นโยบายประเทศไทย 4.0 แผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ 
สังคม แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) ยุทธศาสตร์ 
รัฐวิสาหกิจภาพรวม ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม แนวทางการประเมินผลของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ แนวนโยบายภาพรวม
สาขาสาธารณูปการ (Umbrella Statement) นโยบายคณะกรรมการองค์การจัดการนํ้าเสียต่อบทบาทภารกิจ
ขององค์การจัดการนํ้าเสียท่ีดําเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หลักในการจัดการนํ้าเสียขององค์การจัดการ     
นํ้าเสีย สาระสําคัญของแผนวิสาหกิจองค์การจัดการนํ้าเสีย พ.ศ.2560–2564 (ทบทวนครั้งท่ี 2) เป็นการ
กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารจัดการนํ้าเสียอย่างบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการระบบบ้าบัดนํ้าเสียองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการนํ้าเสีย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ท่ีมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับแผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสียฯ คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการนํ้าเสีย กลยุทธ์ท่ี 7 การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล จะ
เน้นการจัดต้ังศูนย์กลางนวัตกรรมด้านนํ้าเสีย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าเสีย และพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการนํ้าเสีย พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร พัฒนา
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ฐานข้อมูลและความพร้อมในการจัดการนํ้าเสีย และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในด้าน
บังคับใช้กฎหมาย ซ่ึงจะเป็นการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล ผ่าน 4 กิจกรรมหลัก คือ 

  (1) การจัดต้ังศูนย์กลางนวัตกรรมด้านนํ้าเสีย 
  (2) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการนํ้าเสีย 
  (3) การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร 

  (4) พัฒนาฐานข้อมูลและความพร้อมในการจัดการนํ้าเสีย 
 
1.7 แผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2560–2562 
1.8 ปัจจัยภายใน และข้อมูลการประเมิลผลประจําปีบัญชี 2560 

2. ดําเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศในภาพรวม 
ทําการวิเคราะห์และออกแบบในภาพรวมซ่ึงจะเก่ียวข้องกับการกําหนดสถาปัตยกรรมท่ี

เหมาะสมในเรื่องต่างๆ ได้แก่  
2.1 ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ จะเป็นการระบุความต้องการทรัพยากรต่างๆ 

(Hardware and Software) ท่ีควรจัดหาเพ่ิมเติมท้ังท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลักและอุปกรณ์เช่ือมต่อต่างๆ 
2.2 ออกแบบโครงสร้างระบบสารสนเทศ เป็นการออกแบบระบบงานย่อยและความสัมพันธ์

ระหว่างระบบงาน ฐานข้อมูลท่ีใช้ รวมถึงการเช่ือมโยงประสานการใช้ข้อมูลร่วมกัน 
  2.3 การออกแบบสถาปัตยกรรมเครือข่าย เป็นการกําหนดโครงสร้างของการเช่ือมโยง
เครือข่ายท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือเป็นการใช้งานและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร 

2.4 จัดลําดับความสําคัญของระบบงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างของระบบงานและความ
จําเป็นในการระบบงานน้ัน รวมถึงความคุ้มค่าของการใช้ระบบงาน 

 
3. ทําการกําหนดแผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 

นําผลงานการออกแบบระบบต่างๆ ในภาพรวมมาทําการกําหนดแผนหลักในทุกๆ ด้าน ได้แก่ 
แผนหลักด้านการจัดหาและติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย แผนการพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ แผนพัฒนากําลังคนให้มีความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนการจัดเตรียมงบประมาณ
สําหรับดําเนินงานตามโครงการต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 

แผนข้ันต้นท่ีได้จะเรียกว่า แผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 ซ่ึงจะมี
การนําเสนอต่อท่ีประชุมกับผู้ใช้ระดับต่างๆ เพื่อระดมความคิดเห็นและให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันในหน่วยงาน ผลท่ีได้จากการประชุมจะนํามาใช้ในการปรับปรุงร่างแผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย 
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ระยะ 5 ปี ให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึนตามความเหมาะสม เพื่อให้องค์การจัดการนํ้าเสียมีระบบสารสนเทศและการส่ือสาร
ท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการการใช้งานในด้านต่างๆ ท่ีครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน มีระบบ
เครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นศูนย์รวมข้อมูลทางการจัดการนํ้าเสียท่ีสมบูรณ์ ครบถ้วน ทันสมัย 
สามารถให้บริการข้อมูลท้ังหน่วยงานภายในและภายนอกได้ รวมถึงประชาชนสามารถท่ีจะเข้ามาใช้ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ขององค์การจัดการนํ้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ท้ังน้ีแผนดิจิทัลฯ ข้ันสุดท้ายท่ีได้จะเรียกว่า “แผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย ระยะ 5 ปี พ.ศ.
2560-2564” ซึ่งจะมีเน้ือหาสอดคล้องกับสอดคล้องกับแนวคิด เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และมาตรการของแผน
และนโยบายในระดับประเทศท่ีสําคัญ 

  
1.4 เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันขององค์การจัดการนํ้าเสีย 

องค์การจัดการนํ้าเสียได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และช่วยลดข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงประชาชนและหน่วยงานภายนอกสามารถท่ีจะเข้ามาใช้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์
จากองค์การจัดการนํ้าเสียได้ เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันขององค์การจัดการนํ้าเสีย มีดังน้ี 

1. ระบบเครือข่าย 
ระบบเครือข่ายขององค์การจัดการนํ้าเสียถูกออกแบบแยกเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจน คือระบบ

เครือข่ายภายใน (Intranet) เช่ือมต่อกันบนระบบแลน (LAN : Local Area Network) และระบบเครือข่าย
ภายนอก (Internet) ผ่านระบบเช่าสัญญาณ Leased Line ขนาด 100 เมกะไบต์ รวมถึงระบบเครือข่าย
สารสนเทศภาครัฐ GIN (Government Information Network) ขนาด 2 เมกะไบต์ และ อุปกรณ์ในการรับ-
ส่งสัญญาณในระบบเครือข่าย เช่น Switch Hub, Wireless Access Point เป็นต้น 

2. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
องค์การจัดการนํ้าเสียมีเครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะมีจํานวน 112 เครื่อง และคอมพิวเตอร์

พกพามีจํานวน 50 เครื่อง  รวมถึงอุปกรณ์ท่ีใช้ในสํานักงาน เช่น เครื่องพิมพ์ (Printer), Scanner เป็นต้น 
3. ระบบสารสนเทศ 

องค์การจัดการนํ้าเสีย มีการพัฒนาและใช้งานระบบสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ  ดังน้ี 

3.1 ระบบงานบัญชี การเงิน และงบประมาณ 
3.2 ระบบบริหารงานบุคคล 
3.3 ระบบบริหารงานพัสดุ 
3.4 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
3.5 ระบบบริหารงานเงินเดือน 
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3.6 ระบบ IT Help Desk 
3.7 ระบบบริหารความเส่ียง 
3.8 ระบบควบคุมภายใน 
3.9 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านการจัดการนํ้าเสีย (GIS)  
3.10 เว็บไซต์องค์การจัดการนํ้าเสีย 
3.11 ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
3.12 ระบบจัดเก็บข้อมูล WMA Data Storage 
3.13 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 
3.14 ระบบประชุมทางไกล 
3.15 ระบบรายงานคุณภาพนํ้าท่ีผ่านการบําบัดบนสมาร์ทโฟน (Mobile Application) 
3.16 ระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล์ 
3.17 ระบบตรวจสอบเวลาทํางาน 
3.18 ระบบการให้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ 
3.19 ระบบแบบสํารวจออนไลน์ 
3.20 ระบบรายงานสถานะการทํางานของสํานักงานจัดการนํ้าเสียออนไลน์ 
3.21 ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์สารสนเทศออนไลน์ 
3.22 ระบบจองห้องประชุมและจองการใช้งานรถยนต์ส่วนกลางออนไลน์ 
3.23 ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 
3.24 ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ให้มีความปลอดภัย 
3.25 ระบบติดตามตรวจสอบสถานะการทํางานเครื่องควบคุมการบําบัดนํ้าเสีย 
3.26 ระบบติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมของระบบบําบัดนํ้าเสีย ผ่านกล้อง CCTV 

4. ด้านการบริหารจัดการ ดูแลและบริหารความเส่ียง 
องค์การจัดการนํ้าเสีย ได้ดําเนินการและจัดทําแผนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริหารความเส่ียง ดังน้ี 
4.1 แผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2560-2562 
4.2 นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
4.3 แผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (BCP) 
4.4 แผนบริหารความต่อเน่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP - IT) 
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องค์การจัดการนํ้าเสีย มีการนําเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวเตอร์ (Cloud Computing) มาใช้กับ
ระบบงานสารสนเทศ องค์การจัดการนํ้าเสีย ท้ังหมด 4 ระบบ เพ่ือลดปัญหาในการดูแลเคร่ือง Server และลด
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครื่อง Server หากเครื่อง Server เกิดปัญหาข้ึน โดยได้ประสานขอใช้บริการ 
Cloud Computing ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
 
1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1.5.1 มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน สะดวกรวดเร็ว ลดข้ันตอน
การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการภายในหน่วยงาน  
และประชาชนท่ัวไป 

1.5.2 พนักงานมีความสามารถในการสร้างสรรค์ และใช้งานสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ มี
โครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารขององค์การจัดการนํ้าเสียท่ีมี
ประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับของประชาชนและหน่วยงานภายนอก  

1.5.3 องค์กรเป็นท่ียอมรับของประชาชน หรือหน่วยงานภายนอกมากข้ึน 
1.5.4 มีระบบสารสนเทศท่ีเข้ามาช่วยให้การสนับสนุนกระบวนการทํางานของหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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1.6 ข้ันตอนและกระบวนการจัดทําแผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินการ (เดือน) 

ปี พ.ศ.2560 ปี พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ทํ า ง า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

    
 

   
 

 

ทบทวนแผนดิจิทัล อจนฯ
กําหนดหนดหัวข้อและราย 
ละเอียดของการจัดทําแผน
ดิจิทัล อจนฯ 

  

 

         

สํ า ร ว จ แ ล ะ วิ เค ร า ะ ห์
สถานภาพด้านสารสนเทศ
ของ อจน. 

  
 

         

จั ด ป ระ ชุม รั บ ฟั งความ
คิด เห็ นด้ านสารสน เทศ 
ร่วมกับพนักงาน อจน. ทุก
คน 

     

 

      

กําหนดยุทธศาสตร์ด้ าน
สารสนเทศของ อจน. 

      
 

     

กํ า ห น ด แ ล ะ ท บ ท ว น
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ด้ า น
สารสนเทศของ อจน. ให้
สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ  

      

 

     

ตรวจสอบระบบสารสนเทศ
ท่ีมี ความสอด ค ล้องกั บ
แผนปฏิบัติการ อจน. 

      
 

     

สัมภาษณ์ผู้บริหาร             
นําแผนดิจิทัลอจน.ฯ เสนอ
ต่อคณะกรรมการ อจน. 

       
 

    

จั ด ทํ ารู ป เล่ ม ข อ งแผ น
ดิจิทัล อจน.ฯ           
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บทท่ี 2  
 

การวิเคราะห์ สถานภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2.1 นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  องค์การจัดการนํ้าเสีย มีจุดมุ่งหมายท่ีจะนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ และ/หรือ 
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ท้ังในเรื่องการบริหารจัดการข้อมูล รวมท้ังการบูรณาการองค์ความรู้ด้านต่างๆ เพ่ือ
เพิ่มขีดความสามารถในการเช่ือมโยงข้อมูลท้ังในและระหว่างองค์กร ท้ังน้ียังสามารถตอบสนองนโยบายในเรื่อง
การให้บริการบําบัดนํ้าเสียแก่ประชาชน/ผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองตามความ
ต้องการ  
 
2.2 วิธีการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้อง การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การศึกษา เพ่ือให้ได้มาซ่ึงรายละเอียดของอุปกรณ์ เครื่องมือ และซอฟต์แวร์ด้านสารสนเทศและ 
การส่ือสารท่ี อจน. ใช้อยู่ตลอดจนปัญหาและความต้องการด้านระบบสารสนเทศของ อจน. มีวิธีการดําเนินงาน 
ดังน้ี 

1) สํารวจและรวบรวม ข้อมู ลระบบสารสน เทศ โครงสร้างพื้ นฐานและการเช่ือมโยงด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศของ อจน. ปัจจุบัน ณ กองเทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินผลของ อจน. 

2) สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของ อจน.เพ่ือรับทราบนโยบายการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไป 
ใช้สนับสนุนการบริหารและการปฏิบัติงานขององค์กร รวมท้ังความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงาน 

3) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ระบบสารสนเทศจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องของกองเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ประเมินผล 

4) สัมภาษณ์บุคคลภายนอกท่ีทําหน้าท่ีบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศให้แก่ อจน. 
5) ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ของ อจน. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ 

ประเทศไทย และของ อจน. ปัจจุบัน 
6) ศึกษา วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน รวมท้ังข้อกําหนดความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ซึ่งเป็นการจัดประชุมระหว่าง คณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้ท่ีเป็นผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
ท่ีอยู่ในส่วนกลาง และใช้ VDO Conference กับผู้ปฏิบัติงานท่ีอยู่ในสํานักงานสาขา 
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2.3 สถานภาพการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 
จากการศึกษาและสํารวจสถานภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศในปัจจุบันของ อจน. สามารถสรุปสถานภาพปัจจุบันในด้านต่างๆ ได้ดังน้ี 
2.3.1 ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายในปัจจุบัน 
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ อจน. ในปัจจุบันถูกออกแบบแยกเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจน คือ

ระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) เช่ือมต่อกันบนระบบแลน (LAN : Local Area Network) และระบบ
เครือข่ายภายนอก (Internet) โดยท้ังสองช่องทางถูกจัดการด้วย Load Balance Zywall ผ่านระบบ Firewall 
โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลการจราจร ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ผ่านทาง Log Server ซ่ึงจะ
เป็นตัวบันทึกข้อมูล 

ระบบเครือข่ายของ อจน. ได้รับการพัฒนาจากเดิมเพ่ือรองรับระบบงานใหม่ โดยได้ดําเนินการติดต้ัง
ระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ และอุปกรณ์ส่วนควบคุมและการเช่ือมต่อเพ่ือรองรับข้อมูลท่ีจะมีเพ่ิมข้ึน โดยติดต้ัง
หน่วยเก็บข้อมูลแบบ SAN (Storage Area Network) และหน่วยเก็บข้อมูลท่ีเพ่ิมเติม ตลอดจนอุปกรณ์
เครือข่ายส่ือสารข้อมูลภายในห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย ช้ัน 24 โซน B ขององค์การจัดการนํ้าเสีย ส่วนกลาง และ
มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณเพื่อติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายไปยังหน่วยงานต่างๆ ของผู้ใช้ในส่วนกลาง โดย
ได้มีการเพ่ิมความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลให้สูงข้ึนกว่าเดิมในเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้ระบบงานใหม่ท่ี
พัฒนาข้ึน ตลอดจนสามารถใช้ Internet เพื่อการสืบค้นข้อมูล ข่าวสาร และการส่ง E-mail โดย อจน. ได้ทํา
การเช่าเครือข่าย Internet จากผู้ให้บริการเครือข่าย (ISP) รวมถึงการใช้พื้นท่ีของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(สพร.) สําหรับเก็บระบบสารสนเทศ อจน. เพื่อสนับสนุนงานในด้านต่างๆ ของ อจน. ซ่ึงมีระบบงานจัดเก็บ
ข้อมูล ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบสารสนเทศท่ีมีความสําคัญ โดยมีโครงรูปของระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย อจน. ดังภาพท่ี 2.1  
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ภาพท่ี 2.1 แผนผังระบบเครือข่ายของ อจน. ในปัจจุบัน 

 
ท้ังน้ีการเช่ือมโยงระบบเครือข่ายของ อจน. ใช้เส้นทางเช่ือมต่อระบบเครือข่าย จากผู้ให้บริการ

เครือข่าย (ISP) ผ่านระบบเช่าสัญญาณ Leased Line ขนาด 100 เมกะไบต์ รวมถึงระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ภาครัฐ GIN (Government Information Network) ขนาด 2 เมกะไบต์ และ อุปกรณ์ในการรับ-ส่งสัญญาณ
ในระบบเครือข่าย เช่ย Switch Hub, Wireless Access Point เป็นต้น ทําให้ระบบเครือข่ายของ อจน. และ
การใช้งานระบบสารสนเทศ สามารถเช่ือมโยงกันได้ตลอดเวลาในระดับของส่วนกลางและสํานักงานสาขา  
 ระบบคอมพิวเตอร์หลัก ท่ีส่วนกลางประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ 
สนับสนุน อ่ืนๆ ดังน้ี 

ตารางท่ี 2.1 ระบบคอมพิวเตอร์หลัก ของ อจน.  
ตารางท่ี 2.2 อุปกรณ์เครือข่ายและระบบป้องกัน 
ตารางท่ี 2.3 จํานวนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จําแนกตามหน่วยงานและปีท่ีจัดหา 
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ตารางท่ี 2.1 ระบบคอมพิวเตอร์หลัก ของ อจน. 

ลําดับท่ี รายการและอุปกรณ์ ย่ีห้อ รุ่น จํานวน 
1 ระบบคอมพิวเตอร์หลัก  GIS Web Server และ GIS 

Application Server   
Dell PowerEdge  

T630 
1 

- Intel Xeon E5-2630 v3 2.4 GHz,  8.00 GT/s QPI, 
Turbo, HT, 8C/16T 

   

- 64 bit, 20M Cache    
- 8 GB RDIMM, 2133 MT/s, Dual Rank, x8 Data 
Width x 2 units 

   

- PERC H730P Integrated RAID    
- 2TB 7.2 K RPM Near Line, 6Gbps SAS 3.5” Hot 
Plug Hard Drive x 2 units 

   

- 4 ช่อง 10/100/1000 Mbps Broadband 5720 
Network Daughter Card 

   

- Windows Server 2012 R2    
2 ระบบคอมพิวเตอร์หลัก  ระบบจัดเก็บเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์   
Dell PowerEdge 

R620   
1 

- Intel Xeon processor E5-2600 Product family    
- Memory 768 GB (24 DIMM slots)     
- 10 TB  2.5” PCle  SSD, SAS    

- Microsoft Windows Server 2012 with 5Cal         
3 ระบบคอมพิวเตอร์หลัก  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  HP Proliant 

DL380G5 
3 

- Dual-core Intel® Xeon™ 5000 processors    

- 32 GB PC2-5300 Fully Buffered DIMMs (DDR2-
667)  
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ตารางท่ี 2.1 ระบบคอมพิวเตอร์หลัก ของ อจน. (ต่อ) 

ลําดับท่ี รายการและอุปกรณ์ ย่ีห้อ รุ่น จํานวน 
4 ระบบคอมพิวเตอร์หลัก  Database Server, Application 

Server, Internet Server 
MPP UltraT5100 3 

   
- Intel Xeon Processors DP 2.66GHz      

- RAM 512 MB, Memory 12 GB, DDR SDRAM    
- Ultra320 SCSI, 3 USB, 2 Serial, 1 Parallel, 1 SVGA    
- OS Microsoft Windows 2000    
- Monitor Samsung 21” 1100DF    

5 บริการ Government Cloud Service  Database 
Server Application Server ระบบบัญชี การเงิน 
งบประมาณ ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหารพัสดุ 
ระบบงาน  Helpdesk  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

Virtual 
Machine 

Virtual 
Machine 

5 

- 2 vCPU, RAM 4 GB, HDD 200 GB    
- Windows 2008 R2, STD, Database MSSQL    
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ตารางท่ี 2.2 อุปกรณ์เครือข่ายและระบบป้องกัน 

ลําดับท่ี รายการและอุปกรณ์ ย่ีห้อ รุ่น จํานวน 
1 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบท่ี 1   Watch Guard Firebox M300   1 
2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  (L3 Switch) ขนาด 

24 ช่อง    
HP 2920-24G  L3 

Switch 
5 

3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 
24 ช่อง  แบบท่ี 2     

HP 1920-24G  L2 
Switch 

4 

4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Switching Hub (L2 
Switch) ขนาด 24 ช่อง    

Cisco SRW 224 G4P-K9 3 

5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Switching Hub  
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2   

D-Link DES-3200-28 2 

6 เคร่ืองกระจายสัญญาณ Router ไร้สาย TP-Link รุ่น TL-WDR 4300 
N750 

5 

7 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Switching Hub  
(L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง    

D-Link DGS-1016D 18 
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ตารางท่ี 2.3 จํานวนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จําแนกตามหน่วยงานและปีท่ีจัดหา 

ลําดับ หน่วยงาน ปี พ.ศ. รวม 
2556 2557 2558 2559 2560 2561 

1 ผู้อํานวยการ 1 - - - - - 2 
2 รองผู้อํานวยการบริหาร - - - 2 - - 2 

3 รองผู้อํานวยการปฏิบัติการ - - - 2 - - 2 
4 รองผู้อํานวยการวิชาการและแผน - - - 2 - - 2 
5 สํานักผู้อํานวยการ 2 - - 2 1 1 6 
6 ผู้เช่ียวชาญ 1 - - - - - 1 
7 สํานักตรวจสอบภายใน 1 - - 1 2 2 6 
8 ฝ่ายอํานวยการ 2 - - 10 3 4 19 
9 ฝ่ายบัญชีและการเงิน 2 - 3 6 4 3 18 
10 ฝ่ายพัฒนาองค์กร 1 - - 11 3 5 20 
11 ฝ่ายวิศวกรรม 3 - - 4 1 2 10 

12 ฝ่ายจัดการนํ้าเสียสาขา - - - 5 3 4 13 
13 ฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้ 1 - 3 4 - 3 11 

รวม  14 - 6 49 24 112 
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2.3.2 ระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์ของ อจน. ในปัจจุบัน 
จากการศึกษาระบบงานสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์ของ อจน. ในปัจจุบันพบว่า อจน. มีการ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานตามภารกิจหลักและสนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหารงานของ อจน. 
อย่างต่อเน่ือง โดยแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน 

 คือ 
ส่วนท่ี 1 ระบบงานสารสนเทศส่วนหน้า (Front Office) เป็นระบบสารสนเทศเพื่อใช้ 

สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ อจน. ซ่ึงได้แก่ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านการจัดการนํ้า
เสีย (GIS) ซึ่งเป็นระบบสําหรับรายงานคุณภาพนํ้าท่ีตรวจวัดและผ่านการบําบัด รวมถึงข้อมูลของสํานักงาน
จัดการนํ้าเสียสาขาต่างๆ 

ส่วนท่ี 2 ระบบงานสารสนเทศส่วนหลัง (Back Office) เป็นระบบสารสนเทศเพ่ือใช้สนับสนุน
การปฏิบัติงานบริหารท่ัวไปของ อจน. เพ่ือใช้สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร และการให้บริการตามแผน
ยุทธศาสตร์ของ อจน. น้ัน ส่วนใหญ่จะใช้วิธีจัดจ้างบริษัทภายนอกมาพัฒนาระบบงานสําคัญให้หน่วยงานภายใน 
โดยมีกองสารสนเทศและประเมินผลเป็นผู้ให้คําปรึกษา หรือหน่วยงานภายในอาจใช้โปรแกรมสํานักงาน เช่น 
Microsoft Office หรือ Open Office ในการจัดเก็บข้อมูล หรือมีตัวรายงานท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานหรือการ
บริหารงานในหน่วยงานของตน 

สถานภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศและการปรับปรุงแก้ไขเทคโนโลยีสารสนเทศของ อจน. นอกจาก
สภาพการใช้ระบบงานสารสนเทศในปัจจุบันแล้วน้ัน กองเทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินผล ยังได้วาง
แผนการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศของ อจน. อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการใช้
งานของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจของ อจน. นโยบายของรัฐ อันเป็นประโยชน์ต่อ
การดําเนินธุรกิจของ อจน. ดังแสดงรายละเอียดเก่ียวกับช่ือระบบงาน ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ รวมถึงผู้ใช้ ลักษณะงาน 
ความถ่ีในการปรับปรุงข้อมูลและประโยชน์ท่ีได้รับ อจน. ได้ทําการกําหนดและแบ่งกลุ่มระบบสารสนเทศท่ีเข้า
มาช่วยสนับสนุนการทํางานขององค์กร มีรายละเอียดดังน้ี 

 
1. ระบบที่มีการสนับสนุนการทํางานขององค์กร 
o ระบบบริหารงานบัญชี การเงิน และงบประมาณ  

 ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ : เป็นการพัฒนาระบบในลักษณะของ Client-Server โดยใช้ฐานข้อมูล 
Sybase, Power-builder 

 รายละเอียด : เก่ียวข้องกับการจัดการเร่ืองบัญชี การเงิน และงบประมาณ สามารถนํา
ข้อมูลทางการเงินท้ัง 3 แบบ มาเช่ือมโยงถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีในปี 2560 มีการพัฒนาเพิ่มเติม
เพื่อให้สามารถเรียกดูรายงานทางการเงินด้านต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน  
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 การปรับปรุงข้อมูล : ทุกคร้ังท่ีมีการปิดงบรายวัน 

 ผู้ใช้งานระบบ : ฝ่ายบัญชีการเงิน 
o ระบบบริหารงานเงินเดือน ได้ทําการพัฒนาเมื่อปี 2559  

 ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ : เป็นการพัฒนาระบบในลักษณะของ Client-Server โดยใช้ฐานข้อมูล 
Sybase, Power-builder 

 รายละเอียด : สนับสนุนงานการบริหารและการจัดการเงินเดือนของพนักงานใน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ เช่น ด้านการจ่ายเงินเดือน และค่าจ้าง (Payroll Software) 

 การปรับปรุงข้อมูล : ทุกวัน 

 ผู้ใช้งานระบบ : กองทรัพยากรบุคคล 
o ระบบช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS) สําหรับติดตามและประมินผล (e-

Project Tracking System) สําหรับรายงานแผน-ผลการดําเนินงานของโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 

 ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ : เป็นการใช้งานระบบร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  

 รายละเอียด : นําเสนอข้อมูลเก่ียวกับโครงการท่ีจะทําว่ามีความคุ้มค่ากับการลงทุน
หรือไม่แล้วผลท่ีได้รับกลับมามีค่ามากน้อยเพียงใด เช่น ระบบติดตามและประมินผลโครงการ (e-Project 
Tracking System) สําหรับรายงานแผน-ผลการดําเนินงานของโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ ระบบ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ สําหรับรายงานผลคุณภาพนํ้าท่ีผ่านการบําบัด โดยสามารถเรียกดูบน Web Browser 
และบนอุปกรณ์ส่ือสารต่างๆ และใช้ Microsoft Excel เป็นตัวช่วยสรุปรายงานความคืบหน้าการดําเนิน
โครงการรวมถึงแผน-ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ให้ผู้บริหารรับทราบ และสามารถท่ีจะตัดสินใจได้เร็วข้ึนเก่ียวกับ
การอนุมัติโครงการและการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการต่างๆ 

 การปรับปรุงข้อมูล : ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงแผนและผลการดําเนินงานตาม
โครงการ 

 ผู้ใช้งานระบบ : กองนโยบายและแผน กองงบประมาณ และผู้ท่ีถูกกําหนดสิทธิการเข้า
ใช้งาน 

o ระบบจัดเก็บข้อมูล WMA Data Storage ได้นําเข้ามาใช้งานต้ังแต่ต้นปี 2559  

 ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ : เป็นการใช้ซอฟต์แวร์สําเร็จรูป Synology มีหน่วยเก็บข้อมูลแบบ 
SAN (Storage Area Network) 

 รายละเอียด : เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูลท่ีมีความสําคัญของหน่วยงาน สามารถ
แชร์ไฟล์ข้อมูลและกําหนดช้ันความลับของข้อมูลได้ 
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 การปรับปรุงข้อมูล : ทุกวัน 

 ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทุกคนในองค์กร 
o ระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล์  

 ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ : เป็นการใช้ซอฟต์แวร์ท่ีพัฒนาโดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 รายละเอียด : เป็นระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพ่ือการส่ือสารของหน่วยงาน
ภาครัฐ ท่ีมีความปลอดภัยของข้อมูลสูง มีระบบปฏิบัติการต่อเน่ือง มีการจัดการเพ่ือรองรับการเกิดภัยพิบัติ และ
ช่วยประหยัดงบประมาณแก่หน่วยงานภาครัฐ โดยระบบได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีล่าสุดเพ่ือยกระดับการ
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือความสะดวกและใช้งานได้ง่าย 

 การปรับปรุงข้อมูล : ทุกวัน 

 ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทุกคนในองค์กร 
o ระบบอินเตอร์เน็ต เร่ิมใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต ต้ังแต่ปี 2542 เป็นต้นมา 

 ประเภทท่ีใช้ : เป็นการเช่าวงจรส่ือสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตประเภท Leased Line 
ขนาด 60 เมกะไบต์ รวมถึงระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ GIN (Government Information Network) 
ขนาด 2 เมกะไบต์ 

 รายละเอียด : เป็นสารสนเทศสําหรับใช้เช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกัน
เพื่อให้เกิดการส่ือสารและการแลกเปล่ียนข้อมูลร่วมกัน โดยอาศัยตัวเช่ือมเครือข่ายภายใต้มาตรฐานการ
เช่ือมโยงเดียวกัน  

 การปรับปรุงข้อมูล : ทุกวัน 

 ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทุกคนในองค์กร 
o ระบบแบบสํารวจออนไลน์  

 รายละเอียด : เป็นระบบท่ีนํามาช่วยลดการใช้กระดาษและประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานขององค์กรและเป็นการอํานวยความสะดวกในการทํางานให้แก่พนักงานทุกภาคส่วนในองค์กร 

o ระบบรายงานสถานะการทํางานของสํานักงานจัดการนํ้าเสียออนไลน์  

 รายละเอียด : เป็นระบบท่ีสนับสนุนการรายงานสถานะการทํางานด้านการจัดการนํ้า
เสีย ท้ังน้ีเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการรายงานต่อผู้บริหาร และช่วยลดการใช้กระดาษรวมถึงประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานขององค์กรอีกท้ังป็นการอํานวยความสะดวกในการทํางานให้แก่พนักงานท่ีอยู่ใน
สํานักงานจัดการนํ้าเสียสาขา 
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o ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์สารสนเทศแบบออนไลน์ 

  รายละเอียด : เป็นระบบท่ีสนับสนุนการแจ้งซ่อมอุปกรณ์สารสนเทศแบบออนไลน์ 
ท้ังน้ีเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการดําเนินงาน และช่วยลดการใช้กระดาษรวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานขององค์กร อีกท้ังเป็นการอํานวยความสะดวกในการทํางานให้แก่พนักงานในองค์กร 

o  ระบบจองห้องประชุม และจองการใช้งานรถยนต์ส่วนกลางออนไลน์ 

  รายละเอียด : เป็นระบบท่ีสนับสนุนการดําเนินภายขององค์กร ในส่วนของการจอง
ห้องประชุมและจองการใช้งานรถยนต์ส่วนกลาง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการดําเนินงาน และช่วยลดการใช้
กระดาษรวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานขององค์กรและเป็นการอํานวยความสะดวกในการทํางาน
ให้แก่พนักงานองค์การจัดการนํ้าเสีย 
 2. ระบบท่ีมีการสนับสนุนการบริหารความเส่ียง 

o ระบบบริหารความเส่ียง  

 ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ : เป็นการพัฒนาระบบในลักษณะของ Web-based Application  

 รายละเอียด : รวบรวมข้อมูลและทําการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลความเสี�ยงใน

ทกุด้านที�จะเกิดขึ �น สามารถจดัลําดบัโอกาสและความรุนแรงของความเสี�ยง รวมถึงมีการนําข้อมลูเพื�อใช้วิเคราะห์

ทางเลือกในการบริหารความเสี�ยง และมีระบบ Early Warning เพื�อสนบัสนนุรายงานและการวิเคราะห์ระดบัความ

รุนแรงและประเมินโอกาสที�จะเกิด ในส่วนระบบการจดัเก็บข้อมลู ได้ดําเนินการโครงการสนบัสนนุการบริหารความ

เสี�ยง เป็น , ระยะ ดงันี � 
  ดําเนินการในปี -./0 โดยพัฒนาโปรแกรมเพื�อช่วยในการพิจารณาประกอบการ

ตดัสินใจในการบริหารความเสี�ยงขององค์กรในระยะที� 1 เพิ�มเติมเพื�อสนับสนุนการบริหารความเสี�ยงของแต่ละ

สํานกังานสาขา และระดบัองค์กร โดยจะแสดงโอกาสที�จะเกิด (Likelihood) และระดับความรุนแรง จัดทําตาราง

จดัลําดบัความเสี�ยง (Risk Matrix) และจดัทําแผนที�ความเสี�ยง (Risk Map)  

 การปรับปรุงข้อมูล : ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลด้านความเส่ียง 

 ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทุกคนในองค์กร 
o ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์นํ้าเสียประเทศไทย    

 รายละเอียด : ดําเนินการจัดต้ังในปี 2560 เป็นศูนย์สําหรับใช้ในการติดตามและเฝ้า
ระวงัเกี�ยวกบัการบริหารจดัการนํ �าเสีย ได้แก ่

1. ผลการดําเนินงานของสํานักงานจัดการนํ้าเสียสาขา ในเรื่องคุณภาพนํ้า ค่าใช้จ่าย 
สถานภาพเคร่ืองจักร การประชุมทางไกล และการรักษาความปลอดภัย 

2. การบูรณาการข้อมูลท่ีเก่ียวข้องของหน่วยงานต่างๆ 
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3. การประชุมระหว่างประเทศ 
4. การรายงานสถานการณ์คุณภาพนํ้าแบบ Real time โดยใช้กล้องโดรน

คุณภาพสูง  
5. การรายงานผลคุณภาพนํ้าจากระบบบําบัดนํ้าเสีย 
6. การรายงานสถานการณ์เครื่องจักรของระบบบําบัดนํ้าเสีย 
7. การรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือบริเวณใกล้เคียง 
8. การรายงานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 

3.  ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
o ระบบควบคุมภายใน ทําการพัฒนาในปี 2560  

 ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ : เป็นการพัฒนาระบบในลักษณะของ Web-based Application 

 รายละเอียด : เป็นระบบท่ีนํามาช่วยในการวิเคราะห์การประเมินผล และการติดตาม
ผลการควบคุมภายใน ให้มีความครบถ้วน และตรวจสอบได้  

 การปรับปรุงข้อมูล : ทุกคร้ังท่ีมีการตรวจสอบกิจกรรมการควบคุม 

 ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทุกคนในองค์กร 
o ระบบบริหารงานพัสดุ ได้มีการพัฒนามาต้ังแต่ปี 2556  

 ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ : เป็นลักษณะของ Web Server โดยใช้ Window 2003 Server และ
ฐานข้อมูล SQL Server 

 รายละเอียด : เป็นระบบท่ีนํามาช่วยในการสนุบสนุนการบริหารงานพัสดุ โดยจะมีการ
กําหนดโครงสร้างรหัสพัสดุของ อจน. ให้เป็นมาตรฐานและมีการเช่ือมโยงการทํางานและข้อมูลระหว่าง 2
ระบบงานย่อยเพื่อการจัดซ้ือ และการรับของเข้าคลังวัสดุ 

 การปรับปรุงข้อมูล : ทุกคร้ังท่ีมีกิจกรรมเก่ียวกับการเบิก-จ่าย และตรวจสอบพัสดุ 

 ผู้ใช้งานระบบ : กองพัสดุและบริการ 
o ระบบ IT Helpdesk ได้นํามาใช้ในการดําเนินงานต้ังแต่ปี 2556 

 ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ : เป็นการพัฒนาระบบในลักษณะของ Web-based Application  

 รายละเอียด : เป็นระบบท่ีบันทึกข้อมูลและสรุปรายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
รายงานประวัติการซ่อมบํารุง  

 การปรับปรุงข้อมูล : ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนรายการอุปกรณ์สารสนเทศ 

 ผู้ใช้งานระบบ : กองสารสนเทศและประเมินผล 
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o ระบบตรวจสอบภายใน  

 ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ : ปัจจุบันใช้ Microsoft Excel ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจสอบ  

 รายละเอียด : เป็นระบบท่ีนํามาสนับสนุนการทํางานของหน่วยตรวจสอบภายใน โดย
จะเริ่มดําเนินการพัฒนาโปรแกรม เพ่ือสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ 2560-2564 

 การปรับปรุงข้อมูล : ทุกคร้ังท่ีมีการดําเนินงานตรวจสอบ 

 ผู้ใช้งานระบบ : สํานักตรวจสอบภายใน 
4. ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
o ระบบบริหารงานบุคคล  

 ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ : เป็นลักษณะของ Web Server โดยใช้ Window 2003 Server และ
ฐานข้อมูล SQL Server 

 รายละเอียด : เป็นระบบท่ีมีการพัฒนาและนํามาใช้ในต้ังแต่ปี 2557 ใช้ในการจัดเก็บ
โครงสร้างหน่วยองค์กร ตําแหน่ง ภาระงาน เช่ือมโยงศูนย์ต้นทุนเพื่อส่งข้อมูลค่าใช้จ่ายไปยังระบบบัญชี และ
การเงินในกรณีท่ีมีพนักงานถือครองตําแหน่ง รวมถึงจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของพนักงาน 

 การปรับปรุงข้อมูล : ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลบุคลากร 

 ผู้ใช้งานระบบ : กองทรัพยากรบุคคล 
o ระบบตรวจสอบเวลาทํางาน    

 ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ : เป็นการพัฒนาระบบในลักษณะของ Web-based Application  

 รายละเอียด : เป็นระบบสําหรับใช้ในการตรวจสอบเวลาทํางาน ขาด ลา มาสายของ
พนักงาน 

 การปรับปรุงข้อมูล : ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง/เพิ่มเติมข้อมูลใหม่ 

 ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทุกคนในองค์กร 
5. ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร 

รวมถึงนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล 
o ระบบการให้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์  

 ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ : เป็นการพัฒนาระบบในลักษณะของ Web-based Application  

 รายละเอียด : เป็นระบบท่ีให้บริการข่าวสารของ อจน. ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ิมช่องทางในการส่ือสารระหว่าง อจน. และผู้ท่ีเก่ียวข้องเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ และสร้างความ
เข้าใจในภารกิจของ อจน. และเป็นการเพ่ิมภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร 
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 การปรับปรุงข้อมูล : ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง/เพิ่มเติมข้อมูลใหม่ 

 ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทุกคนในองค์กร ส่วนราชการอ่ืน รวมถึงประชาชนท่ัวไป 
o ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)  

 ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ : QGIS  และชุด Software SAGA GIS, Postgres 

 รายละเอียด : เป็นระบบท่ีใช้ในการนําเข้า จัดเก็บ จัดเตรียม ดัดแปลง แก้ไข จัดการ 
และวิเคราะห์คุณภาพนํ้า พร้อมท้ังแสดงผลข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ท่ีได้กําหนดไว้ ดังน้ัน GIS จึง
เป็นเครื่องมือท่ีมีประโยชน์เพื่อใช้ในการจัดการนํ้าเสีย และบริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
และสามารถติดตามการเปล่ียนแปลงข้อมูลด้านพื้นท่ี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเป็นระบบท่ี
เก่ียวข้องกับระบบการไหลเวียนของข้อมูลและการผสานข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลปฐมภูมิ 
(primary data) หรือข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เพ่ือให้เป็นข่าวสารท่ีมีคุณค่า ซึ่งในปี 2560 จะมีการ
พัฒนาระบบเพ่ิมเติมให้สามารถรายงานผลและแสดงผลข้อมูลเชิงรูปภาพได้ ท้ังน้ีเพื่อเป็นการตอบสนองต่อการ
เข้ามาใช้ข้อมูลของหน่วยงานท้ังภายในภายนอก รวมถึงประชาชนท่ัวไป 

 การปรับปรุงข้อมูล : ทุกวัน 

 ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทุกคนในองค์กร ส่วนราชการอ่ืน รวมถึงประชาชนท่ัวไป 
o ระบบรายงานคุณภาพนํ้าที่ผ่านการบําบัดบนสมาร์ทโฟน (Mobile Application) ได้

ทําการพัฒนาและใช้งานต้ังแต่ต้ันปี 2559  

 ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ : เป็นการพัฒนาระบบบน Mobile Application สามารถนํามาใช้งาน
ได้ท้ัง iOS และ Android ภายใต้ช่ือ Wastewater4thai 

 รายละเอียด : เป็นระบบสําหรับแสดงผลและรายงานคุณภาพนํ้าผ่านอุปกรณ์ส่ือสาร 
เช่น Mobile, Tablet และอุปกรณ์สมาร์ทโฟน เป็นต้น โดยข้อมูลท่ีแสดงจะถูกเช่ือมโยงมาจากระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 

 

 การปรับปรุงข้อมูล : ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง/เพิ่มเติมข้อมูลใหม่ในระบบ GIS 

 ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทุกคนในองค์กร ส่วนราชการอ่ืน รวมถึงประชาชนท่ัวไป 
o การจัดทําฐานข้อมูลด้านการจัดการนํ้าเสียสู่ระบบสารสนเทศ  

 ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ : เป็นการพัฒนาระบบในลักษณะของ Web-based Application มี
แผนการพัฒนาในปี 2561 

 รายละเอียด : เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการจัดการนํ้าเสีย สําหรับนําข้อมูลมาวิเคราะห์
เพื่อการปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้าง การเดินระบบบําบัดนํ้าเสียใหม่ ของ อปท. ท้ังประเทศ ให้สามารถกลับมา
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ใช้งานได้อย่างย่ังยืน และเป็นแหล่งข้อมูลสําหรับช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและให้บริการประชาชนในการนํานํ้า
กลับมาใช้ประโยชน์  สําหรับนําไปใช้ในการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตร 

 การปรับปรุงข้อมูล : ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง/เพิ่มเติมข้อมูลใหม่ 

 ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทุกคนในองค์กร ส่วนราชการอ่ืน รวมถึงประชาชนท่ัวไป 
6. ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร 
o  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ใช้ระบบร่วมกับสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล) 

 ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ : เป็นลักษณะการพัฒนาบน Web Server โดยใช้ Window 2003 
Server และฐานข้อมูล SQL Server 

 รายละเอียด : เป็นระบบท่ีใช้ในการบันทึกติดตาม การรับ-ส่งเอกสารและสถานภาพ
ของเอกสาร 

 การปรับปรุงข้อมูล : ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง/เพิ่มเติมข้อมูลใหม่ 

 ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทุกคนในองค์กร  
o ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ใช้ระบบร่วมกับสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล) 

 ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ : เป็นการพัฒนาระบบในลักษณะของ Web-based Application โดย
ใช้โปแกรม Therefore  

 รายละเอียด : เป็นศูนย์กลางข้อมูลความรู้ของหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก 
รวมถึงการให้บริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ประชาชน 

 การปรับปรุงข้อมูล : ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง/เพิ่มเติมข้อมูลใหม่ 

 ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทุกคนในองค์กร 
o ระบบประชุมทางไกล (ใช้ระบบร่วมกับสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล)  

 ซอฟต์แวร์ ท่ี ใช้  : เป็นระบบได้รับการสนับสนุนการใช้งานจาก สํานักรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 รายละเอียด : เป็นระบบท่ีสนับสนุนการประชุมทางไกล การทํางาน การติดต่อ
ประสานงาน ให้กับผู้บริหาร บุคลากรขององค์กร สํานักงานจัดการนํ้าเสียสาขา ท่ีสะดวก รวดเร็ว อันเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารองค์กร และช่วยลดค่าใช้จ่ายการเดินทางของสํานักงานจัดการนํ้าเสียสาขาในกรณีเข้า
มาประชุม ณ ส่วนกลาง 

 การปรับปรุงข้อมูล : - 

 ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทุกคนในองค์กร  
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 7. ระบบตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
o ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลของเคร่ืองคอมพิวเตอร์   

 รายละเอียด : เป็นการนําโปรแกรมสําหรับใช้ในการป้องกัน ตรวจสอบความผิดปกติ 
ตรวจหา และกําจัดไวรัสก่อนท่ีไวรัสน้ันจะเข้ามาทําลายโปรแกรมหรือข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน้าท่ีการ
ทํางาน 2 ลักษณะ คือ ระบุช่ือของไวรัสท่ีรู้จัก และตรวจสอบผลของการทําลายจากไวรัสในแฟ้มต่างๆ 

o ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ให้มีความปลอดภัย   

 รายละเอียด : เป็นระบบท่ีจัดให้มีระบบศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ ข้อมูล
จราจรฯ หรือแฟ้มข้อมูลบันทึกกิจกรรม (Log File) ท่ีเกิดข้ึนบนอุปกรณ์หลักด้าน ICT ของ อจน.และสามารถ
ให้การสนับสนุนในการวิเคราะห์ พิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวข้องใน
การใช้หรือขอใช้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ แฟ้มข้อมูลบันทึกกิจกรรมของประเทศไทยให้การดําเนินงานทาง
ธุรกิจของ อจน. ในด้าน ICT สอดคล้อง เป็นไปตามข้อกฎหมายและข้อบังคับในมุมมอง ต่างๆ เก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย โดยเฉพาะพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ 

o โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้านสารสนเทศ 
โดยได้มีการปรับปรุงระบบเครือข่ายและเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยของห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมากข้ึน 
เพื่อให้เป็นไปตาม แผนการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง ในการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) อจน. มีความจําเป็นท่ีจะต้องมีการปรับเปล่ียน และพัฒนาให้ทันยุคทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมเข้ามาเสริมในการดําเนินงาน เพ่ือให้การทํางานท่ีเก่ียวกับระบบสารสนเทศขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และรองรับการพัฒนาสารสนเทศขององค์กรท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 8. การพัฒนาการใช้งานระบบสารสนเทศให้แก่บุคลากรภายใน อจน. เป็นการดําเนินงาน 
โครงการต่อเน่ืองทุกปี เพ่ือเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเป็นให้แก่บุคลากรให้มีความ 
พร้อมในการท่ีจะนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการจัดทําโครงการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ 
 9. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต เว็บไซต์ อจน. โดยแบ่งการดําเนินงานเป็น 2 ระยะ 
ดังน้ี 
   ระยะท่ี 1 ดําเนินการปี 2550-2555 มุ่งเน้นการจัดทําเอกสารสนับสนุนการ 
ดําเนินงานของพนักงาน การรับรู้ ข่าวสาร การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานผ่านระบบ 
อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต เว็บไซต์ของ อจน. ประกอบด้วยเน้ือหา 4 ด้าน คือ 
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   (1) ด้านความรู้เก่ียวกับการจัดการนํ้าเสีย 
   (2) ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย การใช้งานอินเตอร์เน็ต E-mail 
การใช้โปรแกรมสํานักงานเบ้ืองต้น ชุดโปรแกรม Microsoft Office 
   (3) ด้านความรู้เก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร 
   (4) ด้านอ่ืนๆ เช่น คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน ข้อควรรู้ท่ีเก่ียวกับการทํา
สัญญา แก้ไขสัญญา ขยายเวลา งด/ลดค่าปรับฯลฯ อจน. ได้พัฒนาเน้ือหาเพิ่มเติมโดยต่อเน่ือง ในปี 
งบประมาณ 2555 อจน. ได้จัดทําคู่มือการให้บริการของ อจน. ซึ่งพนักงาน อจน. หน่วยงานภายนอกบุคคล
ท่ัวไป สามารถเข้ามาดูได้ รวมถึงสนับสนุนให้บุคลากรของ อจน. เข้าเรียนในระบบ e-learning จากหน่วยงาน
อ่ืน ๆ 
   ระยะท่ี 2 ดําเนินการในปี 2556-ปัจจุบัน เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพจัดทําระบบ e-
learning ให้เต็มรูปแบบมากย่ิงข้ึน รวมถึงการจัดหาเครื่องมือมาสนับสนุนการดําเนินงาน การแต่งต้ัง 
คณะกรรมการจัดทําแผนการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้และการบริหารความรู้ในองค์การเพ่ือจัดทํา 
แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการพัฒนาความรู้และจัดการองค์ความรู้ของ อจน. ให้สอดคล้องกับการ
บริหารยุคใหม่และเพื่ อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตามแผนด้านคุณภาพการให้บริการ ด้าน 
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและด้านการพัฒนาองค์กร รวมถึงดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและการประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 
2.4 สภาพปัญหา อุปสรรค และข้อจํากัด 

อจน. ได้ดําเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายการส่ือสารข้อมูล รวมท้ังได้พัฒนา 
ระบบงานสารสนเทศและฐานข้อมูล เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานและการบริหารงานด้าน ต่างๆ ท้ังทางด้านการ
ให้บริการจัดการนํ้าเสียและการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเน่ือง ในขณะเดียวกัน อจน. ได้พัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ ความสามารถในการนําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้กับงานท่ีรับผิดชอบ ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์มาสนับสนุนการใช้งานโดยจัดสรรให้ทุกหน่วยงานท้ังในส่วนกลางและสํานักงานสาขา แต่อย่างไรก็
ตามจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการใช้งานปัจจุบัน พบว่าระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและ
ระบบงานสารสนเทศ/ฐานข้อมูล โดยภาพรวมยังมีปัญหา อุปสรรค และข้อจํากัดท่ีต้องพิจารณา ปรับปรุงแก้ไข 
ดังน้ี 

2.4.1 ด้านระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มีปัญหา อุปสรรค และข้อจํากัด สรุปได้ดังน้ี 
o เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บางเครื่องมีการติดต้ังใช้งานมานานทําให้มีประสิทธิภาพค่อนข้าง

ตํ่าท่ีรองรับกับสถานภาพการใช้งานปัจจุบัน 
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o ปัจจุบันทาง อจน. มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ติดต้ังท่ีส่วนกลาง โดยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายเหล่าน้ี มีคุณลักษณะเฉพาะทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ค่อนข้างหลากหลาย เน่ืองจากถูกจัดหามาใช้งานใน
ช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน ทําให้มีความยุ่งยากต่อการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายดังกล่าว 

2.4.2 ด้านไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง มีปัญหา อุปสรรค และข้อจํากัด สรุปได้ดังน้ี 
o เน่ืองจากเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์บางส่วนมีการจัดหามาก่อนปี 2548 จึงมีความ 

หลากหลายท้ังในด้านระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ซึ่งทําให้เป็นข้อจํากัดในการนํามาใช้งาน หรือนํามา
เช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ อจน. ในปัจจุบัน 

o หน่วยงานของ อจน. มีท้ังท่ีอยู่ในส่วนกลางและสํานักงานสาขา กระจายอยู่ 25 แห่งท่ัว
ประเทศ ทําให้มีความลําบากยุ่งยากมากในการบริหารจัดการ และดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ 

o เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ท่ีจัดหาและใช้งานมากกว่า 5 ปี มีจํานวนหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพต่ํา 
สมควรจัดหาทดแทนเครื่องดังกล่าวเพราะเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ราคาถูกลงกว่าเดิมมากและ
ประสิทธิภาพสูง 

o การจัดหาเครื่ อ งไม โค รคอมพิ ว เตอร์ ท่ี จัดหาตามระ เบี ยบ พั สดุ  ซึ่ ง ต้ องผ่านการ 
พิจารณาจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเสียก่อน ถึงจะทําการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ ซึ่งจะมีการประชุมพิจารณา
กันทุกๆ เดือน ทําให้ได้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ล่าช้ากว่ากําหนด 

o อจน. มีไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดต้ังโต๊ะมี จํานวน 95 เครื่อง และแบบพกพา จํานวน 45 
เครื่อง รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืนๆ เช่น เครื่องพิมพ์ (Printer), เครื่อง Scanner เป็นต้น ซ่ึงในท่ีน่ีคอมพิวเตอร์
ต้ังโต๊ะจํานวน 70 เครื่องและเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาจํานวน 38 เครื่อง ท่ีมีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี ซึ่ง
ตามมาตรฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกําหนดให้อุปกรณ์เหล่าน้ีสามารถได้รับการ
เปล่ียนทดแทนได้ เน่ืองจากอุปกรณ์ท่ีมีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี ถือว่าล้าสมัย มีโอกาสสูงท่ีอุปกรณ์จะ
เส่ือมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาสูง 

2.4.3 ด้านระบบเครือข่าย มีปัญหา อุปสรรค และข้อจํากัด สรุปได้ดังน้ี 
จากนโยบายรัฐบาลท่ีได้กําหนดให้มีการเร่งรัดพัฒนาโครงข่ายส่ือสารความเร็วสูงให้ครอบคลุม

ท่ัวถึง เพียงพอ และมีคุณภาพ เพ่ือเป็นการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมี
ความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมการลดใช้พลังงาน เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศในระยะยาว จึงทําให้มีการใช้งานระบบเครือข่ายจํานวนมากซึ่งทําให้จํานวนหมายเลขไอพีแอดเดรสท่ี
อยู่ในระบบเครือข่าย (IPv4) กําลังจะหมดไป ไม่เพียงพอกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตในอนาคต ซึ่งหากเกิดข้ึนจริง
ก็หมายความว่าผู้ใช้งานระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตในประเทศจะไม่สามารถเช่ือมต่อเครือข่ายเข้ากับ
ระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ิมได้อีก จึงทําให้คณะทํางาน IETF (The Internet Engineering Task Force) ได้ทําการ
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พัฒนาโพรโทคอลรุ่นใหม่ท่ีเรียกว่า IPv6 ข้ึนมาใช้งาน ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการปรับปรุงโครงสร้างของโปรโตคอลให้
รองรับหมายเลขไอพีแอดเดรสจํานวนมาก และรองรับระบบแอพพลิเคช่ันใหม่ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ดังน้ัน
เมื่อมีการพัฒนา IPv6 ข้ึนมาใช้งานจริงก็อาจจะมีความจําเป็นท่ีจะต้องเพิ่มหรือเปล่ียนแปลงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
ต่างๆ ท่ีมีอยู่ในระบบเครือข่าย  

o สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ได้ออกแบบเป็น Centralized สําหรับระบบงาน
ทางด้านธุรกิจ ซ่ึงต้องอาศัยระบบเครือข่ายท่ีมีความเร็วท่ีเหมาะสมระหว่างส่วนกลางและสํานักงานสาขา เพ่ือให้
การใช้งานมีประสิทธิภาพ ก็จําเป็นต้องพิจารณาหาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับจํานวนข้อมูลท่ีจะต้องส่งผ่าน
เครือข่าย 

o ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ Firewall และ IPS เพื่อป้องกันการบุกรุกจาก 
ผู้ไม่มีสิทธิอาจจะต้องพิจารณาหาอุปกรณ์ใหม่มาทดแทนให้เหมาะสมกับปริมาณผู้ใช้ท่ีเพ่ิมข้ึน และการพัฒนาท่ี
จะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีจะไปสู่ Web Technology 

o ระบบเครือข่ายต้องพิจารณาแก้ปัญหาเรื่อง Single Point Failure โดยหาอุปกรณ์มา 
เพิ่มประสิทธิภาพและมี Redundant 

o อุปกรณ์ Switch และ Router อาจจะต้องพิจารณาจัดหาเครื่องสํารองไฟฟ้า เพ่ือให้ 
อุปกรณ์สามารถทํางานได้ต่อเน่ืองเม่ือไฟฟ้าขัดข้อง โดยเฉพาะ ในส่วนภูมิภาคซ่ึงมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าขัดข้อง
มากกว่าในกรุงเทพมหานคร ซ่ึง อจน. ได้ดําเนินการติดต้ังระบบสํารองไฟฟ้าเพื่อรองรับการทํางานอุปกรณ์ 

2.4.4 ด้านระบบสารสนเทศฐานข้อมูล มีปัญหา อุปสรรค และข้อจํากัด สรุปได้ดังน้ี 
สําหรับงานสารสนเทศของหน่วยงาน ส่วนหน่ึงเน้นให้เกิดการพัฒนาบนพื้นฐานของ Open 

Source Software ในขณะท่ีงานระบบโปรแกรมประยุกต์ หรือ ซอฟต์แวร์พื้นฐานสําหรับงานสํานักงาน        
ก็สามารถจัดหาได้จากบริษัทท่ีจําหน่ายหรือรับพัฒนาซอฟต์แวร์น้ันๆ ซึ่งความต้องการระบบสารสนเทศของ
องค์การจัดการนํ้าเสีย มีดังน้ี 

2.4.4.1 ระบบงานบัญชี การเงิน และงบประมาณ 

 การประมวลผลข้อมูลเพ่ือปิดงบการเงินค่อนข้างช้ามาก และระบบไม่มีการ
รายงานสถานะการประมวลผล ทําให้ผู้ใช้งานไม่ทราบ และส่ังให้ประมวลผลซ้ํา ระบบจะเริ่มทํางานใหม่ 

 มีบางระบบทํางานซ้ําซ้อนกัน เช่น มีการบันทึกข้อมูลสํานักงานสาขา ซ้ํากัน 

 ยังขาดระบบการตรวจสอบข้อมูล เช่น กรณีการบันทึกข้อมูลซํ้าหรือลําดับ
ก่อนหลังของข้อมูล ซ่ึงระบบควรจะต้องมีการรายงานให้ผู้บันทึกหรือผู้ตรวจสอบข้อมูล 

 ข้อมูลของระบบ Billing ท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ เพราะมีท้ังการ
พัฒนาให้ใช้งานระบบปฏิบัติการ MS DOS และ MS WINDOWS ทําให้ยุ่งยากต่อการบํารุงรักษาระบบ 
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 อจน. สาขา เรียกดูประวัติค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการคุณภาพนํ้า ย้อนหลังอย่าง
น้อย 1 ปี ได้ ซ่ึงเม่ือต้องการเรียกใช้หรือนํามาจัดทํารายงานจะต้องไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสาร 

 ส่วนงานท่ีดูแลรับผิดชอบสํานักงานสาขา ยังไม่สามารถออกรายงานสรุปการใช้
เงินงบประมาณและค่าใช้จ่ายของสํานักงานสาขาได้เอง เน่ืองจากระบบต้ังอยู่ท่ีสํานักงานส่วนกลางทําให้
เจ้าหน้าท่ีทางบัญชีต้องทําการออกรายงานทีละสาขาจนได้จํานวนข้อมูลครบ ซึ่งถ้าเป็นการเรียกดูข้อมูลท้ังปี 
จะต้องใช้เวลาเป็นจํานวนมากในการออกรายงานดังกล่าว 

2.4.4.2 ระบบบริหารงานบุคคล 

 ยังขาดในส่วนของการออกรายงาน Competency ของพนักงานแต่ละคน 

 รายงานบางส่วนท่ีอยู่ในระบบไม่ได้ใช้เพราะไม่ตรงกับความต้องการใช้งาน 

 การกําหนดรหัสรายการข้อมูลบางรายการยังไม่สอดคล้องและรองรับการใช้งานได้
ครบถ้วน เช่น ในระบบ HR ไม่มีรายการค่าฝึกอบรมต้องบันทึกเป็นรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น 

2.4.4.3 ระบบบริหารงานพัสดุ 

 การจัดเก็บข้อมูลของรายการครุภัณฑ์ ยังขาดรายละเอียดบางส่วนท่ีจะนํามาเพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการทางด้านพัสดุ 

 ไม่มีการกําหนดรหัสรายการวัสดุและครุภัณฑ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเป็นผลให้
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ การนําไปใช้ในการคิดต้นทุนในระบบบัญชีต้นทุนและการวางแผนการจัดหา
พัสดุ 

 เมื่ อ สํานักงานสาขา ได้ตรวจรับของแล้วจะบันทึกข้อมูล ผ่านโปรแกรม 
Template เพื่อส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายเข้าระบบ บางครั้งพบว่า สํานักงานสาขา มีการบันทึกรายการข้อมูลไม่
ตรงกับรายการในใบส่ังซื้อ  
 2.4.4.4 การฝึกอบรมการใช้งานในระบบ และการให้คําปรึกษาเม่ือเกิดปัญหาการใช้ 
งานยังไม่พอเพียง จะเห็นได้จากการท่ีเมื่อเกิดปัญหาในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบไม่ได้ เจ้าหน้าท่ี 
ท่ีรับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลทําบันทึก แจ้งปัญหาให้กองสารสนเทศและประเมินผล รับทราบและดําเนินการ
แก้ไข ขณะเดียวกันเจ้าหน้าท่ีจะพยายามหาวิธีบันทึกข้อมูลเพื่อให้ระบบยอมรับ ไปก่อน โดยท่ีบางครั้งขัดแย้ง
กับเอกสารก็จะใช้วิธีจดจําแทน แล้วค่อยหาวิธีบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับเอกสารต่อไป จากเหตุการณ์เช่นน้ี 
จะเห็นได้ว่าอาจเกิดจากการฝึกอบรมการใช้ระบบไม่พอเพียง หรือเกิดจากการให้คําปรึกษาหรือแก้ปัญหาล่าช้า
ไม่ทันต่อความต้องการหรือเกิดจากฟังก์ชันในระบบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งผลให้ข้อมูลในระบบไม่ถูกต้องตรงกับ
ข้อเท็จจริง และทําให้ผู้ใช้ขาดความเช่ือม่ันในระบบ 
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 2.4.4.5 ระบบบริหารความเส่ียง 

 ยังขาดการแสดงรายงานของโอกาสความเส่ียงท่ีจะเกิด (Likelihood) และระดับ
ความรุนแรง จัดทําตารางจัดลําดับความเส่ียง (Risk Matrix) และจัดทําแผนท่ีความเส่ียง (Risk Map) 

 ยังไม่สามารถให้เจ้าของความเส่ียงทําการระบุและการตรวจสอบข้อมูลความเส่ียง 
ผ่านระบบได้ 

2.4.4.6 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านการจัดการนํ้าเสีย (GIS)  

 ยังขาดการรายงานผลท่ีชัดเจน เช่น การรายงานแบบกราฟ ซ่ึงจะทําให้ผู้ท่ีเข้ามาดู
ข้อมูลคุณภาพนํ้าเกิดความไม่เข้าใจต่อตัวเลขของรายงานในรูปแบบเดิมว่านํ้าท่ีบําบัดแล้วจะนํามาใช้ประโยชน์
น้ันมีคุณภาพจริงหรือไม่ 

2.4.4.7 ระบบงานสารสนเทศบางระบบท่ีใช้งานในปัจจุบันยังไม่ได้รองรับหรือครอบคลุม 
ความต้องการใช้งานเท่าท่ีควร ซึ่ งอาจเกิดจากการพัฒนาระบบทีละส่วน ซึ่ งอาจส่งผลให้เกิดปัญหา 
อุปสรรคในการพัฒนาระยะต่อไปได้ โดยเฉพาะโครงสร้างฐานข้อมูลท่ีได้ออกแบบไว้อาจไม่เหมาะสม / 
ครอบคลุมกับการขยาย/เพิ่มเติม 

2.4.4.8 ระบบข้อมูลในฐานข้อมูลบางส่วนยังมีความผิดพลาด ท้ังน้ีเพราะไม่มีระบบการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ีดี  

2.4.4.9 ยังไม่มีระบบการให้คําปรึกษาวิธีการใช้งานและการให้คําปรึกษาในการแก้ไขปัญหาใน
การใช้ระบบงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4.4.10 ยังไม่มีระบบการประเมินผลการใช้และการบํารุงรักษาระบบงานอย่างจริงจัง 
2.4.4.11 ระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร (EIS) ยังไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการใช้

งานของผู้บริหารได้ 
2.4.4.12 การบริหารโครงการ งานโครงการโดยเฉพาะท่ี อจน. ส่วนกลาง และ สํานักงาน

สาขา จะดําเนินการโดยการจ้างผู้รับจ้าง มีการใช้ MS Offices หรือ Open Source ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลท่ี
จําเป็นต้องใช้ในการบริหารโครงการต่างๆ เช่น แผนและรายละเอียดของโครงการต่างๆ สัญญาท่ีเกิดข้ึนการ
บริหารความเส่ียงของโครงการ และข้อมูลท่ีเกิดในระหว่างการดําเนินการของโครงการ เช่น การใช้ทรัพยากร
ต่างๆ ปัญหาท่ีเกิดข้ึน การติดตามงานและการแก้ไขปัญหา ผลงานท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลา การปฏิบัติงาน
ตามสัญญา เป็นต้น ตลอดจนข้อมูลท่ีต้องจัดเก็บเม่ือส้ินสุดโครงการ เช่น ผลผลิตของโครงการในรูปแบบต่างๆ 
รายงานสรุปมูลค่าของทรัพยากรท่ีใช้ไปในแต่ละประเภท และการประเมินผลความสําเร็จของโครงการ ซ่ึงยัง
มิได้ให้ความสําคัญกับระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารโครงการอย่าง เป็นระบบและมีมาตรฐาน หาก
ขาดการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีแบบแผนจะต้องใช้เวลานานในการติดตาม 
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2.4.4.13 ด้านการบํารุงรักษา ขาดระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลการบํารุงรักษา 
ระบบการจัดการนํ้าเสีย 

2.4.4.14 ด้านการจัดการพัสดุ วัสดุอย่างเดียวกัน มีช่ือในระบบหลายช่ือ ก่อให้เกิดความ
สับสน และความถูกต้องของการใช้ข้อมูล ยังไม่มีการใช้ข้อมูลวัสดุอุปกรณ์คงคลังร่วมกัน ในการหาอะไหล่ซ่อม
บํารุงวัสดุท่ีมีราคาแพง อาจมีอยู่ในหน่วยงานอ่ืนของ อจน. แต่ไม่ทราบว่าอยู่ท่ีใด ควรมีระบบตรวจสอบว่าอยู่ท่ี
ใด 

2.4.4.15 ระบบจัดการข้อมูลคุณภาพนํ้า มีปัญหาในรายงานการตรวจสอบ คุณภาพนํ้าไม่มีใน
รายงาน ทําให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ นอกจากน้ี ระบบสารสนเทศท่ีใช้อยู่ยังมีปัญหาในการใช้งานอาทิ การ
กรอกข้อมูลพารามิเตอร์เก่ียวกับการตรวจคุณภาพนํ้าไม่ส่ือความหมายเท่าท่ีควร ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุม
คุณภาพนํ้าต้องการใช้ข้อมูลท่ีนําเข้าระบบไปแล้วมาปรับปรุงการทํางาน แต่ไม่สามารถดึงข้อมูลจากระบบมา
ใช้ได้ เป็นต้น อน่ึงการตรวจสอบคุณภาพนํ้า ควรมีการบันทึกให้มีความถ่ีท่ีเพียงพอ และเก็บไว้เป็นสถิติ สําหรับ
การตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างละเอียดเม่ือมีปัญหา  
 
2.5 สถานภาพความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เน่ืองจาก อจน. ได้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานในหน่วยงานต่างๆ ท้ังในระดับ 
ปฏิบัติงาน และในระดับบริหารอยู่บ้าง แต่สถานการณ์ใช้งานในภาพรวมท้ังระบบในปัจจุบัน ถือได้ว่ายังไม่
สามารถใช้ได้ประโยชน์สูงสุด ในขณะเดียวกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายท่ีมีอยู่บางส่วนควรได้รับ
การเพิ่มประสิทธิภาพ และ /หรือ ทดแทน รวมท้ังความต้องการใช้ฐานข้อมูลท่ีถูกต้องทันสมัยร่วมกันเพ่ือลด
ความซํ้าซ้อนของข้อมูล ค่าใช้จ่ายและภาระของเจ้าหน้าท่ีในการบันทึกและจัดเก็บท่ีปรึกษาฯ จึงขอสรุปความ
ต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ ดังต่อไปน้ี  

2.5.1 ความต้องการด้านคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
จากการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน พบว่า อจน. ประสบปัญหาเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไม่

สามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ท้ังส่วนกลางและสํานักงานสาขา ในโครงการต่างๆ เช่น ระบบเอกสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์, ระบบรายงานผลและติดตามผลการดําเนินงานของโครงการต่างๆ  ดังน้ันความต้องการระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่ เพ่ือมาสนับสนุนการประมวลผลท่ีเพ่ิมข้ึน จึงมีความจําเป็น และควรดําเนินการดังน้ี 

1) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่ เพ่ือทดแทน เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมท่ี 
มีอายุใช้งานมานาน เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึน 

2) จัดหาหน่วยเก็บข้อมูลภายนอก (SAN) เพิ่มเติม 
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2.5.2 ความต้องการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง 
ปัจจุบัน อจน. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายท่ีมีอายุใช้งานมากกว่า 5 ปี อยู่จํานวนค่อนข้างมาก 

และเป็นอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพต่ํา ตลอดจนใช้ระบบปฏิบัติการหลากหลาย และซอฟต์แวร์สนับสนุนต่าง 
Version ทําให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ จึงควรดําเนินการดังน้ี 

1) ทดแทนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีล้าสมัย หรือชํารุดใช้การไม่ได้ โดยเฉพาะอุปกรณ์ท่ีมีอายุ
การใช้งานมากกว่า 5 ปี 

2) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สําหรับเจ้าหน้าท่ี อจน. เพื่อสะดวกในการนําติดตัวไป
ปฏิบัติงานนอกสถานท่ี หรือการนําเสนอ 

3) จัดทําทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีครบถ้วน เพราะการจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีหลายวิธี 

4) พิจารณาการใช้ Wireless LAN 
2.5.3 ความต้องการระบบเครือข่าย 

จากปัญหาอุปสรรคและขีดจํากัดในระบบเครือข่าย ท่ีได้สรุปไว้ข้างต้น อจน. ควรพิจารณา
ปรับปรุงระบบเครือข่ายและ Redesign ระบบเครือข่ายและจัดหาอุปกรณ์เพ่ือแก้ปัญหาเครือข่าย ดังน้ี 

1) จัดหา Firewall ท่ีมีประสิทธิภาพสามารถรองรับงานท่ีจะเพ่ิมข้ึน 
2) จัดหาระบบ IPS และ VPN ท่ีส่วนกลางให้เหมาะสม 
3) ปรับปรุง Internet และ VPN สําหรับ Internet ให้แก่สํานักงานสาขา 
4) จัดหาอุปกรณ์ Load Balance ท่ีเหมาะสม 
5) จัดหาซอฟต์แวร์ท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารเครือข่ายฃ 

2.5.4 ความต้องการระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูล 
จากการศึกษาระบบงานสารสนเทศ/ฐานข้อมูลในปัจจุบันพบว่ายังมีปัญหา อุปสรรคและความ

ต้องการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ/ฐานข้อมูล ดังน้ี 
1) การปรับปรุงระบบการบันทึกข้อมูล โดยให้ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเบ้ืองต้น 

เพื่อลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล 
2) เพิ่มรายงานสารสนเทศให้ครอบคลุมความต้องการใช้งานและสามารถกระจายการใช้งาน

ไปสู่ผู้ใช้ทุกส่วนงาน ต้ังแต่ระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
3) ปรับปรุงคลังข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร (EIS) ให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกับความต้องการใช้งานในด้านการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร 
4) กําหนดมาตรฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการใช้ข้อมูลร่วมกัน 
5) กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบงานคอมพิวเตอร์ 
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6) เช่ือมโยงฐานข้อมูลนํ้าเสียกับฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
7) ความต้องการระบบสารสนเทศสนับสนุนการลงทุน การเตรียมและการจัดเก็บข้อมูลด้าน

การลงทุนมีจํานวนหลายรายการ (ดังท่ีได้ระบุไว้ในส่วนของปัญหา และอุปสรรค) เพ่ือสนับสนุนการลงทุนของ 
อจน. มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการตัดสินใจขององค์กร ปัจจุบันข้อมูลมีการจัดเก็บในลักษณะกระจายตาม
ผู้รับผิดชอบ และควรมีระบบสารสนเทศท่ีมีการผนวกรวมข้อมูลท่ีจําเป็นต้องใช้ไว้ท่ีเดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการ
ใช้งาน และมีผู้รับผิดชอบในการแก้ไขข้อมูลให้มีความทันสมัย 

8) ผู้บริหาร อจน. ต้องการระบบสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนในการดําเนินการวางแผน 
บริหารทรัพยากร การติดตามความก้าวหน้าของโครงการและการประเมินผลของโครงการ การวิเคราะห์สถานะ
การเงิน ผลประโยชน์ภายหลังการลงทุน และระยะเวลาคืนทุน รวมท้ังการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐานท่ีสามารถใช้ในการออกรายงานเชิงสถิติ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้ในหลากหลาย
ระดับความรับผิดชอบ ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง มีความต้องการในการติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการต่างๆ ในลักษณะ on-line real time 

2.5.5 ความต้องการด้านซอฟต์แวร์ 
   องค์การจัดการนํ้าเสีย มีความจําเป็นท่ีต้องใช้ซอฟต์แวร์สําเร็จรูป ซึ่งในรายงานน้ีจะเรียกว่า
ซอฟต์แวร์พ้ืนฐาน เน่ืองจากสามารถใช้ได้ในทุกหน่วยงานและท่ัวไป ซ่ึงสามารถจําแนกออกเป็นซอฟต์แวร์
สําหรับงานสํานักงาน ซอฟต์แวร์สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และอ่ืนๆ ดังน้ี  

1) ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปและซอฟต์แวร์สนับสนุนในการทํางาน 
2) ซอฟต์แวร์จัดการไวรัส 
3) ชุดซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการพัฒนาระบบงาน 

2.5.6 ความต้องการด้านบุคลากร 
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เข้ามามีบทบาทท่ีสําคัญต่อการบริหารงานและ

จัดการบุคลากรในองค์กร หากบุคลากรในองค์กรมีความสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก็สามารถเพิ่มศักยภาพให้แก่องค์กรได้ เน่ืองจากบุคลากรขององค์การจัดการ
นํ้าเสียมีหลายระดับ เพราะฉะน้ันจึงควรทําการกําหนดหลักสูตรท่ีมีความเหมาะสมเพ่ืออบรมให้แก่บุคลากรใน
แต่ละระดับ หลักสูตรสําหรับการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรสามารถแบ่งออก ดังน้ี 

1) หลักสูตรพ้ืนฐาน เหมาะสําหรับบุคลากรท่ัวไปซึ่งจะเน้นการใช้งานและแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น 
เช่น 

o ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
o การใช้งานชุดซอฟต์แวร์สํานักงาน 
o วิธีการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 



                                                แผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564  

- 43 -                         

องค์การจัดการนํ้าเสีย สิงหาคม 2561 

 2) หลักสูตรเฉพาะด้าน เหมาะสําหรับบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในการทํางานเฉพาะด้าน เช่น 
o การออกแบบเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม 
o การติดต้ังและรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย 
o การพัฒนาโปรแกรมสําหรับใช้งานเฉพาะด้าน 
o การซ่อมและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
o การบริหารงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บทท่ี 3  
 

การกําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

 
จากการศึกษายุทธศาสตร์การบริหารงานของ อจน. และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

รวมถึงสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) และผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วน้ัน พบว่า ยุทธศาสตร์การบริหารงานของ อจน. ท่ีมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับแผน
ดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสียฯ คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการนํ้าเสีย กล

ยุทธ์ท่ี 7 การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล โดยจะเน้นการจัดต้ังศูนย์กลางนวัตกรรมด้านนํ้าเสีย 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าเสีย และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการนํ้าเสีย พัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร พัฒนาฐานข้อมูลและความพร้อมในการจัดการนํ้าเสีย 
และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในด้านบังคับใช้กฎหมาย ซ่ึงจะเป็นการพัฒนาองค์กรสู่
การเป็นหน่วยงานดิจิทัล ผ่าน 4 กิจกรรมหลัก คือ 

  (1) การจัดต้ังศูนย์กลางนวัตกรรมด้านนํ้าเสีย 
  (2) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการนํ้าเสีย 
  (3) การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร 

  (4) พัฒนาฐานข้อมูลและความพร้อมในการจัดการนํ้าเสีย 
การกําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้ผลน้ัน จะต้องใช้หลักการ SWOT 

Analysis เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ท้ังท่ีเป็นปัจจัยภายในท่ีควบคุมได้ และปัจจัยภายนอกท่ีควบคุมไม่ได้ 
เพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนของ อจน. รวมถึงโอกาส และผลกระทบท่ีมีต่อการดําเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของ อจน. เพื่อกําหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 
3.1 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การส่ือสารของ อจน. ตามหลักการ SWOT Analysis พบว่า อจน. มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ ภัยคุกคาม
โดยสรุป ดังน้ี 
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จุดแข็ง (Strength) จากการศึกษาพบว่า อจน. มีจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบในเรื่องต่อไปน้ี 
1) ผู้บริหารของ อจน. ตระหนักถึง ความสําคัญและให้การสนับสนุนการพัฒนา เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของ อจน. เป็นอย่างดีย่ิง 
2) หน่วยงานต่างๆ ของ อจน. มีความต่ืนตัวในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ

สนับสนุนภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน 
3) อจน. มีจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพ่ือตอบสนองต่อผู้ใช้งานอย่างเพียงพอ 

เฉพาะในส่วนกลางและสํานักงานสาขา 
4) อจน. มีความพร้อมด้านระบบเครือข่าย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
5) ผู้ใช้งานของ อจน. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวาง 
6) มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนภารกิจหลักของ อจน. เพื่อสนับสนุน  

การปฏิบัติงานของ อจน. และการให้บริการแก่ประชาชน เป็นระบบ 
7) มีโครงสร้างการบริหารงานและภารกิจหน้าท่ีของหน่วยงานชัดเจน 
8) มีแผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย ท้ังระยะส้ันและระยะยาวท่ีชัดเจน 

 จุดอ่อน (Weaknesses)  
   1) การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการพัฒนาระบบ 

2) การจัดซื้อจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์หรือจัดจ้าง พัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดําเนินการได้ล่าช้า เน่ืองจากกฎระเบียบไม่เอ้ือต่อการบริหารจัดการ 

3) บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและ
จัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ อจน. โดยเฉพาะท่ี สํานักงานสาขา 

4) ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการพัฒนามีความหลากหลาย ทําให้ยากแก่การบํารุงรักษาและไม่สามารถ
บูรณาการข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงใช้สนับสนุนการตัดสินใจ 

5) ไม่มีแรงจูงใจในการดูแลบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6) ขาดการใช้ข้อมูลร่วมกันแบบบูรณาการเครือข่าย 
7) มีจํานวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอในระดับ สํานักงานสาขา 
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 โอกาส (Opportunities) 
  1) รัฐบาลไทยให้ความสําคัญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ 
ประเทศและกําหนดเป็นนโยบายท่ีชัดเจน 

2) ประเทศไทยมี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กฎระเบียบ มติ ค.ร.ม. ทําให้ภาคราชการ และ 
รัฐวิสาหกิจต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มข้ึน 

3) มีการขยายตัวของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ท้ังภายในและระหว่างประเทศและมีกฎหมาย
รองรับ 

4) ความต่ืนตัวในการใช้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของคนไทยเพ่ิมมากข้ึน 
5) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีการพัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีราคาถูก

ลง ทําให้โอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีมากข้ึน 
6) การปฏิรูประบบราชการ รัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพทําให้เพ่ิมโอกาสในการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้เพ่ิมมากขึ  ้น 
7) ความแพร่หลายของ Open Source Technology มีเพิ่มมากข้ึน 
8) นโยบายการพัฒนาประเทศสู่ Knowledge-based society และ Knowledge-based 

Economy ทําให้โอกาสในการเข้าถึงส่ือทางการศึกษามีมากข้ึน (การเรียนรู้ตลอดชีวิต) สะดวกข้ึนท่ัวถึงและ
ตลอดเวลา 

9) ประเทศไทยมีหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/องค์กรระหว่างประเทศ ให้การสนับสนุนด้าน 
10) สภาพ สังคมและส่ิงแวดล้อมทําให้ประชาชน และองค์กรต่างๆ ต้องการบริการท่ีสะดวก

รวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัดค่าใช้ จ่าย และต้องการบริการท่ีมี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
มาสนับสนุน 
 
 ข้อจํากัด (Threats) 
  1) นโยบายเร่งด่วนของภาครัฐ ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพราะการใช้เทคโนโลยีต้องมีระยะเวลาเตรียมการท่ีเพียงพอ และอาจส่งผลกระทบต่อแผนงาน
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีได้วางแผนไว้ 

2) ความคาดหวังจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ท่ีต้องการรับรู้ข้อมูลและใช้ประโยชน์จาก
นํ้าท่ีผ่านการบําบัด ต่างๆ จาก อจน. ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายอย่างสะดวกรวดเร็ว 

3) การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศทําให้ต้นทุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเพิ่มสูงข้ึน 
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4) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีเป็นไป อย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา 

 
3.2 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
ส่ือสาร จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ อจน. ดังน้ี  

“ปรับเปล่ียนองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล ภายในปี 2565” 
องค์การจัดการนํ้าเสีย จึงได้จัดทําแผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564  ให้

สอดคล้องกับแผนและนโยบายต่างๆ ดังน้ี 
1) นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 
2) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560–2564) 
4) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
5) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2559–2561 
6) แผนวิสาหกิจองค์การจัดการนํ้าเสีย พ.ศ.2560–2564 (ฉบับทบทวนคร้ังท่ี 2) 
7) แผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2560-2562   
8) ปัจจัยภายในและผลการดําเนินงานด้านการจัดทําแผนแม่บทสารสนเทศและการส่ือสาร 

ประจําปีบัญชี 2560 
ดังน้ันองค์การจัดการนํ้าเสียจําเป็นต้องนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาช่วยในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพ่ือให้การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยแผนงานและแผนปฏิบัติการจะสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนการดําเนินงาน ตามแผนท่ีกล่าวมาข้างต้น เพื่อเป็นแนวทางการยกระดับขีด
ความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทย ในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว และสนับสนุนให้องค์กรมีแนว
ทางการทํางานด้านสารสนเทศท่ีชัดเจน เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเกิดผลสมฤทธ์ิในการดําเนินงาน 
โดยมีสาระสําคัญของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/งบประมาณ ดังน้ี 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลครอบคลุม ท้ังองค์กร  (Digital Divide) 
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ ดังน้ี 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
1.  อุปกรณ์สารสนเทศขององค์กรมีความทันสมัย 
2.  การใช้งานระบบสารสนเทศมีความรวดเร็วและปลอดภัย 
3.  การติดต่อส่ือสารทําได้อย่างรวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
4.  การตรวจสอบคุณภาพนํ้ามีความถูกต้องและรวดเร็ว 
5.  ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์นํ้าเสียท่ัวประเทศมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
6.  มีโครงข่ายดิจิทัลพื้นฐานท่ีเสถียร ปลอดภัยและครอบคลุมท้ังองค์กร 
7.  มีท่ีปรึกษาคอยกํากับ ช้ีแนะการทํางานของการวางโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี

ดิจิทัลดิจิทัลให้ครอบคลุมและปลอดภัย 
ตัวชี้วัด 

1.  ระบบสารสนเทศขององค์กรมีความทันสมัยและปลอดภัยเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 100 
2.  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานด้านการติดต่อส่ือสารลดลง ร้อยละ 100 
3.  การแก้ปัญหาและรายงานสถานการณ์นํ้าเสียของประเทศไทยทําได้ครอบคลุมทุก

พื้นท่ีท่ัวประเทศ ภายใน 5 ปี 
  กลยุทธ์ท่ี 1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมและปลอดภัย ประกอบด้วย
แผนงาน/ โครงการ ดังน้ี 

1) โครงการท่ีปรึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
2) โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้านสารสนเทศ 
3) โครงการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร 
4) โครงการพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียง  

   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ยกระดับขีดความสามารถสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล (Digital Organization) 
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ ดังน้ี 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. มีกรอบการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรท่ีเช่ือมโยงระหว่างพันธกิจองค์กรในด้าน

ต่างๆ เพ่ือบูรณาการด้านเทคโนลียีสารสนเทศร่วมกับการบริหารงานท่ีเป็นภารกิจหลักขององค์กร 
2. ปรับกระบวนการการทํางานท้ังองค์กร 
3. รายงานการติดตามตรวจสอบของหน่วยงาน 
4. แนวทางการพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
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5. เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบบริหารงานบัญชี การเงิน และงบประมาณ 
6. ระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ ครบวงจร

และรองรับ ต่อการดําเนินงานตามภารกิจขององค์กร   
7. การทํางานด้านการจัดการนํ้าเสียท่ีมีประสิทธิภาพ 
8. มีศูนย์กลางนวัตกรรมด้านนํ้าเสียท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ 

ตัวชี้วัด 
1.  ระบบสารสนเทศสนับสนุนการทํางานครอบคลุมทุกหน่วยงานภายในองค์กร 
2.  องค์กรมีกระบวนการทํางานท่ีเป็นระบบครบทุกภารกิจองค์กร 

  กลยุทธ์ท่ี 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการจัดการนํ้าเสีย ประกอบด้วย
แผนงาน/โครงการ ดังน้ี 

1) โครงการจัดทํากรอบสถาปัตยกรรมองค์กรขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
2) โครงการศึกษากระบวนการทํางานท่ีเป็นมาตรฐาน พร้อมการปรับเปล่ียน

กระบวนการดําเนินงาน 
3) โครงการพัฒนาระบบการควบคุมและติดตามโครงการขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5) โครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกลเพ่ือการบริหารองค์กร 
6) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือการลดใช้กระดาษ 
7) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือการจัดการนํ้าเสีย 
8) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและความพร้อมในการจัดการนํ้าเสีย 
9) โครงการจัดต้ังศูนย์กลางนวัตกรรมด้านนํ้าเสียท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Human and Innovation) 
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ดังน้ี 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. มีบุคลากรท่ีมีความรู้ การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) 
2. มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านทักษะดิจิทัล ในสาขาต่างๆท่ี

ครอบคลุม 
3. มีบุคลากรท่ีมีความรู้ สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมงานการจัดการนํ้าเสีย 
4. องค์การจัดการนํ้าเสียมีองค์ความรู้งานจัดการนํ้าเสียท่ีเป็นสมรรถนะขององค์กร 
5. มีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านงานวิจัยแลพัฒนานวัตกรรมด้านนํ้าเสีย 
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ตัวชี้วัด 
1.  บุคลากรในองค์กรมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลท่ัวท้ังองค์กร ภายใน 5 ปี 
2.  มีบุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัลเพ่ิมข้ึน ภายใน 5 ปี 
3.  มีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการ   

นํ้าเสียท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ 
  กลยุทธ์ท่ี 3 : พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ  ประกอบด้วย
แผนงาน/โครงการ ดังน้ี 

1) โครงการอบรมและสอบการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ของบุคลากรของ 
อจน. 

2) โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรในองค์กร 
3) โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานหน่วยงานหลักท่ีคอยกํากับ ดูแล การพัฒนา

ทักษะดิจิทัล ท้ังมหาวิทยาลัยและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนานวัตกรรมงานการจัดการนํ้าเสีย ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ ดังน้ี 

   1) โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการนํ้าเสีย 
2) โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี  4 : การบูรณาการงานดิจิทัลด้านบริหารจัดการนํ้าเสียอย่างย่ังยืน (Digital 

Sustainable) ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ ดังน้ี 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

1. มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนจัดการนํ้าเสีย ท่ีสามารถใช้ในการตัดสินใจของ
ระดับผู้บริหาร  

2. ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารงานด้านการจัดการนํ้าเสียขององค์กรจัดการนํ้าเสีย 
3. ประชาชนสามารถแจ้งข่าวสารข้อมูลด้านงานการจัดการนํ้าเสียให้กับศูนย์การ

จัดการนํ้าเสีย 
ตัวชี้วัด 

1.  นํ้าเสียได้รับการบําบัดและแก้ไขปัญหาเพ่ิมข้ึนจากเดิม ร้อยละ 100 
2.  ประชาชนมีช่องทางติดต่อส่ือสารกับองค์กรมากข้ึน 
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  กลยุทธ์ท่ี 5 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการจัดการนํ้าเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
เพ่ือประชาชน ประกอบด้วยแผนงาน/ โครงการ ดังน้ี 

1) โครงการจัดทําข้อมูลด้านนํ้าเสียแบบครบวงจรบนระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ 
2) โครงการพัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS) 
3) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจะนํามาสนับสนุนการใช้งานของ

หน่วยงานภายใน ภายนอก และประชาชนท่ัวไป 
4) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : กลไกลการสร้างความเช่ือม่ันในเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Reliance) 

ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ ดังน้ี 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

1. มีการปรับกฎ ระเบียบ นโยบายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับภารกิจท่ีนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคล่ือน 

2. องค์การจัดการนํ้าเสียสามารถมีความย่ังย่ืนด้านการเงิน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
สนับสนุนการดําเนินงาน 

3. มีแนวทางความร่วมมือการลงทุน (Public Private Partnership: PPP) อย่างเป็น
รูปธรรม 

ตัวชี้วัด 
 มีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการดําเนินงานมากข้ึน 

  กลยุทธ์ท่ี 6 : กลไกลการสร้างความเชื่อม่ันด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการลงทุนร่วมเพ่ือ
การขับเคล่ือนภารกิจของงานการจัดการนํ้าเสีย ประกอบด้วยแผนงาน/ โครงการ ดังน้ี 

1) โครงการทบทวนกฎ ระเบียบ ให้สอดคล้องกับภารกิจท่ีนําเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ขับเคล่ือน 

2) โครงการศึกษาการจัดเก็บรายได้ขององค์การจัดการนํ้าเสีย   
3) โครงการศึกษาความร่วมมือการลงทุน (Public Private Partnership: PPP) กับ

ภาคเอกชน หรือผู้มีส่วนได้เสีย 
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ท้ังน้ีการขับเคล่ือนแผนงานสู่เป้าหมายน้ัน ได้เสนอแนะแนวทางให้มีการพัฒนากลไกโดยนําแผน
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ แปลงสู่แผนปฏิบัติการ และประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีดีตามหลัก
สากล โดยแผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสียฯ ท่ีจัดทําข้ึนต้องมีความสอดคล้องกับ  

1) นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 
2) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579)  
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560–2564) 
4) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
5) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2559–2561 
6) แผนวิสาหกิจองค์การจัดการนํ้าเสีย พ.ศ.2560–2564 (ทบทวนครั้งท่ี 2) 
7) แผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2560-2562 
8) ปัจจัยภายในและผลการดําเนินงานด้านการจัดทําแผนแม่บทสารสนเทศและการส่ือสาร 

ประจําปีบัญชี 2560 
 มาทําการทบทวนและแก้ไขตามรายงานการสรุปผลแต่ละหัวข้อ ซ่ึงจะทําให้การปฏิบัติงานด้าน

สารสนเทศขององค์การจัดการนํ้าเสียน้ันมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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โดยตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ แผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสียฯ กับ

แผนงาน/โครงการ รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 3.1 
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ตารางที่ 3.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ แผนดิจิทัล องค์การจัดการน้ําเสีย กับแผนงานอื่นๆ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 
- 2579) 
 

1 : ด้านความมั่นคง 2 : ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

3 : ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

4 : ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทาง
สังคม   

5 : ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6 : ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

    

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 – 2564) 
 

1 : การเสริมสร้าง
และพฒันาศกัยภาพ
ทนุมนษุย์ 

2 : การสร้างความ
เป็นธรรมลดความ
เหลื อมลํ #าในสงัคม 

3 : การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขนัได้อย่าง
ยั งยืน 

4 : การเติบโตที เป็น
มิตรกบัสิ งแวดล้อม
เพื อการพฒันาอย่าง
ยั งยืน 

5 : การเสริมสร้าง
ความมั นคง
แห่งชาติเพื อการ
พฒันาประเทศสู่
ความมั งคั ง 

6 : การบริหารจดัการ
ในภาครัฐ การ
ปอ้งกนัการทจุริต
ประพฤติมิชอบ และ 

ธรรมาภิบาลใน
สงัคมไทย 

7 : การพฒันา
โครงสร้าง
พื #นฐานและ
ระบบโลจิ
สติกส์ 

8 : การพัฒนา

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจยั 
และนวตักรรม 

9 : การ
พฒันาภาค 
เมือง และ
พื #นที 
เศรษฐกิจ 

10 : ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศเพื อ
การพฒันา 

ยุท
ธศ

าส
ตร

 ์

แผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

1 : พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล
ประสิทธิภาพสูงให้
ครอบคลุมทั้ว
ประเทศ 

2 : การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

3 : สร้างสังคม
คุณภาพที่ทั่วถึงเท่า
เทียมด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

4 : ปรับเปลี่ยนภาครัฐ
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

5 : พัฒนากําลังคน
ให้พร้อมเข้าสู่ยุค
เศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล 

6 : สร้างความเชื่อมั่น
ในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

    

แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศ
ไทย ระยะ 3 ปี 
พ.ศ.2559-2561   

1 : การพัฒนาและ
ยกระดับขีด
ความสามารถรองรับ
การไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 

2 : การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

3 : การยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของภาค
ธุรกิจ 

4 : การยกระดับความ
มั่นคงและเพิ่มความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

      

แผนวิสาหกิจ 
อจน. พ.ศ.2560-
2564 (ทบทวน
ครั้งที่ 2) 

1 : การบริหาร
จัดการน้ําเสียอย่าง
บูรณาการ 

2 : การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดการระบบบําบัดน้ํา
เสียองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น                          

3 : การพัฒนา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการ
จัดการน้ําเสีย 

4 : ธรรมาภิบาลและ
การบริหารจัดการที่ดี 

      

แผนดิจิทัลองค์การ
จัดการน้ําเสีย 
ระยะ 5 ปี พ.ศ.
2560-2564 

1 : พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล
ครอบคลุมทั้งองค์กร 

2 : ยกระดับขีด
ความสามารถสู่การ
เป็นหน่วยงานดิจิทัล 

3 : พัฒนากําลังคน
ให้พร้อมเข้าสู่ยุค
ดิจิทัล 

4 : การบูรณาการงาน
ดิจิทัลด้านบริหาร
จัดการน้ําเสียอย่าง
ยั่งยืน (Digital 
Sustainable) 

5 : กลไกลการ
สร้างความเชื่อมั่น
ในเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Reliance) 
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3.3 แนวทางการพัฒนา และกลยุทธ์การดําเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศของ อจน.  

 จากการศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของอจน.ได้กําหนดแนวทางในการพัฒนาและกลยุทธ์การดําเนินงานด้าน
เทคโนโลยีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ ดังแสดงในตารางที่ 3.2 
 
ตารางที่ 3.2 แสดงแนวทางการพัฒนา และกลยุทธ์การดําเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ ดิจิทัลของ อจน. 

กลยุทธ์ กลยุทธ์การดําเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลครอบคลุมทั้งองค์กร (Digital Divide) 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ดิจิทัลให้ครอบคลุมและ
ปลอดภัย 

1. เพิ่มสมรรถนะโครงสร้างดิจิทัล
พื้นฐานภายในองค์กร 
 

1. เพื่อยกระดับความเสถียรภาพของ
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลขององค์กร 
2. เพิ่มสมรรถนะด้านความปลอดภัย 

 มีโครงข่ายดิจิทัลพื้นฐานที่เสถียร 
ปลอดภัยและครอบคลุมทั้งองค์กร 

 โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบ
รักษาความปลอดภัยของข้อมลูด้าน
สารสนเทศ 

 โครงการจัดหาอุปกรณส์ารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการองค์กร 

 โครงการพัฒนาระบบการบริหารความ
เสี่ยง 

2. โครงการที่ปรึกษาเทคโนโลยีดิจทิัล
ขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 

1. เพื่อให้คําปรึกษากับเทคโนโลยี
ดิจิทัลขององค์การจัดการน้ําเสีย 

 มีที่ปรึกษาคอยกํากับ ชี้แนะการ
ทํางานของการวางโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัลให้ครอบคลุมและ
ปลอดภัย 

 โครงการที่ปรึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ความปลอดภัยขององค์การจัดการน้ําเสีย 
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ตารางที่ 3.2 แสดงแนวทางการพัฒนา และกลยุทธ์การดําเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ ดิจิทัลของ อจน. (ต่อ) 
กลยุทธ์ กลยุทธ์การดําเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับขีดความสามารถสู่การเป็นหน่วยงานดิจทิัล (Digital Organization) 
กลยุทธ์ที่ 2 : 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการ
จัดการน้ําเสีย 

1. การจักทําสถาปัตยกรรมองค์กร
ของ อจน. 

1. เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปใน
ทิศทางที่ถูกต้อง 

 มีกรอบการพัฒนาสถาปัตยกรรม
องค์กร 

 โครงการจัดทํากรอบสถาปัตยกรรม
องค์กรขององค์การจัดการน้ําเสีย 

2. ปรับกระบวนการดําเนินงาน
การทํางานให้มีประสิทธิภาพ 

1. เพื่อสร้างกระบวนการทํางานให้เกิด
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบ
สารสนเทศในองค์กร 

 กระบวนการการทํางานทั้งองค์กร  โครงการศึกษากระบวนการทํางานที่
เป็นมาตรฐาน พร้อมการปรับเปลีย่น
กระบวนการดําเนินงาน 

3. การพัฒนาระบบควบคุมภายใน 1. เพื่อติดตามตรวจสอบ ผลการดาํเนินงาน
ที่ผ่านมาของหน่วยงาน 

 รายงานการติดตามตรวจสอบ และ
แนวทางการพัฒนาระบบควบคุมภายใน 

 โครงการพัฒนาระบบการควบคุมและ
ติดตามโครงการขององค์การจัดการน้ําเสีย 

4. การพัฒนาระบบบรหิาร งาน
บัญชี การเงิน และงบประมาณ 

1. เพื่อพัฒนาระบบกาบริหารงานบัญชี 
การเงิน และงบประมาณ 
2. เพื่อให้การบริหารงานมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

 เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบ
บริหารงานบัญชี การเงิน และ
งบประมาณ 

 โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ของ องค์การจัดการน้ําเสีย 

 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการเพื่อ
การลดใช้กระดาษ 

5. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. เพื่อให้การรวบรวม วิเคราะห์ รายงาน
ด้านบุคคลมีความถูกต้อง  
2. เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานดา้นการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างครบวงจร  

  ระบบสารสนเทศด้านการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ และ
รองรับ ครบวงจรต่อการดําเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กร   

 โครงการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล
ของ องค์การจัดการน้ําเสีย 

6. การพัฒนาการบริหารจัดการ
แบบศูนย์รวม 

1. เพื่อให้การบริหารแบบมีประสทิธิภาพ
และมมีาตรฐานการทํางาน 

  การทํางานการจัดการน้ําเสียที่มี
ประสิทธิภาพ  

 โครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกล 
เพื่อการบริหารองค์กร 

 โครงการจัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมด้าน
น้ําเสียทั่วทุกภาคของประเทศ 
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ตารางที่ 3.2 แสดงแนวทางการพัฒนา และกลยุทธ์การดําเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ ดิจิทัลของ อจน. (ต่อ) 
กลยุทธ์ กลยุทธ์การดําเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสูยุ่คดิจิทัล (Digital Human and Innovation) 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนา
บุคลากรด้านดิจิทัล เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพ 

1. เพิ่มสมรรถนะบุคลากรเพื่อพัฒนา
ด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital 
Literacy) 

1. เพื่อยกระดับความสามารถของ
บุคลากรด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital 
Literacy) 

 มีบุคลากรที่มีความรู้ การเข้าใจ
ดิจิทัล (Digital Literacy) 

 โครงการอบรมและสอบการเข้าใจดิจิทัล 
(Digital Literacy) ของบุคลากรของ อจน. 

2. เพิ่มสมรรถนะบุคลากรเพื่อพัฒนา
ทักษะดิจิทัล (Digital Skill) 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้
มีความรู้ในดา้นทักษะดิจิทัล (Digital 
Skill) 

 มีบุคลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในด้านทักษะดิจิทัล ใน
สาขาต่างๆที่ครอบคลมุ 

 โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานหลัก
ที่คอยกํากับ ดูแล การพัฒนาทักษะดิจิทัล 
ทั้งมหาวิทยาลัยและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนา
นวัตกรรมงานการจัดการ
น้ําเสีย 

1. เพิ่มสมรรถนะบุคลากรเพื่อ
สามารถพัฒนานวัตกรรมงานการ
จัดการน้ําเสีย 

1. เพื่อยกระดับความสามารถของ
บุคลากรด้านงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมงานการจัดการน้ําเสีย 

  มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน
การจัดการน้ําเสียทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศ 

 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน
การจัดการน้ําเสีย 

2. องค์ความรู้คู่กับองค์กรงานจัดการ
น้ําเสีย  

1. สร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงาการ
จัดการน้ําเสีย 

 องค์การจัดการน้ําเสยีมีองค์
ความรู้งานจัดการน้ําเสียที่เป็น
สมรรถนะขององค์กร 
 

 โครงการการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
(Knowledge Management) 
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ตารางที่ 3.2 แสดงแนวทางการพัฒนา และกลยุทธ์การดําเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ ดิจิทัลของ อจน. (ต่อ) 
กลยุทธ์ กลยุทธ์การดําเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบูรณาการงานดิจิทัลดา้นบริหารจัดการน้ําเสียอย่างยั่งยืน (Digital Sustainable) 
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการจัดการน้ําเสีย
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อ
ประชาชน 

1. รวบรวมและพัฒนาข้อมูลด้าน
สารสนเทศด้านการจัดการน้ําเสีย
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 
 

1. เพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ที่
เกี่ยวของกับการจัดการน้ําเสีย 
2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
น้ําเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนจัดการน้ําเสยี ที่สามารถใช้
ในการตัดสินใจของระดับผู้บริหาร  

 โครงการจัดทําข้อมูลด้านน้ําเสียแบบ
ครบวงจรบนระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร ์

 โครงการพัฒนาระบบช่วยในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS) 

 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิิทัล
จะนํามาสนับสนุนการใช้งานของหน่วยงาน
ภายใน ภายนอก และประชาชนทั่วไป 
 

2. สร้างการรับรู้และแจ้งข่าวสารดา้น
งานการจัดการน้ําเสยีให้กับภาค
ประชาชน 

1. สามารถแจ้งข่าวสารดา้นงานการ
จัดการน้ําเสียสู่ประชาชน 

 ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสาร
งานด้านการจัดการน้ําเสียขององค์กร
จัดการน้ําเสีย 

 โครงการประชาสมัพันธ์เชิงรุกทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล 

2. สร้างช่องทางการรับรู้ข้อมูลงาน
การจัดการน้ําเสียแบบการมีส่วนรว่ม
ของภาคประชาชน 

 ประชาชนสามารถแจ้งข่าวสาร
ข้อมูลด้านงานการจัดการน้ําเสีย
ให้กับศูนย์การจัดการน้ําเสีย 
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ตารางที่ 3.2 แสดงแนวทางการพัฒนา และกลยุทธ์การดําเนินงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ ดิจิทัลของ อจน. (ต่อ) 
กลยุทธ์ กลยุทธ์การดําเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : กลไกลการสร้างความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Reliance) 
กลยุทธ์ที่ 6 : กลไกลการ
สร้างความเชื่อมั่นด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล และการ
ลงทุนร่วมเพื่อการ
ขับเคลื่อนภารกิจของงาน
การจัดการน้ําเสีย 

1. กลไกลสร้างความเชื่อมั่นด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจของงานการ
จัดการน้ําเสีย 
  

1. เพื่อให้ภารกิจของงานการจัดการ
น้ําเสียสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 มีการปรับกฎ ระเบียบ นโยบาย
ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับภารกิจที่
นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อน 

 โครงการทบทวนกฎ ระเบียบ ให้
สอดคล้องกับภารกิจที่นําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาขับเคลื่อน 

2. สร้างกลไกล และกลยุทธ์การจัดเก็บ
รายได้ เพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร  

1. เพื่อให้องค์การจัดการน้ําเสีย
สามารถจัดเก็บรายได้ตาม
พระราชบัญญัติขององค์กร 

 องค์การจัดการน้ําเสยีสามารถมี
ความยั่งยื่นด้านการเงิน 

 โครงการศึกษาการจัดเก็บรายได้
ขององค์การจัดการน้ําเสีย 

3. ความร่วมมือกับผู้มีส่วนไดเ้สีย เพื่อสร้าง
ประสิทธิ์ภาพของงานการจัดการน้ําเสีย 

1. เพื่อสร้างแนวทางการปฏิบัติความ
ร่วมมือการลงทุน (Public Private 
Partnership: PPP) ระหว่างองค์การ
จัดการน้ําเสียและเอกชน หรือผู้มสี่วน
ได้เสีย 

 มีแนวทางความร่วมมือการลงทุน 
(Public Private Partnership: 
PPP) อย่างเป็นรูปธรรม 

 โครงการศึกษาความร่วมมือการ
ลงทุน (Public Private 
Partnership: PPP) กับภาคเอกชน 
หรือผู้มสี่วนได้เสีย 
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บทท่ี 4  
 

การออกแบบระบบสารสนเทศ / ฐานข้อมูล 
โครงรูประบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายการส่ือสารข้อมูล 

 
ในการจัดทําแผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย ระยะ 5 ปี น้ันได้กําหนดแผนหลักการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนหลักการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ออกแบบระบบงานสารสนเทศ/ฐานข้อมูล โครงรูประบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายการส่ือสารข้อมูลท่ี
เหมาะสมและเกิดความสะดวกในการของบประมาณ โดยมีโครงสร้างดังแสดงในภาพท่ี 4.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.1 แสดงโครงสร้างแผนหลักของแผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสียระยะ 5 ปี  
 
 
 
 

แผนหลักของแผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย ระยะ 5 ปี 

แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนหน้า 

การพัฒนาระบบส่วนหลัง 

ระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร 

ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบสารสนเทศสนับสนุนภารกิจอ่ืน 

ระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์ 

แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 

การพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล 

การพัฒนาบุคลากร 
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การออกแบบระบบสารสนเทศ ได้คํานึงถึงปัจจัยต่างๆ ในการกําหนดหลักเกณฑ์การออกแบบ ดังน้ี 
   1) ต้องสามารถแก้ปัญหา และสนองต่อความต้องการของ อจน.ตามยุทธศาสตร์การ
บริหารงาน 

2) สนับสนุนยุทธศาสตร์ของ อจน. เพื่อให้ อจน. ใช้เป็นเคร่ืองมือในดําเนินงานให้เป็นไปตาม 
เป้าหมาย 

3) สอดคล้องกับแผนและนโยบายต่างๆ นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560–
2564) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี พ.ศ.
2559–2561 แผนวิสาหกิจองค์การจัดการนํ้าเสีย พ.ศ.2560–2564 (ทบทวนครั้งท่ี 2) แผนดิจิทัลองค์การ
จัดการนํ้าเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2560-2562 ปัจจัยภายในและผลการดําเนินงานด้านการจัดทําแผนแม่บท
สารสนเทศและการส่ือสาร ประจําปีบัญชี 2560 

4) ต้องมีการบูรณาการท้ังด้านฐานข้อมูล กระบวนการทํางาน และการรักษาความปลอดภัย
ของระบบงาน 
 
4.1 หลักเกณฑ์การออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อจน. ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปรับปรุง (Design Criteria) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ อจน. ไว้ 5 ด้าน คือ 

1) ด้านระบบคอมพิวเตอร์ 
2) ด้านเครือข่ายการส่ือสารข้อมูล 
3) ด้านระบบงาน 
4) ด้านข้อมูล 
5) ด้านทรัพยากรบุคคล 

โดยแต่ละด้านจะมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 
4.1.1 ด้านระบบคอมพิวเตอร์ ในการออกแบบจะคํานึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 

- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ อจน. จะต้องมีประสิทธิภาพ (Performance) และสามารถ
ขยายขีดความสามารถ (Scalability) ให้สามารถรองรับการประมวลผลท้ังในปัจจุบัน และการขยายตัวใน
อนาคต อย่างน้อย 5 ปี 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) ต้องมีประสิทธิภาพและปริมาณเพียงพอสําหรับการใช้
งานของบุคลากรของ อจน. ได้ 
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- มีระบบความปลอดภัย (Security) เพื่อป้องกันการบุกรุกเข้าถึงระบบงาน และข้อมูล
สารสนเทศท่ีอยู่บนระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และป้องกันการทําลายข้อมูลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากไวรัส
สําหรับระบบงานคอมพิวเตอร์ลูกข่าย อจน. จําเป็นต้องกําหนดมาตรการเข้าถึงระบบงานและข้อมูลและ
แนวทางความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีชัดเจน 

- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ อจน. จะต้องมีความเช่ือถือได้ (Reliability) มีความพร้อมใช้
งาน (Availability) และมีระบบการบํารุงรักษา (Serviceability) 

4.1.2 ด้านเครือข่ายการส่ือสารข้อมูล ในการพิจารณาปรับปรุงจะคํานึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 
- ระบบเครือข่ายจะต้องครอบคลุมการใช้งานของ อจน. อย่างท่ัวถึงและสามารถติดต่อส่ือสาร

กับภายนอกได้ 
- จะต้องมีความปลอดภัย เพื่อป้องกันการบุกรุกเข้าถึงระบบงานและข้อมูลสารสนเทศ 

ท้ังจากบุคคลภายในและภายนอก อจน. 
- ระบบเครือข่ายส่ือสารจําเป็นต้องมีขนาดช่องสัญญาณ (Bandwidth) และประสิทธิภาพ 

(Performance) ท่ีเพียงพอ ตลอดจนสามารถขยายเครือข่าย (Scalability) รองรับการใช้งานด้านสารสนเทศ
ของ อจน. ได้ เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

- ระบบเครือข่ายจะต้องมีความเช่ือถือได้ มีความพร้อมใช้งาน และมีระบบบํารุงรักษาท่ีดี 
4.1.3 ด้านระบบงาน ในการพิจารณาปรับปรุงจะคํานึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 

- ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน จําเป็นต้องคํานึงถึงการใช้งานในระดับของ อจน. ไม่
เฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงเท่าน้ัน โดยมีการใช้งานครอบคลุมท้ังองค์กรอย่างเหมาะสมตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน แต่ท้ังน้ี ต้องมีการกําหนดสิทธิ (Authorization) และการควบคุมการเข้าใช้ระบบงาน 
(Access Control) ท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกันการบุกรุกระบบงาน และข้อมูลสารสนเทศของ อจน. ท้ังจากบุคคล
ภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจัดเป็นการรักษาความปลอดภัยในระดับระบบงาน 

- การนําเข้าข้อมูลอย่างมีคุณภาพ (Quality of data entry) จากแหล่งท่ีเกิดของข้อมูล 
เพื่อให้ระบบสารสนเทศประกอบด้วยข้อมูลท่ีครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย สามารถนําไปประมวลผล
ข้อมูลเพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและปฏิบัติงานของ อจน. 

- รายงานสรุป (Summary Report) ต้องจัดทํารายงานสรุป และสถิติต่างๆ เพ่ือให้สามารถนํา
ข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการได้ในทุกส่วนงานแบบ On-line เพื่อสนับสนุนงานในระดับปฏิบัติการ 
(Operation) ระดับบริหารจัดการ (Management) และระดับนโยบาย (Policy) 

- การเข้าถึงระบบงานจากแหล่งท่ัวไป (Pervasive Access) ผู้ใช้ระบบงานสามารถเข้าถึง
ระบบงานจากแหล่งท่ัวไป โดยใช้เทคโนโลยีเดียวกันจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเครื่องใดๆ ภายใน อจน. 
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รวมท้ังจากภายนอกองค์กร โดยมีการควบคุมการเข้าถึงระบบงาน และการกําหนดสิทธิในการใช้งานท่ีเหมาะสม 
เพื่อเป็ นการรักษาความปลอดภัยของระบบงาน 

- ระบบงานประเภทเดียวกัน ควรพิจารณาให้อยู่ในรูปแบบ Configuration เดียวกัน 
อย่างเช่น ระบบฐานข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบงาน สถาปัตยกรรมท่ีใช้ในการพัฒนาระบบงานเป็น
ต้น เพ่ือให้ง่ายต่อการบํารุงรักษาระบบงาน 

- การเช่ือมโยงกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS Linkage Provision) ระบบต่างๆ ของ 
อจน. ท่ีมีการอ้างอิงถึงตําแหน่งต่างๆ ในแผนท่ี เช่น จังหวัด อําเภอ ตําบล และอ่ืนๆ กับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์จะต้องมีการเช่ือมโยงกันเพ่ือให้ระบบงานสามารถใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ช่วยในการแสดงผล
ในรูปของแผนท่ี ขณะเดียวกันระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถสอบถามข้อมูลของระบบงานอ่ืนๆ ท่ีมี
ความสัมพันธ์กับตําแหน่งหรือพ้ืนท่ีได้ โดยใช้วิธี Interactive Graphic Query 

4.1.4 ด้านข้อมูล ในการพิจารณาปรับปรุงจะคํานึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 
- ข้ อมู ล ทุ กอ ย่ างถือ เป็นทรัพยากร ท่ี สํ าคัญ ของ อจน . (Organization Intelligence 

Properties) ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลท่ีใช้เฉพาะภายในหน่วยงานย่อยของ อจน. หรือข้อมูลท่ีใช้ร่วมกัน
ทุกหน่วยงาน 

- การกําหนดมาตรการการใช้ข้อมูลท่ีใช้ร่วมกันและความปลอดภัยของข้อมูล (Data 
Sharing and Security) ด้วยเหตุท่ีข้อมูลท่ีใช้ร่วมกันอาจเป็นข้อมูลของหน่วยงานย่อย แต่มีการใช้ข้อมูล 
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน หรือเป็นข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานอ่ืนนําไปใช้งาน ดังน้ัน จําเป็นต้องพิจารณาข้อมูล 
ท้ังหมดของ อจน. โดยพิจารณาว่ามี ข้อมูลใดท่ีมีการใช้ร่วมกันหลายหน่วยงาน ใครเป็นเจ้าของข้อมูล 
(Ownership) ใครมีสิทธิใช้ข้อมูล (Authorization) เพ่ือให้เกิดการนําข้อมูลไปใช้อย่าง มีประสิทธิภาพ ลด 
ความซ้ําซ้อน โดยมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างรัดกุมและเป็นระบบ 

- มาตรฐานข้อมูล (Data Standardization) การกําหนดมาตรฐานข้อมูลเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียง
ไม่ได้ในการใช้งานข้อมูลร่วมกันหลายหน่วยงาน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องเสียเวลาในการปรับเปล่ียนรูปแบบข้อมูลก่อนนําไปใช้งาน ท้ังน้ีต้องมีการกําหนด
พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 

- แบบจําลองเชิงบูรณาการ (Integrated Data Model) ต้องมีการจัดทําแบบจําลองข้อมูลเชิง
บูรณาการเพ่ือให้ทุกหน่วยงานมองเห็นข้อมูลในภาพรวมสอดคล้องกัน ส่งผลให้ระบบงานสามารถทํางานร่วมกัน
ได้ 

- การใช้แผนท่ีจากหน่วยงานภายนอก แม้ว่าแผนท่ีฐานจากหน่วยงานภายนอกจะช่วยให้ 
อจน. สามารถสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้อย่างรวดเร็วและประหยัดงบประมาณ แต่เน่ืองจาก 
แผนท่ีท่ีนํามาใช้มาจากหลายแห่ง การนํามาใช้ ในระบบภูมิสารสนเทศจึงต้องพิจารณาในประเด็นข้อแตกต่างใน
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ด้านต่างๆ เช่น มาตรฐานระบบพิกัด การครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการ ความทันสมัยของข้อมูลในแผนท่ี มาตรา
ส่วนความถูกต้องของแผนท่ี เป็นต้น 

- น โยบ ายข อ งภ าค รั ฐ ใน ด้ าน เท ค โน โล ยีส ารสน เท ศ  (Government Policies on 
Information Technology) เป็นเกณฑ์สําคัญท่ีจําเป็นต้องพิจารณาโดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องของข้อมูลเพ่ือให้
ข้อ มูลสารสนเทศของ อจน . สามารถรองรับ โครงสร้าง พ้ืนฐาน ข้อมู ลภาครัฐ (Government Data 
Infrastructure) ซึ่งเป็นแนวทางการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐท่ีเอ้ือต่อการทํางาน 
ร่วมกัน 

4.1.5 ด้านทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกองเทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินผล
ได้กําหนดหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 

- เน้นบริการ (Service-oriented) ระบบงานสารสนเทศเป็นงานสนับสนุน ดังน้ันบุคลากร 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการให้บริการแก่บุคลากรท่ีใช้งานระบบสารสนเทศ 
ภายใน อจน. อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

- ทันต่อเทคโนโลยี (Up-to-date Technology) บุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศต้อง 
ได้รับการอบรมให้ทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 

- เป็นผู้ประสานงาน (Liaison) หรือผู้สนับสนุน (Supporter) บทบาทของบุคลากรทาง 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบสารสนเทศจะเป็นลักษณะผู้ประสานงาน หรือผู้สนับสนุน โดยให้ 
บุคลากรในหน่วยงานท่ีเป็นผู้ใช้ระบบงานเป็นหลักในการดําเนินการ เพื่อให้ระบบงานท่ีพัฒนาตรงตาม 
ความต้องการใช้งาน 

- การบริหารจัดการ บุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีความรู้ด้านการบริหาร 
โครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไม่จําเป็นต้องมีความเช่ียวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงแต่ต้อง
มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอต่อการกํากับดูแลบริษัทท่ีปรึกษาจากภายนอก 
(External Consultants) การควบคุมการว่าจ้างหน่วยงานภายนอก อันจะทําให้สามารถติดต้ังระบบได้ตาม
แผนฯ ท่ีกําหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การพัฒนาระบบสารสนเทศ อจน. สามารถดําเนินการเองหรือจัดจ้างหน่วยงานภายนอกมา
ดําเนินการได้ตามความเหมาะสมของงาน แต่ไม่ว่ากรณีใดผู้ใช้ระบบงานของ อจน. จําเป็นต้องมีส่วนร่วมในการ
จัดทําข้อกําหนดความต้องการของระบบ (System Requirements Specification) ติดตามผลการพัฒนา และ
มีส่วนร่วมในการทดสอบการยอมรับระบบ เพื่อให้การพัฒนาระบบงานสารสนเทศตรงกับความต้องการใช้งาน
จริง 
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4.2 การออกแบบระบบสารสนเทศในภาพรวม 
จากการศึกษาระบบสารสนเทศของ อจน. ในปัจจุบันพบว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Silo Oriented 

Architecture ดังแสดงในภาพท่ี 4.2 โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศแต่ละระบบต่างเป็นอิสระต่อกัน และมี 
ระบบท่ีใช้เทคโนโลยีหรือพัฒนาจากโปรแกรมภาษาท่ีแตกต่างกัน จึงทําให้ยากต่อการเช่ือมต่อหรือบูรณาการ
ระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน อีกท้ังการบํารุงรักษายาก มีค่าใช้จ่ายสูง ปรับเปล่ียนระบบได้ยาก และการพัฒนาระบบ
ใหม่ๆ เป็นไปด้วยความล่าช้า 

 
ผู้ปฏิบัติงาน                          ผู้บริหาร                            ประชาชน                    หน่วยงานรัฐอ่ืนๆ 

                
     
     
     
     

     

     
     

     
ระบบบัญชี การเงิน และ

งบประมาณ 

ระบบจัดเก็บข้อมูล 
WMA Data Storage 

ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS) 

ระบบรายงานคุณภาพน้ําท่ี
ผ่านการบําบัดบนสมาร์ท
โฟน (Mobile Application 

ระบบงานอ่ืนๆ 

 

ภาพท่ี 4.2 แสดงสถาปัตยกรรมแบบ Silo Oriented Architecture 

ผู้ใช้งานสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศ 
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4.2.1 สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศในภาพรวม 
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้ จัดทํา จะใช้สถาปัตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented 

Architecture ห รื อ  SOA) ซึ่ ง เป็ นแ นวคิ ด ให ม่ ขอ งก าร พั ฒ น าโป รแกรม เป็ น โม ดูล ย่อย  (Modular 
Programming) กับการประมวลผลแบบกระจาย (Distributed Computing) โดยให้มีการออกแบบเป็น
ลักษณะของ service ซ่ึงอาศัยหลักการของ Object Oriented Technology  ท่ีเป็น Object ต่างๆ ท่ีสามารถ
เช่ือมโยงกันตามกระบวนการเป็นระบบงานได้ 

การพัฒนาระบบงานตามหลักการสถาปัตยกรรมเชิงบริการน้ันมักจะมีขนาดใหญ่เน่ืองจากการ
ออกแบบจะต้องคํานึงถึงความซับซ้อน การนํากลับมาใช้ใหม่ซ่ึงการวิเคราะห์ออกแบบจะทําเป็นระบบบริการ
ย่อยๆ จํานวนมากท่ีมีการดําเนินงานเฉพาะ และอาศัยการนํามาเรียบเรียงกันอย่างต่อเน่ือง (Orchestration) 
เช่นเดียวกับการประพันธ์ดนตรีให้ผลลัพธ์เป็นไปตามความต้องการและสามารถสร้างเป็นระบบงานใหม่ๆ ได้
โดยง่าย โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์และออกแบบสมัยใหม่ ท่ีเป็น Object Oriented Analysis and Design 
(OOAD) และ Unify Modeling Language (UML) เป็นฐานคิดในการออกแบบแนวคิดของระบบ SOA คือการ
จัดระบบ Silo Oriented Architecture ใหม่ โดยการสร้างระบบไอทีเป็น 4 ช้ัน ดังภาพท่ี 4.3 

1) ช้ันโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ (Resource Layer) เป็ นช้ันของระบบโครงสร้างไอที 
ต่างๆ ท่ีใช้ในปัจจุบัน เช่น ระบบฐานข้อมูลบน Oracle, DB2, Microsoft, SAP และระบบอ่ืนๆ 

2) ช้ันบริการสารสนเทศ (Service Layer) เป็นช้ันของโปรแกรมหรือโมดูลต่างๆ ท่ีจะนิยาม
เป็น Component หรือ Service ท่ีสามารถนํามาใช้ใหม่ได้ โดย Service เหล่าน้ี จะพัฒนามาจากโมดูลต่างๆ 
ท่ีทํางานบน Resource Layer เช่น โมดูลของฐานข้อมูล โมดูลของ Application Solution และโมดูลของ 
โปรแกรมประยุกต์ท่ีอาจพัฒนาด้วย Java หรือ .NET 

3) ช้ันกระบวนการ (Process Layer) เป็นช้ันของโปรแกรมหรือกระบวนการทางธุรกิจ
Business Process) ท่ีเราจะพัฒนาข้ึนจากการประกอบ Service ต่างๆ 

4) ช้ันการเรียกใช้สารสนเทศ (Access Layer) เป็นช้ันท่ีเรียกใช้โปรแกรม หรือ กระบวนการ 
ทางธุรกิจท่ีพัฒนาข้ึนได้ โดยอาจผ่านเว็บ Desktop Portal หรือ Mobile 
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ช้ันการเรียกใช้งานสารสนเทศ (Access Layer) 

 

ช้ันกระบวนการ (Process Layer) 
 

ช้ันบริการสารสนเทศ (Service Layer) 
 

ช้ันโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ (Resource Layer) 
 
 

ภาพท่ี 4.3 การสร้างระบบ IT ตามแนวคิดของระบบ SOA 
 

ระบบ SOA จะมีคุณลักษณะท่ีสําคัญหลักๆ ดังน้ี 
1) SOA Service จะมีตัวเช่ือมต่อ (interface) ท่ีอธิบายเซอร์วิสซึ่งเป็นไฟล์ประเภท XML ท่ีเป็น 

มาตรฐาน ไม่ข้ึนกับระบบเครื่อง และเทคโนโลยี (มาตรฐานท่ีนิยมใช้ในการอธิบายกันคือ WSDL หรือ Web 
Service Description Language) 

2) SOA จะมีทะเบียนหรือ Registry สําหรับการเก็บ บริการ ต่างๆ ซึ่ งคล้ายกับสมุดโทรศัพท์
(Directory) โดยท่ีโปรแกรมหรือ Business Process ต่างๆ จะค้นหาและเรียกใช้ บริการจาก Registry น้ี 
มาตรฐานท่ีใช้ในการเก็บ Registry ท่ีนิยมใช้คือ UDDI (Universal Description Definition and Integration) 

3) การส่งข้อ มูลระหว่าง SOA Service จะใช้เอกสารท่ีเป็น XML ท่ีนิยามผ่าน XML Schema 
(ไฟล์ XSD) การส่ือสารระหว่างเซอร์วิสเหล่าน้ี สามารถทําได้ในระบบท่ีหลากหลายโดยไม่จําเป็นต้องทราบ 
รายละเอียดของระบบเครื่องและเทคโนโลยีท่ีเซอร์วิสน้ันใช้อยู่ 

4) SOA สามารถพัฒนาโปรแกรมหรือ Business Process โดยการประกอบ SOA Service ท่ีมี 
อ ยู่  โดย ใช้ คํ า ส่ั ง ท่ี เป็ น  XML ซ่ึ งมาตรฐาน ท่ี นิยม ใช้ คื อ  WS-BPEL (Web Service-Business Process 
Execution Language) 

5) SOA Service แต่ละตัวจะมีส่วนการควบคุมคุณภาพท่ีเป็น QoS (Quality of Service) อาทิเช่น 
การควบคุ มความปลอดภัยใน ด้าน  authentication, authorization, reliable message และ policy 
ดังน้ันจะเห็นได้ว่า SOA เป็นการเปล่ียนระบบ Silo Oriented Architecture มาสู่ระบบการจัดแบ่งเป็นช้ันท่ี
เป็น Service Oriented ซึ่งจะทําให้ อจน. สามารถพัฒนาหรือขยายโปรแกรมใหม่ได้ง่าย  
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บทสรุปสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้สถาปัตยกรรมเชิงบริการคือ การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ หรือจัดหาซอฟต์แวร์ท่ีใช้สนับสนุนภารกิจของ อจน. ในอนาคตจะต้องมีการออกแบบโปรแกรมเป็น
ระดับช้ันตามโครงสร้างของ SOA โดยมุ่งเน้นการพัฒนา Service ท่ีสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ และมีการ
แลกเปล่ียนสารสนเทศระหว่างระบบงานต่างๆ โดยไม่ยึดติดกับแฟลตฟอร์มเทคโนโลยี และโปรแกรมภาษาท่ีใช้
ในการพัฒนาระบบงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในหลายด้าน อาทิ เช่น การทําให้ข้อมูลต่างๆ ภายใน
อจน. เช่ือมโยงกัน การลดค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา การทําให้การพัฒนาโปรแกรม 

4.2.2 ส่วนประกอบสําหรับการพัฒนา SOA 
ในการพัฒนา SOA จําเป็นจะต้องมีผลิตภัณฑ์ (Product) และเคร่ืองมือต่างๆ ดังน้ี 
1) Enterprise Service Bus (ESB) จะทําหน้าท่ี เป็น Middle ware ท่ี ใช้ในการเช่ือมต่อ

เซอร์วิสต่างๆ ท่ีพัฒนามาจาก Resource Layer เข้าด้วยกัน ESB เปรียบเสมือนถนนเพื่อให้เซอร์วิสต่างๆ 
ติดต่อกันได้ โดยท่ัวไป ESB จะทําหน้าท่ีต่างๆ ดังน้ี 

(1) ติตต่อส่ือสารระหว่างเซอร์วิสต่างๆ ท่ีอาจมีโปรโตคอลท่ีแตกต่างกัน เช่น HTTP, 
FTP, SMTP หรือ JDBC เป็นต้น 

(2) มีความสามารถในการตรวจจับข่าวสาร (Message) ท่ีส่งกันระหว่างเซอร์วิส 
(3) มีความสามารถในการ Routing ข่าวสาร 
(4) มีความสามารถในการแปลงข่าวสาร (Message Transformation) ระหว่าง 

เซอร์วิส 
(5) บริหารจัดการ เช่น การติดต้ัง การใช้งานและการบํารุงรักษาเซอร์วิสต่าง ๆ 
(6) ควบคุมคุณภาพของเซอร์วิส (Quality of Service หรือ QoS) 

2) Business Process Engine หลักการของ SOA ให้ความสําคัญกับการพัฒนากระบวนการ 
ทางธุรกิจท่ีจะสามารถปรับเปล่ียนได้ง่าย โดยการนําเซอร์วิสท่ีมีอยู่มาประกอบเป็นกระบวนการทางธุรกิจ 
(Business Process) ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับว่าจะเขียนกระบวนการทางธุรกิจในรูปแบบของ XML ซึ่งในปัจจุบันมี 
ภาษาท่ีสามารถเขียนได้หลายภาษา อาทิเช่น BPEL, BPSS หรือ UML เป็นต้น แต่การ ท่ีจะเรียกใช้กระบวนการ
ทางธุรกิจได้อย่างอัตโนมัติ จะต้องมีซอฟต์แวร์ Business Process Engine ท่ีจะทําหน้าท่ีทํางาน ตรวจสอบ 
และจัดการซอฟต์แวร์ กระบวนการทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงเรียกใช้เซอร์วิสต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งอาจรวมถึง
การทํางาน Business Rules ท่ีเก่ียวข้อง 

3) Web Server วิธีการท่ีนิยมใช้ในการพัฒนา Access Layer ในปัจจุบันคือ การเรียกใช้ผ่าน
เว็บโดยใช้ Web Server ซึ่งสามารถท่ีจะเลือกใช้ Web Server ท่ีมีเทคโนโลยีใดๆ ก็ได้โดยไม่ได้ผูกติดกับ 
เทคโนโลยีของ Process Layer โปรแกรม Web Application และ Mobile Application ท่ีพัฒนาข้ึนจะทํา
หน้าท่ีในการเป็น User Interface และเรียกใช้กระบวนการทางธุรกิจท่ีพัฒนาข้ึนใน Process Layer 
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4) Registry & Repository Server เป็นซอฟต์แวร์มิดเด้ิลแวร์ท่ีใช้เก็บเซอร์วิสต่างๆ ท่ีมีอยู่ 
รวมไปถึงการเก็บกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ ท่ีพัฒนาข้ึนมา สําหรับ Registry Server ท่ี เป็น Web Services 
คือ UDDI Server 

5) Messaging Server เป็นซอฟต์แวร์มิดเด้ิลแวร์ ท่ี เป็นตัวกลางในการส่งผ่านข่าวสาร
message) ระหว่างเซอร์วิสต่างๆ โดยสามารถส่งข่าวสารได้ท้ังในรูปแบบ Queue และ Topic และประกันได้ว่า
ข่าวสารสามารถส่งถึงเซอร์วิสปลายทางได้อย่างถูกต้อง (Guarantee Message Delivery) 

6) เครื่องมือการพัฒนาโปรแกรม การพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ และ Web Application 
จะต้องมีเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม โดยอาจใช้เครื่องมือชุดเดียวกัน หรืออาจใช้เครื่องมือสําหรับแต่ 
ละส่วนท่ีต่างกันก็ได้ เช่น อาจใช้ BPEL Designer สําหรับการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจแยกออกจาก 
เครื่องมือการเขียนโปรแกรมสําหรับพัฒนา Web Application 

7) ระบบ รั กษ าความ ปลอด ภั ย  ก าร พั ฒ น า SOA ท่ี ดี ต้ อ งมี ก าร ทํ า  QoS ใน ด้ าน
Authentication ของเซอร์วิสต่างๆ ดังน้ัน ระบบ SOA ส่วนใหญ่จึงมีระบบ Identity Management ในการ
กําหนดสิทธ์ิผู้ใช้และมีระบบ SSO (Single Sign On) เพ่ือให้ผู้ใช้เข้าใช้ระบบเพียงครั้งเดียว 

4.2.3 แนวทางการออกแบบระบบงานเพ่ือให้ตอบสนองต่อภารกิจของ อจน.  
การพัฒนาระบบสารสนเทศของ อจน. ควรใช้แนวทางของสถาปัตยกรรมเชิงบริการ SOA โดย

ทําการออกแบบโปรแกรมเป็นระดับข้ึนตามโครงสร้าง SOA โดยมุ่งเน้นการพัฒนาส่วนบริการท่ีสามารถนํา
กลับมาใช้ใหม่ได้ และเลือกพัฒนาระบบงานเป็น Web Application เพ่ือให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานและ
สามารถขยายประสิทธิภาพในการบริการ โดยสามารถนําระบบสารสนเทศต่างๆ มาบูรณาการ เพื่อให้ระบบงาน
ท้ังหมดสามารถเช่ือมโยงข้อมูลถึงกันได้ 

จากแผนภาพการจําลองแนวคิดในการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศของ อจน. เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการในระดับ ปฏิบัติการและระดับบริหาร มีปัจจัยสําคัญท่ีต้องคํานึงถึงดังน้ี 

1) โครงสร้างพ้ืนฐานของ ICT อันได้แก่ ระบบเครือข่าย ความเร็วในระบบเครือข่าย ระบบ
รักษาความปลอดภัย จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องแม่ข่าย 

2) สถาปัตยกรรมทางซอฟต์แวร์ ท่ี เป็น สถาปัตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented 
Architecture) ของระบบงาน เพื่อการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Interoperable) 

3) มาตรฐานการทํางานท้ังในเชิงภารกิจของ อจน. และมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องระดับสากล เพ่ือ 
นําไปสู่การแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างองค์กร 

4) มาตรฐานโปรแกรมเพ่ือการเช่ือมโยงเช่น TCP/IP ในระดับ Network Layer, Web 
Service เพ่ือการเช่ือมโยงในระดับ Application services, Business services เป็นต้น 
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5) การปรับกระบวนงาน Process Redesign เพ่ือการพัฒนางานอย่างต่อเน่ืองเป็นการ 
ปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับสถาวะแวดล้อมและความต้องการท่ีเปล่ียนไป 

6) การสร้างกลุ่มเพื่อจัดการองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน เป็นการแลกเปล่ียนและต่อยอด
ความรู้ให้เป็ นระบบเพ่ือการนําไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ 

7) พัฒนาช่องทางการเข้าถึงจากประชาชน เพ่ือการบริการตามเป้าหมายของ อจน. โดยเฉพาะ 
การเช่ือมโยงข้อมูลในหน่วยงานเพ่ือการ ค้นหาและการให้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงการใช้ประโยชน์จาก
เครือข่าย Internet ในวงกว้างดังท่ีได้กล่าวข้างต้นเป็นปัจจัยรวมเพ่ือการสร้างระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ 
ให้เกิดประโยชน์จากเครือข่าย Internet ในวงกว้าง 

ดังท่ีได้กล่าวข้างต้นเป็นปัจจัยรวมเพื่อการสร้างระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
จึงจําเป็นต้องพิจารณาและปรับเปล่ียนระบบงานเดิมให้มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไปน่ันคือ 
ปรับเปล่ียนหรือพัฒนาให้เป็นสถาปัตยกรรมเชิงบริการโดยใช้การพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงวัตถุเพ่ือประโยชน์
ในการนํากลับมาใช้ใหม่ และหากบุคลากรของ อจน. มีความรู้ความชํานาญแล้วก็สามารถท่ีจะใช้เคร่ืองมือใน
การสร้างกระบวนงานใหม่อย่างต่อเน่ืองเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรและองค์กรด้วยในการน้ี ท้ังน้ีได้
จัดกลุ่มระบบสารสนเทศต่างๆ ของ อจน. ตามแบบจําลองการบูรณาการระบบสารสนเทศออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1) ระบบสารสนเทศส่วนหน้า เป็นระบบงานท่ีมุ่งเน้นในการให้บริการแก่ประชาชนและผู้ใช้บริการ
ภาครัฐและธุรกิจซ่ึงเป็นลูกค้าของ อจน. วัตถุประสงค์การใช้ของระบบงานคือการรองรับการดําเนินงานด้านการ
ให้บริการจําหน่ายน้ํา และการตรวจสอบคุณภาพน้ําให้แก่ผู้รับบริการ 

ระบบงานเหล่าน้ีต้องมีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะบูรณาการ และมีฟังก์ชันงานสําหรับสนับสนุน 
การให้บริการแก่ลูกค้าท่ี เป็นประชาชน ธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ ในรูปแบบต่างๆ เช่น สนับสนุน 
เจ้าหน้าท่ีของอจน. ในการให้บริการ ณ ท่ีทําการของ อจน. และการให้บริการผ่านเครือข่าย เป็นต้น 

2) ระบบงานสารสนเทศส่วนหลัง เป็นระบบสารสนเทศท่ีใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานและการ
บริหารงานของ อจน. โดยมุ่งเน้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการบริหารจัดการภายในองค์กร และสนับสนุนการ 
ตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ ตัวอย่างของระบบงานส่วนน้ีได้แก่ 

(1) ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

 ระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ 

 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
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(2) ระบบบริหารอิเล็กทรอนิกส์ 

 ระบบงานบริหารความเส่ียง 

 ระบบงานควบคุมภายใน 

 ระบบงานการบัญชี การเงิน และงบประมาณ 

 ระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ระบบงานบริหารเงินเดือน 

 ระบบงานพัสดุและบริการ 

 ระบบตรวจสอบภายใน 

 ระบบจัดเก็บข้อมูล WMA Data Storage 
 (3) ระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร 

 ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ 

 ระบบคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
(4) ระบบสารสนเทศสนับสนุนภารกิจอ่ืนๆ ของ อจน. 

 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 

 ระบบรายงานคุณภาพนํ้าท่ีผ่านการบําบัดบนสมาร์ทโฟน (Mobile Application) 

 ระบบประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ 

 ระบบเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ 
ระบบสารสนเทศท่ีกล่าวถึงท้ัง 2 ส่วนน้ี ประกอบด้วยระบบท่ีกําลังใช้ปฏิบัติงานและระบบท่ีอยู่ระหว่าง

การพัฒนาและติดต้ัง ดังได้กล่าวถึงรายละเอียดเก่ียวกับสถานะปัจจุบัน ปัญหา และอุปสรรคท่ีพบในบทท่ี 2 ซึ่ง
จะต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง รวมท้ังระบบท่ีนําเสนอเพิ่มเติม โดยจะนําเสนอเป็นโครงการ และมีรายละเอียด 
ดังจะได้กล่าวถึงในบทท่ี 5 

4.2.4 การออกแบบฐานข้อมูล 
 จากการศึกษาสภาพของข้อมูลท่ีอยู่ในฐานข้อมูลของระบบต่างๆ พบว่ามีข้อมูลของระบบงาน

ทางธุรกิจ ซึ่งเป็นข้อมูลหลักของ อจน. ท่ีใช้ในการบริหารจัดการอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และในขณะน้ี อจน. 
กําลังอยู่ในระหว่างการจัดการนําข้อมูลเหล่าน้ีไปใช้สร้างสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน นอกจากน้ี อจน. ยังมี
ข้อมูลกระจายอยู่ตามระบบงานต่างๆ อีกมาก เช่น ข้อมูลการออกแบบทางวิศวกรรมข้อมูลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ํา ดังน้ัน ผู้บริหารฐานข้อมูลจะต้องประสานงานกับผู้รับผิดชอบของแหล่งข้อมูลเพ่ือให้ข้อมูลต่างๆ มี
คุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ รวมท้ังรับผิดชอบการแจ้งข่าวการเปล่ียนแปลงปรับปรุงข้อมูล
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สารสนเทศให้หน่วยงานท่ีใช้ข้อมูลรับทราบ โดยมีกองสารสนเทศและประเมินผลทําหน้าท่ีบริหารควบคุมดูแล
ข้อมูล ประสานงานเก่ียวกับการนําเข้าและพัฒนาคุณภาพของข้อมูล ในกรณีมีการพัฒนาระบบงานใหม่ท่ี
จําเป็นต้องใช้ข้อมูลใดๆ ผู้พัฒนาจะต้องพิจารณาฐานข้อมูลท่ีมี อยู่ของ อจน. เพ่ือลดความซํ้าซ้อนข้อมูล และใช้
ข้อมูลท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า อจน. จึงควรจัดทําทะเบียนข้อมูลเพื่อให้ทราบว่า อจน. มีข้อมูลอะไรบ้าง อยู่ท่ีไหน
สามารถนํามาใช้ร่วมกันได้อย่างไร เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อระบบงานท่ีจะพัฒนาข้ึนใหม่ โดย อจน.จะต้อง
กําหนดให้ ทุกระบบงานท่ีมีอยู่จัดทําพจนานุกรมข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมท้ังต้องวาง
นโยบาย แนวทางปฏิบัติ ระเบียบและข้อบังคับเก่ียวกับการสร้าง การใช้และการบํารุงรักษาข้อมูล โดย
หน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของฐานข้อมูลหรือผู้บริหารดูแลฐานข้อมูลเหล่าน้ันจะต้อง ปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ
หรือข้อบังคับน้ี 

4.2.5 การออกแบบระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
 ตามท่ี อจน. ได้ดําเนินการจัดทําและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) โดย 

การจัดทําแผนท่ีแสดงท่ีต้ังของระบบบําบัดนํ้าสัย รวมถึงการรายงานคุณภาพนํ้าท่ีผ่านการบําบัด เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร และบริการข้อมูลให้แก่ประชาชนให้ดีข้ึน อาทิ งานวางแผนบริหารจัดการ การวางแผน
โครงการ การวางแผนการขยายเขตพื้นท่ีก่อสร้างและบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ้าเสีย การให้บริการ การซ่อม
บํารุง การตรวจสอบทรัพย์สิน การวางแนวท่อและการติดต้ังอุปกรณ์ เป็นต้น โดยฝ่ายจัดการนํ้าเสียสาขา และ
ฝ่ายวิศวกรรม รับผิดชอบการจัดทําแผนท่ีแนวท่อในระบบ GIS และประยุกต์ใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อ
การพัฒนาเสร็จส้ินอย่างสมบูรณ์แล้ว อจน. ก็จะสามารถนําระบบ GIS ไปใช้ในการบริหารและการบริการลูกค้า
ได้ โดยจะทําให้การหาข้อมูลคุณภาพนํ้าท่ีผ่านการบําบัด จุดปล่อยนํ้าท่ีผ่านการบําบัด รวมถึงข้อมูลต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับระบบบําบัดนํ้าเสียทํา ตลอดจนการหาตําแหน่งท่อรั่ว ท่อแตกเพื่อการซ่อมแซมทําได้เร็วข้ึน 
นอกจากน้ียังจะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้น้ําในพ้ืนท่ีต่างๆ สามารถวางแผนและออกแบบขยายพื้นท่ี
บริการได้อย่างคุ้มค่าแก่การลงทุน และช่วยให้การใช้ระบบ GIS เพื่อการวางแผนควบคุมการบําบัดนํ้าทําได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาระบบ GIS ได้ดําเนินการพัฒนาและใช้งาน ในปี 2560 โดยการพัฒนาได้
ดําเนินการไปแล้วในการนําข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเข้าในระบบ ท้ังข้อมูลแผนท่ี ข้อมูลสํานักงานสาขา แผนท่ีต้ัง
ระบบบําบัดนํ้าเสีย ข้อมูลคุณภาพนํ้าท่ีทําการตรวจวัดทุกวัน ข้อมูลจุดปล่อยนํ้าท่ีผ่านการบําบัด ท้ังน้ีจะห็นว่า
การพัฒนาระบบ GIS ให้ครอบคลุมพื้นท่ีการให้บริการของ อจน. และพัฒนาเพื่อเช่ือมต่อกับข้อมูลสารสนเทศ
ของ อจน. จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการบริหารจัดการ จึงได้กําหนดแนวทางในการดําเนินการพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ในข้ันต่อไปดังน้ี 
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1) ขยายการเช่ือมโยงข้อมูลไปยังฐานข้อมูลของระบบงานต่างๆ ท่ีใช้ข้อมูลร่วมกันได้ โดย
สามารถเช่ือมโยงตามเง่ือนไขท่ี อจน. ต้องการ ซึ่งรวมไปถึงการเช่ือมโยงข้อมูลแล้วนํามาแสดงในรูปแบบ
ข้อความ กราฟ และตาราง โดยผ่านทาง web ได้ รวมท้ังสามารถพิมพ์การสืบค้นและการแสดงผลดังกล่าวออก
ทางเครื่องพิมพ์ได้ ท้ังท่ีส่วนกลาง และ อจน. สาขา 

2) ข้อมูลท่ีจะสามารถประยุกต์ใช้ในระบบ GIS ให้เกิดประโยชน์ได้แต่ยังไม่มีการต่อเช่ือม
หรือไม่สามารถต่อเช่ือมได้ในปัจจุบัน ให้ใช้การนําเข้าในลักษณะ offline เพ่ือให้ระบบ GIS สามารถใช้ประโยชน์
ได้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน 

3) เพ่ิมความคล่องตัวในการนําข้อมูลเข้าระบบได้จากหลายสถานท่ี 
4) เพิ่มช้ันข้อมูลท่ีมีความต้องการใช้งานเพิ่มข้ึนแต่ยังขาดอยู่ในระบบให้สมบูรณ์ข้ึน เช่น 

ข้อมูลแหล่งน้ําดิบ ข้อมูลระดับคุณภาพนํ้า เป็นต้น 
5) ขยายการประยุกต์ใช้ระบบ GIS ให้แพร่หลายย่ิงข้ึนใน อจน.  
6) มีระบบการทํางานเพื่อให้มีการนําเข้าข้อมูลโดยทันที ไม่มีการท้ิงข้อมูลค้างไว้โดยไม่นําเข้า 

ระบบ เช่น การตรวจสอบงานต่างๆ ท่ีผู้ปฏิบัติงานทําเสร็จแล้วควรให้มีการนําเข้า/ปรับปรุงข้อมูลในระบบ 
สารสนเทศภูมิศาสตร์ในทันที และควรให้ระบบสามารถออกรายงานงานท่ียังทําไม่แล้วเสร็จได้ 

7) ทําให้ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังท่ีเป็นข้อมูลท่ีเตรียมเอง
โดย อจน. เอกชนร่วมลงทุน และข้อมูลจากผู้รับจ้างนําเข้าข้อมูล เช่น Data Dictionary และ ข้อมูล Layer 
เป็นต้น 

8) ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในด้านต่างๆ ให้ผู้ปฏิบัติ งานมองเห็น 
ประโยชน์จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย 

9) สนับสนุนให้มีทรัพยากรในการทําให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากท่ีสุด เน่ืองจากบ้านเรือนและ
ผู้ใช้น้ําโดยเฉพาะในเขตชุมชนมีการเพิ่มข้ึนรวดเร็ว หากนําข้อมูลเข้าไม่ทันกาลตามท่ีจําเป็นจะมีผลกระทบต่อ
การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หากจําเป็นต้องเพิ่มบุคลากรหรือการจ้างนําเข้าข้อมูลก็เป็นส่ิงท่ีควร
ดําเนินการ เน่ืองจากเป็นส่ิงสําคัญอันดับแรกๆ ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

10) ควรส่งเสริมปัจจัยท่ีจะทําให้สามารถเพิ่มบุคลากรในตําแหน่งพนักงาน GIS โดยตรงเพ่ือ 
ลดภาวะการขาดบุคลากรด้านน้ีเพื่อให้ อจน. สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
มากข้ึน 
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4.3 การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 
ในการนําเสนอระบบคอมพิวเตอร์ของ อจน. น้ัน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่ 

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การส่ือสาร ความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล ความพร้อมในด้านบุคลากร และลักษณะ
สถานท่ีต้ังของ อจน. ตลอดจนภารกิจของ อจน. เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมและควรจะนํามาใช้เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศของ อจน. โดยได้จัดให้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหน่ึง
ของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังน้ีเกิดจากแนวคิดของการใช้เครื่องแม่ข่ายร่วมกันในอนาคต 
และการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเครื่องเดียวสามารถทํางานได้ทุกอย่าง โดยมิได้อิงหรือติดอยู่กับ
ระบบงานใดระบบงานหน่ึง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบงานในลักษณะ SOA ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมทางด้าน
สารสนเทศเป็นท่ียอมรับและใช้กันแพร่หลายดังรายละเอียดท่ีผู้จัดทํา จะกล่าวถึงต่อไปน้ี 

4.3.1 สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ สําหรับ อจน.  
ควรเป็นสถาปัตยกรรมแบบรวมศูนย์ โดยเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์หลักท่ีใช้ร่วมกันหลาย

หน่วยงาน รวมกันอยู่ในห้องอุปกรณ์สารสนเทศ (IT Equipment Room) ซึ่งให้บริการในด้านระบบไฟฟ้า 
ระบบสํารองไฟฟ้าระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบ
ตรวจจับความบกพร่องของระบบอย่างครบถ้วนท้ังน้ี การดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศใดๆ ควรมีลักษณะ
เป็น Network Centric กล่าวคือ ระบบคอมพิวเตอร์จะมีระบบเครือข่ายเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลัก ระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแม่ข่าย (Server) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนภาพ หรืออุปกรณ์เช่ือมโยงอ่ืนๆ จะเช่ือมโยงการทํางานผ่านระบบเครือข่าย โดยมีกล
ยุทธ์สําคัญในการออกแบบ ดังน้ี 

- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ อจน. ต้องเป็นเครื่องท่ีออกแบบมาเพ่ือเป็นเครื่องแม่ข่าย 
โดยเฉพาะมีการออกแบบช้ินส่วนหลักท่ีมีมากกว่า 1 หน่วย สามารถทดแทนการทํางานกันได้ (Redundant) 
เพื่ อ ให้ มีความ เช่ือ ถือได้  (Reliability) มี ค วามพร้อมใช้ งานได้  (Availability) ตลอดจนคํ า นึ ง ถึงการ 
บํารุงรักษา (Serviceability) เป็นสําคัญ 

- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักของ อจน. ควรจะมีจํานวนไม่มากนัก และมีประสิทธิภาพสูง
เพียงพอสําหรับรองรับงานของ อจน. มากกว่าการมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจํานวนมากท่ีมีประสิทธิภาพไม่สูง 
สําหรับกรณีท่ีมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมท่ีมีประสิทธิภาพไม่สูงนักจํานวนหลายๆ เครื่อง ควรนํามาต้ัง
รวมกันไว้ในท่ีเดียวกัน เพ่ือสะดวกในการดูแล เพราะบุคลากรของ อจน. มีจํานวนน้อยและจํากัด ท้ังน้ีเพื่อให้
ง่ายต่อการบริหารจัดการและการบํารุงรักษา และในกรณีท่ีเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายต้องมีความปลอดภัยสูง
ให้ติดต้ัง Firewall 
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- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ อจน. ต้องประกอบด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีมี 
ประสิทธิภาพ (Performance) และสามารถขยายความสามารถ (Scalability) ได้ เพ่ือให้สามารถรองรับ 
การประมวลผลในปัจจุบัน และการขยายตัวของระบบงานและข้อมูลสารสนเทศตามแผนของ อจน.  
ในช่วงเวลา 5 ปี เป็นอย่างน้อย 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสําหรับผู้ใช้ ควรเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพและ 
มีปริมาณเพียงพอสําหรับการใช้งานของบุคลากรของ อจน. โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแต่ละเครื่องควร 
เข้าใช้ระบบงานต่างๆ ได้ตามสิทธิท่ีผู้ใช้งานได้รับ 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ควรมีลักษณะเครื่องรวมถึงซอฟต์แวร์ต่างๆ ท่ีติดต้ังเหมือนกัน 
(Common Hardware and Software) ท้ังน้ีเพ่ือให้ง่ายในการบํารุงรักษา และการให้บริการแก่บุคลากร
ผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของ อจน. โดยคํานึงถึงการจัดหา ควรจัดหาเป็นกลุ่มใหญ่ เพื่อจะได้มีอํานาจ
ต่อรอง และได้ระบบเครื่องท่ีดีมีคุณภาพมากกว่าได้ราคาถูก เพียงอย่างเดียว 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายควรจะใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ ร่วมกันโดยผ่านระบบเครือข่าย อาทิ 
เครื่องพิมพ์ ควรติดต้ัง Printer Server สําหรับบริเวณต่างๆ ท่ีสามารถใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันได้ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้งานของอุปกรณ์และการออกแบบโปรแกรมประยุกต์ควรลดการใช้เครื่องพิมพ์ให้มาก 
ทีสุด โดยอาศัยการแสดงผลทางจอภาพแทน สําหรับกรณีท่ีต้องการพิมพ์ข้อมูลท่ีสําคัญและเป็นความลับ 

4.3.2 ระบบคอมพิวเตอร์กลาง ของ อจน.  
เป็นระบบคอมพิวเตอร์กลางเพื่อการใช้งานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ของ อจน. ควรเป็น

ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงเทคโนโลยีสารสนเทศของ อจน. โดยเคร่ืองแม่ข่ายท่ีจะให้บริการ 
ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีทําหน้าท่ีต่างๆ กัน ดังน้ี 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล (Database Server) ทําหน้าท่ีจัดเก็บฐานข้อมูลกลาง
และฐานข้อมูลของระบบงานต่างๆ ภายใน อจน. โดยใช้ระบบบริหารฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational 
Database Management) ท้ังน้ีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายควรใช้ระบบปฏิบัติการ UNIX หรือ Linux ซึ่งเป็นท่ี
ยอมรับกันโดยท่ัวไปในความมีเสถียรภาพ 

2) เค ร่ืองคอมพิ วเตอร์แม่ ข่ายระบบงาน (Application Server) ทําหน้าท่ี เป็นเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับระบบงานต่างๆ เพ่ือสอดรับกับเทคโนโลยี Web และ N-Tier โดยกระจายหน้าท่ี 
การให้บริการของระบบงานต่างๆ ไม่ให้เป็นภาระของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องใดเครื่องหน่ึงโดยเฉพาะ 
และสามารถขยายขีดความสามารถได้ (Scalability) และกระจายการทํางานในลักษณะกระจายการทํางาน 
(Load Balance) โดยสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายตามความจําเป็นเพื่อมิให้
ต้องลงทุนจํานวนมากในครั้งเดียวและลดภาระการบํารุงรักษา และทําให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลโดยตรง 
ท้ังน้ีการเข้าถึงฐานข้อมูลจะต้องผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานเท่าน้ัน 
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3) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริหารระบบผู้ใช้งาน (User Management Server) ทําหน้าท่ี
บริหารระบบสําหรับผู้ใช้งาน ท้ังสามารถรองรับผู้ใช้งานได้ท้ัง อจน. และเป็นระบบแม่ข่ายท่ีตรวจสอบการผ่าน
เข้าใช้ระบบงานต่างๆ ทําให้เกิดมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของระบบ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับผู้ใช้งาน 
ซึ่งทําให้สามารถรองรับการทํา Single Sign On สําหรับระบบต่างๆ ของ อจน.  

4) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจัดเก็บและบริหารองค์ความรฎ้ (Knowledge Base Server) ทํา
หน้าท่ีจัดเก็บและบริหารองค์ความรู้ท่ีพัฒนาข้ึนภายใน อจน. และแหล่งวิชาการอ่ืนๆ ตลอดจนหลักสูตรท่ี
พัฒนาข้ึนเพ่ือสอนให้กับบุคลากรของ อจน. ในแต่ละระดับในการปฏิบัติงาน อาทิ องค์ความรู้เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานด้านการทําแผนท่ี (GIS) องค์ความรู้เก่ียวกับการจัดการและบริการงานด้านระบบ SCADA หรือองค์
ความรู้เก่ียวกับการทํางานด้านบริการผู้ใช้น้ําในระบบ CIS ท่ีกําลังจะปรับเปล่ียนระบบ ตลอดจนองค์ความรู้ท่ีจะ
เผยแพร่กับผู้ใช้งาน เพ่ือให้ทันเวลาและเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรมากย่ิงข้ึน 

5) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Web Hosting ทําหน้าท่ีบริการ Web Hosting ท่ีรองรับการ
สร้างเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใต้ อจน. ได้ทุกหน่วยงาน โดยกําหนดมาตรฐานของข้อมูลและเน้ือหาท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องของเว็บไซต์ให้ไปในทิศทางเดียวกัน และมีแม่แบบ (Template) สําหรับสร้างเว็บไซต์
ให้กับหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานสามารถติดต่อส่ือสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
ท้ังน้ีจะอํานวยความสะดวกในการสืบค้นหรือประมวลเหตุการณ์หรือหัวข้อต่างๆ ท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็วและ
ครอบคลุมแหล่งข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

6) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายคลังข้อมูล (Data Warehouse) ทําหน้าท่ีรวบรวมข้อมูล 
เพื่อจัดทําคลังข้อมูลของ อจน. สําหรับการวิเคราะห์และใช้งานในภารกิจต่างๆ ท้ังด้านบริหารและปฏิบัติ 
โดยคลังข้อมูลจะเก็บข้อมูลท่ีทําการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดเก็บในลักษณะท่ีจะช่วยในการวางแผนและ 
ตัดสินใจในมิติต่างๆ เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกท้ัง 
มีเครื่องมือช่วยในการพยากรณ์ถึงทิศทางและเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

7) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรายงาน (Report Server) ทําหน้าท่ีสนับสนุนการจัดทํา 
รายงานต่างๆ สําหรับการพัฒนาระบบงานในสถาปัตยกรรมแบบ Web Application เพ่ือการออกรายงาน 
ต่างๆ กระทําได้ง่าย และไม่เป็นภาระของเคร่ืองแม่ข่ายระบบงาน 

8) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS Server : Geographic 
Information System) ทําหน้าท่ีเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสนับสนุนการประมวลผลในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และสํารองข้อมูลด้านสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ สําหรับทุกสาขา และให้บริการข้อมูลกับหน่วยงาน
ต่างๆ ทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ใช้สําหรับแสดงภาพรวมของระบบท่อรวบรวมนํ้าเสียท้ังหมดท่ีมี
ความสัมพันธ์กับตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นส่วนท่อต่างๆ  
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9) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทําหน้าท่ีสํารองระบบ (Backup Server) เคร่ืองดังกล่าวจะทํา
การติดต้ังท่ีศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง (Backup Site) เป็นวิธีท่ีจะช่วยให้องค์กรมีความปลอดภัยและรองรับความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับกองคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ อจน. ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายต่างๆ และอุปกรณ์เครือข่ายหลัก ท้ังน้ีเพราะ อจน. กําลังก้าวสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มข้ึนตามนโยบาย
ขององค์กรเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เพราะเม่ือเกิดความเสียหาย
ท่ีห้องอุปกรณ์สารสนเทศ (IT Equipment Room) ของกองสารสนเทศและประเมินผลแล้ว ศูนย์คอมพิวเตอร์
สํารองก็จะสามารถดําเนินการแทนได้ระดับหน่ึง 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีเสนอข้างต้น ควรมีเพียง 2 แบบ คือ UNIX/Linux Server และ 
MS บุคลากรท่ีทําหน้าท่ีบํารุงรักษาระบบ สําหรับ UNIX Server ควรใช้สถาปัตยกรรมแบบ RISC ส่วน MS 
Windows ใช้สถาปัตยกรรมแบบ Intel โดยเครื่องแม่ข่ายต้องสนับสนุน Multiprocessors แบบ SMP เพื่อให้
รองรับการเช่ือมโยงเครือข่ายความเร็วอย่างน้อย 100 Mbps พร้อมท้ังมีระบบท่ีสามารถทํางานทดแทนกัน 
ได้ (Redundant) ครบถ้วน 

4.3.3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในสํานักและกองต่างๆ 
ควรจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีเป็นส่วนกลาง ท้ังน้ีเพ่ือให้ง่ายในการบริหารจัดการและ

การวางแผนการขยายความสามารถของเครื่อง และหากหน่วยงานใดมีความจําเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายเป็นของตนเอง ควรนํามาติดต้ังไว้ภายในห้องอุปกรณ์สารสนเทศ ท้ังน้ี เน่ืองจากภายในห้องอุปกรณ์
สารสนเทศจะเป็นห้องท่ีได้รับการออกแบบและจัดเตรียมความพร้อมท้ังในด้านระบบไฟฟ้า ระบบสํารองไฟฟ้า 
ระบบปรับอากาศและความช้ืน และมีบุคลากรคอยให้การดูแลและบํารุงรักษาอยู่ส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีใช้
ภายในฝ่ายและกองต่างๆ ควรจะมีเฉพาะเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์สนับสนุนท่ีใช้ร่วมกัน เช่น 
เครื่องพิมพ์แบบต่างๆ และสแกนเนอร์ เครื่องพล็อตเตอร์เป็นต้น โดยการทํางานท้ังหมดจะทํางานผ่านระบบ
เครือข่ายของ อจน. ไปยังเคร่ืองแม่ข่ายท่ีติดต้ังภายในห้องอุปกรณ์สารสนเทศสําหรับหน่วยงานในสํานักงาน
สาขา ควรมีเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดเล็ก และเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ซ่ึงเช่ือมเป็นเครือข่าย 
ท้องถ่ิน (Local Area Network : LAN) และมีระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับพื้นท่ีของส่วนท่ี
รับผิดชอบเพ่ือการใช้งานเฉพาะกิจรวมท้ังระบบ โดยการทํางานท้ังหมดจะทํางานผ่านระบบเครือข่ายของ อจน. 
ไปยังเครือข่ายท่ีติดต้ังภายในห้องอุปกรณ์สารสนเทศ และสามารถจัดเก็บข้อมูลบางส่วนท่ีใช้สําหรับหน่วยงาน
ของตนไว้ท่ีเครื่องแม่ข่ายขนาดเล็กของหน่วยงานเท่าท่ีจําเป็น 
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4.4 การออกแบบระบบเครือข่ายการส่ือสารข้อมูล  
ปัจจุบันระบบเครือข่ายภายในหน่วยงานส่วนกลางของ อจน. และหน่วยงานในภูมิภาค ท้ัง อจน. และ 

อจน. สํานักงานสาขา (ช้ันพิเศษ) ได้มีการออกแบบและติดต้ังระบบเครือข่ายภายใน (LAN) ไปยังจุดต่างๆ ท่ีจะ
ใช้งานและมีการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายระหว่างอาคารภายในสํานักงานเรียบร้อยแล้วและมีความครบถ้วนใน
ระดับหน่ึงสําหรับภายในอาคารได้มีการใช้ Switching เป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณในระบบเครือข่าย พร้อม
ท้ังมีการติดต้ังอุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง (Router) และ Firewall ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายภายใน (LAN) ท่ีค่อนข้าง
สมบูรณ์สําหรับหน่วยงานระดับสาขา ระบบการส่ือสารท่ีให้บริการมีความแตกต่างกันออกไปตามตําแหน่งท่ีอยู่
ของแต่ละพ้ืนท่ี โดยขณะน้ีส่วนใหญ่มีการให้บริการเครือข่าย ระบบ ADSL แล้ว และมีเพียงส่วนน้อยท่ีบริการ 
ADSL ยังไม่ครอบคลุมถึง และคาดว่าในอนาคตอันใกล้จะมีการให้บริการท่ีครบท้ังหมด แต่อย่างไรก็ตาม 
ระบบงานต่างๆ ท่ีจะพัฒนาด้วย Web Technology มากข้ึน ควรจะต้องมีการเตรียมการขยายช่องสัญญาณให้
รองรับปริมาณงานท่ีจะเพิ่มข้ึน  

ในการน้ี จะขอกล่าวถึงหลักการออกแบบระบบเครือข่ายการส่ือสารข้อมูลของ อจน. เพื่อสรุปส่ิงท่ี 
อจน. มีอยู่และควรขยายต่อไปในอนาคต ดังน้ี 

4.4.1 การเช่ือมโยงระบบเครือข่าย ของ อจน. จะแบ่งลักษณะการเช่ือมโยงตามลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ได้ ดังแสดงในภาพท่ี 4.4 ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะคือ 

1) เครือข่ายภายในอาคาร (Building LAN) 
2) เครือข่ายระยะไกล (Wide Area Network WAN) 

 
 

ภาพท่ี 4.4 แสดงการเช่ือมโยงระบบเครือข่าย 
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1) เครือข่ายภายในอาคาร เป็นเครือข่ายท่ีอยู่ภายในอาคารแต่ละโซน โดยท่ัวไปมีหลักการในการเดิน
สายสัญญาณ โดยกําหนดช้ันท่ีเป็นจุดหลักของเครือข่าย เช่น ช้ันท่ีอยู่ตรงกลาง หรือช้ันล่างสุดเป็นต้น โดยมี
แนวทาง ดังน้ี 

- ระหว่างช้ัน ถ้าหากระยะทางมากกว่า 100 เมตร ควรใช้เป็น Fiber Optic และถ้าระยะทาง
น้อยกว่า 100 เมตร ควรใช้ UTP 

- ภายในช้ันเดียวกัน ควรใช้ UTP กระจายจากห้องเครือข่ายไปยังปลายทางเพ่ือให้ง่ายต่อการ
ควบคุมและให้บริการ ในกรณีท่ีระยะเกิน 100 เมตร อาจต้ังจุดกระจายเครือข่ายมากกว่า 1 จุด ได้ 

- จุดหลักของเครือข่ายในแต่ละช้ัน และจุดหลักของเครือข่ายอาคาร ควรอยู่ตรงกลางเพื่อให้
กระจายสายส้ันท่ีสุด 

- ควรใช้ Switch Network ท้ังหมดทุกจุดเพื่อให้มีความเร็ว และประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ 
ตลอดจนสามารถขยายเครือข่ายรองรับการใช้งานด้านสารสนเทศของท้ัง อจน. ได้ 

- อาจพิจารณาใช้ Wireless LAN ในบางตําแหน่งท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีความเร็ว ≤ 11Mbps 
2) เครือข่ายระยะไกล (Wide Area Network) เป็นระบบเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงหน่วยงานต่างๆ เข้าหา

กันโดยใช้สายสัญญาณจากผู้ให้บริการ เช่น บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) หรือหน่วยงานภายนอกอ่ืน 
สายแต่ละเส้นอาจมีสายสัญญาณสํารองในกรณีท่ีต้องใช้เครือข่ายในงานแบบ Mission Critical โดยการ
เช่ือมโยงผ่านอุปกรณ์ท่ีเป็น High Speed Router เป็นหลัก ท้ังน้ีการเลือกใช้ส่ือสําหรับเครือข่ายในส่วน WAN 
เพื่อการเช่ือมต่อสําหรับส่วนภูมิภาคก็เป็นส่ิงท่ีสําคัญ การเช่ือมโยงจากสํานักงานสาขาเข้ามายังส่วนกลาง อาจ
เลือกเทคโนโลยี Virtual Private Network เข้ามาใช้ในการส่ือสารผ่านระบบเครือข่ายสาธารณะอย่างระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เน่ืองจากหน่วยงานในสํานักงานสาขามีการรับส่งข้อมูลกับส่วนกลางยังไม่มากนักใน
ขณะน้ี และยังสามารถทําการส่งข้อมูลในลักษณะเป็นครั้งคราว การเช่ือมต่อเข้ามายังส่วนกลางจะเป็นลักษณะ
การเช่ือมต่อแบบเป็นครั้งคราวไม่ใช่การเช่ือมต่อแบบถาวร เช่น Leasedline หรือ Frame Relay เป็นต้น ซึ่ง
จะทําให้ลดค่าใช้จ่ายในส่วนการเช่ือมต่อลงไปได้ อย่างไรก็ดี หากหน่วยงานในสํานักงานสาขามีความจําเป็นต้อง
ต่อเข้าส่วนกลาง การใช้ ADSL ก็เป็นทางเลือกท่ีน่าจะพิจารณา โดยค่าใช้จ่ายถูกลงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน 
โดยไม่กระทบกับสถาปัตยกรรมระบบ เครือข่ายในภาพรวม 

4.4.2 สถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย  
ระบบเครือข่ายถือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสําคัญสําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังหลาย 

หากระบบเครือข่ายด้อยประสิทธิภาพ หรือขาดความน่าเช่ือถือจะทําให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนอ่ืนๆ 
ด้อยประสิทธิภาพ และขาดความน่าเช่ือถือลงไปด้วย ในการน้ี ได้อาศัยกลยุทธ์ในการออกแบบระบบเครือข่าย
ของ อจน. ดังน้ี 
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- การออกแบบระบบเครือข่ายต้องเน้นเรื่องความเช่ือถือได้ มีความพร้อมใช้งานได้ ตลอดจน
คํานึงถึงการบํารุงรักษาเป็นสําคัญ 

- ระบบเครือข่ายต้องครอบคลุมท่ัวถึงท้ังภายในและภายนอก อจน. 
- ระบบเครือข่ายต้องมีความปลอดภัย เพ่ือป้องกันการบุกรุกเข้าถึงระบบงาน และข้อมูล

สารสนเทศของ อจน. ท้ังจากบุคคลภายในและภายนอก อจน. 
- ระบบเครือข่ายส่วนกลางจําเป็นต้องมีความเร็ว และประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนสามารถ

ขยายเครือข่ายรองรับการใช้งานด้านสารสนเทศของท้ัง อจน. ได้ 
- ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายควรอยู่ในรูปแบบ Configuration เดียวกัน เพ่ือให้ง่าย 

ต่อการบํารุงรักษา และคํานึงถึงส่ิงท่ี อจน. ได้ลงทุนไปแล้ว 
- ระบบเครือข่ายต้องขจัดส่ิงท่ีจะเป็น Single Point Failure โดยมีอุปกรณ์เครือข่ายท่ี

เพียงพอสําหรับรองรับและขจัดจุดอ่อนของระบบดังกล่าวท้ังน้ี อจน. อาจติดต้ัง Remote Access Server
สําหรับรองรับการ Dial Up จากบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกท่ีได้รับสิทธ์ิ เพ่ือการใช้ระบบงานต่างๆ ของ 
อจน. สําหรับการส่งผ่านข้อมูลระหว่าง อจน. กับหน่วยภายนอกน้ันต้องเป็ นไปอย่างมีระบบ เพ่ือให้สามารถ
ตรวจสอบ และควบคุมรักษาความปลอดภัยรวมท้ังการรั่วไหลของความลับต่างๆได้ ท้ังน้ีเทคโนโลยีด้าน 
Firewall และ Intrusion Prevention System : IPS จะเป็นเพียงองค์ประกอบหน่ึงในหลายๆ องค์ประกอบท่ี
จะทําหน้าท่ีสร้างระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยโดยรวมของ อจน. โดยในส่วนกลางได้ดําเนินการในส่วนน้ีแล้ว 
แต่ยังคงเหลือในส่วนสํานักงานสาขา อยู่ในแผนการดําเนินการในปี 2562 ระบบเครือข่ายของ อจน. จะมี
ศูนย์กลางอยู่ภายในห้องอุปกรณ์สารสนเทศของ อจน. ซ่ึงนอกจากจะจัดบริการในเรื่องของระบบปรับอากาศ
ระบบไฟฟ้าและระบบสํารองไฟฟ้า แล้วยังเช่ือมโยง Router ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตาม
มาตรฐานออกแบบเครือข่ายสําหรับองค์กรโดยท่ัวไปท่ีมีลักษณะของระบบสายสัญญาณ และการจัดหมวดหมู่
ของอุปกรณ์อย่างเป็นสัดส่วน เหมาะสมกับสภาพการใช้งานนอกจากการใช้ระบบเครือข่ายเพื่อการส่งผ่านข้อมูล
แล้ว อจน. อาจนําระบบเสริมอ่ืนๆ เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบประชุมทางไกล มาใช้ในการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างหน่วยงาน เช่นหน่วยงานส่วนกลางกับสํานักงานสาขา เพื่อเป็นการใช้งานระบบเครือข่ายท่ี
จัดสร้างได้อย่างคุ้มค่า แต่ท้ังน้ีท้ังน้ันการนําระบบเสริมอ่ืนๆ มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จําเป็นท่ีจะต้องมีการ
เช่ือมต่อท่ีดีมีความเร็วและความน่าเช่ือถือสูง ซ่ึงในอนาคตหาก อจน. มีการเช่ือมต่อระหว่างหน่วยงานด้วย
ระบบเครือข่ายท่ีมีความเร็วสูงข้ึนอาจจะนําระบบเสริมเหล่าน้ีมาใช้งานได้อย่างจริงจัง โดยไม่กระทบกับ
สถาปัตยกรรมท่ีได้ออกแบบไว้น้ี 
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4.5 การออกแบบระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล 
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคัญอย่างย่ิง และต้องทําอย่างเป็นระบบ 

การดําเนินการด้านระบบความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลภายใน อจน. จึงต้องครอบคลุมการดําเนินงานท้ัง 3 
ระดับ ได้แก่ ระดับนโยบาย ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ ท้ังน้ีหากผู้บริหารในระดับนโยบายมิได้ให้
ความสําคัญ ก็เป็นการยากท่ีจะทําให้การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสัมฤทธ์ิผลได้การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยข้อมูลมิได้จํากัดเฉพาะการป้องกันมิให้ผู้อ่ืนล่วงละเมิด ข้อมูลท่ีมิได้รับสิทธิเท่าน้ัน แต่ยังหมายรวมถึง
การป้องกันการสูญหายของข้อมูล ความผิดพลาดของข้อมูล หรือการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยสาเหตุอาจ
เกิดจากความขัดข้องของอุปกรณ์ ความผิดพลาดโดยไม่เจตนา การก่อวินาศกรรม วินาศภัย และการโจรกรรม 
หรือแม้กระท่ังไวรัสคอมพิวเตอร์ จะเห็นได้ว่าเป็นการยากท่ีจะกําหนดกรอบอย่างชัดเจน ระบบรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยจึงเกิดหลายๆ องค์ประกอบ โดยสามารถแบ่งองค์ประกอบดังน้ี 

4.5.1 ความม่ันคงปลอดภัยในระบบเครือข่าย  
เป็นการป้องกันการล่วงล้ําผ่านระบบเครือข่าย อจน. ควรใช้อุปกรณ์พวก Firewall และ 

Intrusion Prevention System เพ่ือป้องกันการบุกรุกจากเครือข่ายของ อจน. เอง ในกรณีท่ีระบบงานท่ี
ทํางานบนเครื่องแม่ข่ายภายในเป็นระบบงานท่ีมีความสําคัญมาก อจน. อาจพิจารณาใช้อุปกรณ์ Firewall เพ่ือ
ป้องกันเครื่องแม่ข่ายเหล่าน้ันจากบุคลากรภายในอีกช้ันหน่ึง สําหรับในส่วนกลางและ อจน. ได้ดําเนินการใน
ส่วนน้ีแล้ว แต่ยังคงเหลือในส่วน สํานักงานสาขา อยู่ในแผนการดําเนินการในปี 2562 นอกจากน้ันการเพ่ิม 
Bandwidth ของระบบเครือข่ายอย่างเหมาะสมก็เป็นอีกส่วนท่ีจะประกันได้ว่าจะไม่เกิดความคับคั่งของการ
ส่งผ่านข้อมูล ซึ่งส่งผลให้ข้อมูลล่าช้า หรือสูญหายได้ อันเป็นการลดหย่อนความน่าเช่ือถือของข้อมูลลง 

4.5.2 ความม่ันคงปลอดภัยด้านสถานท่ี  
เป็นการป้องกันการเข้าถึงอุปกรณ์และระบบต่างๆ โดยตรงท่ีเครื่องแม่ข่าย เครื่องลูกข่าย หรือ

อุปกรณ์อ่ืนๆ สําหรับในกรณีของเครื่องแม่ข่ายซึ่งมีความสําคัญ อจน. ควรจัดให้อยู่ภายในสถานท่ีท่ีปลอดภัย 
ได้แก่ ภายในห้องอุปกรณ์สารสนเทศ (IT Equipment Room) ซ่ึงได้มีการจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ 
เพื่อสร้างความมั่นคงให้เกิดกับระบบ เช่น มีประตูล็อก มีระบบไฟฟ้า ระบบสํารองไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ
อย่างเพียงพอ โทรทัศน์วงจรปิด และระบบป้องกันอัคคีภัย 

4.5.3 ความม่ันคงปลอดภัยในระบบงาน  
เป็นการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากการใช้ระบบงาน รวมถึงการดูแลและบํารุงรักษา

ระบบงานและข้อมูล อจน. ควรกําหนดมาตรการในด้านระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
โดยภาพรวม โดยพิจารณาต้ังแต่เริ่มโครงการจนกระท่ังถึงการดูแลและบํารุงรักษาระบบ ไม่ควรทําเป็นระบบ
เสริมในภายหลัง โดย อจน. ควรพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
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- มีการพิสูจน์ตัวบุคคล โดยท่ัวไปมักจะเป็นการใช้รหัสผู้ใช้งาน ร่วมกับรหัสผ่าน ซ่ึงมีการ
เปล่ียนรหัสผ่านเป็นระยะๆ 

- มีการเก็บข้อมูลท่ีจะสามารถติดตามประวัติการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละคน 
- ควรมีการสํารองข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ 
- ทํา Incremental Backup เท่าท่ีเป็นได้สําหรับข้อมูลท่ีเป็นรายวัน และทํา Full Backup 

เป็นรายสัปดาห์ และใช้ระบบสํารองข้อมูลท่ีมีความเร็วสูง 
- ซ้อมการเรียกคืนข้อมูลทุก 3-6 เดือนข้ึนกับอัตราการเปล่ียนแปลงข้อมูล 
- การปฏิบัติงานของบุคลากรต้องคํานึงถึงการรักษาความปลอดภัยม่ันคงของระบบงานด้วย

ท้ังน้ีต้องมีการอบรมวิธีการ และการช้ีแจงเน้นปัญหาของการขาดความมั่นคงปลอดภัยของระบบอย่างสม่ําเสมอ 
- มาตรการรักษาความปลอดภัยควรคํานึงถึงความสะดวกในการปฏิบัติงาน เพราะต้องเป็น

ระบบข้ันตอนการทํางานในระยะยาว หากไม่สะดวกจะถูกละเลยและไม่ปฏิบัติตาม 
- นําเทคโนโลยีด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบกุญแจสาธารณะ (PKI) มาประยุกต์ใช้ในการพิสูจน์

ตัวบุคคล การส่ือสาร ข้อมูลแบบปลอดภัย และการลงลายมือช่ือดิจิตอล โดยการจัดสร้าง Certificate 
Authority เพ่ือแจกจ่ายระบบกุญแจสําหรับบุคลากรของ อจน. 
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บทท่ี 5  
 

แผนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายการส่ือสารข้อมูล และระบบสารสนเทศ 
 

 จากการออกแบบระบบงานสารสนเทศในภาพรวม การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
การส่ือสารข้อมูล และการออกแบบระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูลของ อจน. ในบทท่ี 4 ท้ังน้ีจึงได้จัดทํา
รายละเอียดการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบการส่ือสารข้อมูลเป็นลักษณะ
โครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ICT ของ อจน. และสะดวกต่อการบริหารจัดการงบประมาณ
โดยเฉพาะหากมีความจําเป็นต้องปรับเปล่ียนแผนการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล หรือของ อจน. 
จะได้ปรับเปล่ียนเฉพาะบางโครงการท่ีมีผลกระทบเท่าน้ัน แต่จะไม่มีผลกระทบกับโครงการท้ังหมดตามแผนท่ีได้
กําหนดไว้ จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายการส่ือสาร
ข้อมูล โดยแต่ละโครงการมีรายละเอียดเก่ียวกับ 

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
- หลักการและเหตุผล 
- วัตถุประสงค์ 
- กลุ่มเป้าหมาย/พ้ืนท่ีดําเนินการ 
- ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ 
- วิธีการดําเนินการ 
- งบประมาณโครงการ 
- ผลผลิต 

ท้ังน้ีได้สรุปโครงการ ท่ีได้จัดทําท้ังหมดตามแผนยุทธศาสตร์ของ ICT ของ อจน. และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ICT ของประเทศไทย ดังแสดงในตารางท่ี 5.1 และได้จัดลําดับความสําคัญของโครงการท่ีมีต่อ
องค์กร โดยแบ่งความสําคัญออกเป็น 3 กลุ่มดังแสดงในตารางท่ี 5.2 ซึ่งหมายเลขแสดงความสําคัญต่อองค์กรมี
ความหมายดังน้ี 

1 = ความสําคัญอย่างย่ิง เป็นโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและให้ความสะดวกต่อ
ประชาชนผู้ใช้บริการ 

2 = ความสําคัญปานกลาง เป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้กับองค์กรโดยรวมเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานต่อเน่ือง 

3 = ความสําคัญเล็กน้อย เป็นโครงการสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรให้มี เพ่ิม
ประสิทธิภาพข้ึน 
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ตารางท่ี 5.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ จําแนกตามหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ลําดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ 
ความสอดคล้องกับแผน แผนดิจิทัลองค์การ

จัดการนํ้าเสีย  
ระยะ 5 ปี  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย ระยะ 3 ปี   

1 โครงการจัดหาอุปกรณ์
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการองค์กร 

1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้
ครอบคลุมท้ัวประเทศ 
3 : สร้างสังคมคุณภาพท่ี
ท่ัวถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

3 : การยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคธุรกิจ 

1 : พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัลครอบคลุม
ท้ังองค์กร (Digital 
Divide) 

กสป. 

2 โครงการพัฒนาเครือข่าย
และระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลด้าน
สารสนเทศ 

1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้
ครอบคลุมท้ัวประเทศ 
3 : สร้างสังคมคุณภาพท่ี
ท่ัวถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

3 : การยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคธุรกิจ 

1 : พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัลครอบคลุม
ท้ังองค์กร (Digital 
Divide) 

กสป. 

3 โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารความเส่ียง 

1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้
ครอบคลุมท้ัวประเทศ 
3 : สร้างสังคมคุณภาพท่ี
ท่ัวถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

3 : การยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคธุรกิจ 

1 : พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัลครอบคลุม
ท้ังองค์กร (Digital 
Divide) 

กสป./ กบค. 

4 โครงการท่ีปรึกษา
เทคโนโลยีดิจิทัลและความ
ปลอดภัยขององค์การ
จัดการน้ําเสีย 

1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้
ครอบคลุมท้ัวประเทศ 
3 : สร้างสังคมคุณภาพท่ี
ท่ัวถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

3 : การยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคธุรกิจ 

1 : พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัลครอบคลุม
ท้ังองค์กร (Digital 
Divide) 

กสป. 

5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ภายในองค์กร 

1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้
ครอบคลุมท้ัวประเทศ 
3 : สร้างสังคมคุณภาพท่ี
ท่ัวถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

3 : การยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคธุรกิจ 

1 : พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัลครอบคลุม
ท้ังองค์กร (Digital 
Divide) 

กสป. 
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ลําดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ 
ความสอดคล้องกับแผน แผนดิจิทัลองค์การ

จัดการนํ้าเสีย  
ระยะ 5 ปี  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย ระยะ 3 ปี   

6 โครงการจัดทํากรอบ
สถาปัตยกรรมองค์กรของ
องค์การจัดการน้ําเสีย 

4 : ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

1 : การพัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถรองรับการไปสู่
รัฐบาลดิจิทัล 

2 : ยกระดับขีด
ความสามารถสู่การเป็น
หน่วยงานดิจิทัล 
(Digital Organization) 

ทุกหน่วยงาน 

7 โครงการศึกษา
กระบวนการทํางานท่ีเป็น
มาตรฐาน พร้อมการ
ปรับเปล่ียนกระบวนการ
ดําเนินงาน 

4 : ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

1 : การพัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถรองรับการไปสู่
รัฐบาลดิจิทัล 

2 : ยกระดับขีด
ความสามารถสู่การเป็น
หน่วยงานดิจิทัล 
(Digital Organization) 

ทุกหน่วยงาน 

8 โครงการพัฒนาระบบการ
ควบคุมและติดตาม
โครงการขององค์การ
จัดการน้ําเสีย 

4 : ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

1 : การพัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถรองรับการไปสู่
รัฐบาลดิจิทัล 

2 : ยกระดับขีด
ความสามารถสู่การเป็น
หน่วยงานดิจิทัล 
(Digital Organization) 

ทุกหน่วยงาน 

9 โครงการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศของ องค์การ
จัดการน้ําเสีย 

4 : ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

1 : การพัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถรองรับการไปสู่
รัฐบาลดิจิทัล 

2 : ยกระดับขีด
ความสามารถสู่การเป็น
หน่วยงานดิจิทัล 
(Digital Organization) 

ทุกหน่วยงาน 

10 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเพ่ือการลด
ใช้กระดาษ 

4 : ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

1 : การพัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถรองรับการไปสู่
รัฐบาลดิจิทัล 

2 : ยกระดับขีด
ความสามารถสู่การเป็น
หน่วยงานดิจิทัล 
(Digital Organization) 

ทุกหน่วยงาน 

11 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

4 : ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

1 : การพัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถรองรับการไปสู่
รัฐบาลดิจิทัล 

2 : ยกระดับขีด
ความสามารถสู่การเป็น
หน่วยงานดิจิทัล 
(Digital Organization) 
 

กสป./ กทบ. 

12 โครงการพัฒนาระบบ
ประชุมทางไกล เพ่ือการ
บริหารองค์กร 

4 : ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

1 : การพัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถรองรับการไปสู่
รัฐบาลดิจิทัล 

2 : ยกระดับขีด
ความสามารถสู่การเป็น
หน่วยงานดิจิทัล 
(Digital Organization) 
 

กสป. 
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ลําดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ 
ความสอดคล้องกับแผน แผนดิจิทัลองค์การ

จัดการนํ้าเสีย  
ระยะ 5 ปี  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย ระยะ 3 ปี   

13 โครงการพัฒนาระบบ
ควบคุมภายใน 

4 : ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

1 : การพัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถรองรับการไปสู่
รัฐบาลดิจิทัล 

2 : ยกระดับขีด
ความสามารถสู่การเป็น
หน่วยงานดิจิทัล 
(Digital Organization) 

กสป./ กบค. 

14 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานบัญชี การเงิน 
และงบประมาณ 

4 : ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

1 : การพัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถรองรับการไปสู่
รัฐบาลดิจิทัล 

2 : ยกระดับขีด
ความสามารถสู่การเป็น
หน่วยงานดิจิทัล 
(Digital Organization) 

กสป./ ฝบง. 

15 โครงการพัฒนาระบบ
ตรวจสอบภายใน 

4 : ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

1 : การพัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถรองรับการไปสู่
รัฐบาลดิจิทัล 

2 : ยกระดับขีด
ความสามารถสู่การเป็น
หน่วยงานดิจิทัล 
(Digital Organization) 

กสป./ สตน. 

16 จัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรม
ด้านน้ําเสียท่ัวทุกภูมิภาค
ของประเทศ 

4 : ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

1 : การพัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถรองรับการไปสู่
รัฐบาลดิจิทัล 

2 : ยกระดับขีด
ความสามารถสู่การเป็น
หน่วยงานดิจิทัล 
(Digital Organization) 

กสป./ฝจส.1 
ฝจส.2 

17 โครงการอบรมและสอบ
การเข้าใจดิจิทัล (Digital 
Literacy) ของบุคลากร
ของ อจน. 

5 : พัฒนากําลังคนให้พร้อม
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล 

2 : การยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

3 : พัฒนาทักษะคนและ
นวัตกรรมสู่ยุคดิจิทัล 
(Digital Human and 
Innovation) 

กสป./ กทบ. 

18 โครงการความร่วมมือกับ
หน่วยงานหลักท่ีคอย
กํากับ ดูแล การพัฒนา
ทักษะดิจิทัล ท้ัง
มหาวิทยาลัยและสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ 

5 : พัฒนากําลังคนให้พร้อม
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล 

2 : การยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

3 : พัฒนาทักษะคนและ
นวัตกรรมสู่ยุคดิจิทัล 
(Digital Human and 
Innovation) 

กสป./ กทบ. 

19 โครงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านการจัดการ
น้ําเสีย 

5 : พัฒนากําลังคนให้พร้อม
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล 

2 : การยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

3 : พัฒนาทักษะคนและ
นวัตกรรมสู่ยุคดิจิทัล 
(Digital Human and 
Innovation) 
 

กสป./ กทบ./
ฝจส.1 และ 2 
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ลําดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ 
ความสอดคล้องกับแผน แผนดิจิทัลองค์การ

จัดการนํ้าเสีย  
ระยะ 5 ปี  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย ระยะ 3 ปี   

20 โครงการการบริหาร
จัดการองค์ความรู้ 
(Knowledge 
Management) 

5 : พัฒนากําลังคนให้พร้อม
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล 

2 : การยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

3 : พัฒนาทักษะคนและ
นวัตกรรมสู่ยุคดิจิทัล 
(Digital Human and 
Innovation) 
 

กสป./ กทบ. 

21 โครงการจัดทําข้อมูลด้าน
นํ้าเสียแบบครบวงจรบน
ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ 

2 : การขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

4 : การยกระดับความมั่นคงและ
เพิ่มความปลอดภัยของประชาชน 

4 : การบูรณาการงาน
ดิจิทัลด้านบริหารจัดการ
นํ้าเสียอย่างยั่งยืน 
(Digital Sustainable) 

กสป./ ฝจส.1 
และ 2 

22 โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลจะนํามา
สนับสนุนการใช้งานของ
หน่วยงานภายใน ภายนอก 
และประชาชนท่ัวไป 

2 : การขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

4 : การยกระดับความมั่นคงและ
เพิ่มความปลอดภัยของประชาชน 

4 : การบูรณาการงาน
ดิจิทัลด้านบริหารจัดการ
นํ้าเสียอย่างยั่งยืน 
(Digital Sustainable) 
 

ทุกหน่วยงาน 

23 โครงการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกทางเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

2 : การขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

4 : การยกระดับความมั่นคงและ
เพิ่มความปลอดภัยของประชาชน 

4 : การบูรณาการงาน
ดิจิทัลด้านบริหารจัดการ
นํ้าเสียอย่างยั่งยืน 
(Digital Sustainable) 

ทุกหน่วยงาน 

24 โครงการทบทวนกฎ 
ระเบียบ ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจท่ีนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาขับเคล่ือน 

6 : สร้างความเช่ือมั่นในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

- 5 : กลไกลการสร้าง
ความเช่ือมั่นใน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Reliance) 

ทุกหน่วยงาน 

25 โครงการศึกษาการจัดเก็บ
รายได้ขององค์การจัดการ
น้ําเสีย 

6 : สร้างความเช่ือมั่นในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

- 5 : กลไกลการสร้าง
ความเช่ือมั่นใน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Reliance) 

กสป./กจร. 

26 โครงการศึกษาความ
ร่วมมือการลงทุน (Public 
Private Partnership: 
PPP) กับภาคเอกชน หรือ
ผู้มีส่วนได้เสีย 

6 : สร้างความเช่ือมั่นในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

- 5 : กลไกลการสร้าง
ความเช่ือมั่นใน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Reliance) 

ฝพอ./ฝวศ. 
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ตารางท่ี 5.2 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการฯ ตามแผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย ระยะ 3 ปี 
ลําดับท่ี แผนงาน/โครงการ ความสําคัญของโครงการ ความเกี่ยวข้องของระบบ 

1 โครงการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการองค์กร 

1 ต้องทํางานต่อเนื่องจากระบบหลัก 

2 โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลด้านสารสนเทศ 

1 ต้องทํางานต่อเนื่องจากระบบหลัก 

3 โครงการพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียง 2 ต้องทํางานต่อเนื่องจากระบบหลัก 
4 โครงการท่ีปรึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลและ

ความปลอดภัยขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
3 ต้องทํางานต่อเนื่องจากระบบหลัก 

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตภายในองค์กร 

1 ต้องทํางานต่อเนื่องจากระบบหลัก 

6 โครงการจัดทํากรอบสถาปัตยกรรมองค์กร
ขององค์การจัดการน้ําเสีย 

1 ต้องทํางานต่อเนื่องจากระบบหลัก 

7 โครงการศึกษากระบวนการทํางานท่ีเป็น
มาตรฐาน พร้อมการปรับเปล่ียน
กระบวนการดําเนินงาน 

2 ต้องทํางานต่อเนื่องจากระบบหลัก 

8 โครงการพัฒนาระบบการควบคุมและ
ติดตามโครงการขององค์การจัดการนํ้าเสีย 

1 ต้องทํางานต่อเนื่องจากระบบหลัก 

9 โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของ 
องค์การจัดการน้ําเสีย 

2 ต้องทํางานต่อเนื่องจากระบบหลัก 

10 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือ
การลดใช้กระดาษ 

1 ต้องทํางานต่อเนื่องจากระบบหลัก 

11 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

3 ต้องทํางานต่อเนื่องจากระบบหลัก 

12 โครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกล เพื่อ
การบริหารองค์กร 

3 สามารถทําเป็นเอกเทศน์ 

13 โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน 3 ต้องทํางานต่อเนื่องจากระบบหลัก 

14 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบัญชี 
การเงิน และงบประมาณ 

2 ต้องทํางานต่อเนื่องจากระบบหลัก 

15 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน 3 ต้องทํางานต่อเนื่องจากระบบหลัก 

16 จัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมด้านนํ้าเสียท่ัวทุก
ภาคของประเทศ 

2 ความร่วมมือกับภาครัฐและ
มหาวิทยาลัย 
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ลําดับท่ี แผนงาน/โครงการ ความสําคัญของโครงการ ความเกี่ยวข้องของระบบ 
17 โครงการอบรมและสอบการเข้าใจดิจิทัล 

(Digital Literacy) ของบุคลากรของ อจน. 
1 สามารถทําเป็นเอกเทศน์ 

18 โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานหลักท่ี
คอยกํากับ ดูแล การพัฒนาทักษะดิจิทัล ท้ัง
มหาวิทยาลัยและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

1 ความร่วมมือกับภาครัฐและ
มหาวิทยาลัย 

19 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการ
จัดการน้ําเสีย 

1 ความร่วมมือกับภาครัฐและ
มหาวิทยาลัย 

20 โครงการการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
(Knowledge Management) 

2 ต้องทํางานต่อเนื่องจากระบบหลัก 

21 โครงการจัดทําข้อมูลด้านน้ําเสียแบบครบ
วงจรบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

1 ต้องทํางานต่อเนื่องจากระบบหลัก 

22 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจะ
นํามาสนับสนุนการใช้งานของหน่วยงาน
ภายใน ภายนอก และประชาชนท่ัวไป 

2 ต้องทํางานต่อเนื่องจากระบบหลัก 

23 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล 

1 สามารถทําเป็นเอกเทศน์ 

24 โครงการทบทวนกฎ ระเบียบ ให้สอดคล้อง
กับภารกิจท่ีนําเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ขับเคล่ือน 

3 ต้องทํางานต่อเนื่องจากระบบหลัก 

25 โครงการศึกษาการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การจัดการนํ้าเสีย 

2 สามารถทําเป็นเอกเทศน์ 

26 โครงการศึกษาความร่วมมือการลงทุน 
(Public Private Partnership: PPP) กับ
ภาคเอกชน หรือผู้มีส่วนได้เสีย 

1 สามารถทําเป็นเอกเทศน์ 
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5.1 โครงการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร 
 

หลักการและเหตุผล 
องค์การจัดการนํ้าเสีย (อจน.) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของอุปกรณ์ทางด้านสารสนเทศท่ีจะนํามาใช้

ในการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึงอุปกรณ์
สารสนเทศอ่ืนๆ ท่ีสามารถนํามาใช้ในการทํางานให้มีความสะดวกและง่ายข้ึน ดังน้ันการจัดหาอุปกรณ์
สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการของ อจน. จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงประกอบกับอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ท่ีใช้อยู่
ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานท่ีนานทําให้ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม 

 
วัตถุประสงค์ 

o เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีอุปกรณ์สารสนเทศท่ีใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
o เพื่อให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
o เพื่อเป็นการลดภาระและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ขององค์กร 

 
เป้าหมาย 

 มีอุปกรณ์สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการการใช้งานของพนักงาน 
 
วิธีดําเนินงานหรือกิจกรรม 

o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
o จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดขอบเขตงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
o ดําเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 
o ส่งมอบและตรวจรับอุปกรณ์สารสนเทศ 

  
ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปี พ.ศ.2560-2564  

 
สถานที่/พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 อจน. ส่วนกลาง และสํานักงานสาขา 
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ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาตร์ อจน. 

  ยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการนํ้าเสีย 
กลยุทธ์ท่ี 7 : การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 

 
งบประมาณโครงการ 
 ปีงบประมาณ 2560-2564 

 
งบประมาณรวม (จําแนกแต่ละปีงบประมาณ)  

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 

1.95 3.00 3.00 3.00 3.00 13.95 

 
ผลผลิต : อุปกรณ์สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพได้ครบตามท่ีกําหนดพร้อมใช้งาน 
ผลลัพธ์ : การทํางานภายในองค์การมีประสิทธิภาพมากช้ึน สภาพขาดแคลนอุปกรณ์สารสนเทศมีน้อยลง 

 
ประเมินผลเม่ือส้ินสุดโครงการ 
 ประเด็นการประเมิน   : ความพึงพอใจต่อการใช้งานอุปกรณ์สารสนเทศ 
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจของพนักงาน 
 
การติดตามผล 
 หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการใช้งานอุปกรณ์สารสนเทศ 
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจ 

ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสารสนเทศและประเมินผล 
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ผลประโยชน์ท่ีได้รับ 
 ผลประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงิน 
  - ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม 
 ผลประโยชน์ท่ีไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 
  - คุณภาพของงานท่ีได้มาจากการใช้อุปกรณ์สารสนเทศมีมากข้ึน 

- ความสะดวกและรวดเร็วต่อการติดต่อและรับข้อมูลข่าวสารจากสํานักงานสาขา 
  - พนักงานทํางานได้สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 

 
ตัวชี้วัดและความสําเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
- องค์กรมีอุปกรณ์สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ร้อยละ 80 
- มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์น้อยลง ร้อยละ 50 

เชิงคุณภาพ 
- พนักงานมีความเช่ือมั่นในการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กร 

 
5.2 โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้านสารสนเทศ 
 

หลักการและเหตุผล 
องค์การจัดการนํ้าเสีย (อจน.) ได้จัดทํา โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของ

ข้อมูลด้านสารสนเทศ เพ่ือให้เป็นไปตาม แผนการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ในการพัฒนาสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อจน. มีความจําเป็นท่ีจะต้องมีการปรับเปล่ียน และพัฒนาให้
ทันยุคทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเข้ามาเสริมในการดําเนินงาน เพื่อให้ อจน. ก้าวข้ึนเป็นองค์กรช้ันนํา 
เพื่อปวงชนท่ีให้บริการด้านการจัดการนํ้าเสียอย่างมีคุณภาพท่ัวถึงและได้มาตรฐาน 

 

วัตถุประสงค์ 
o เพื่อการติดต่อส่ือสารข้อมูลท้ังภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมถึงมีการ

นําทรัพยากรสารสนเทศ สร้างเป็นระบบเครือข่ายเพื่อใช้งานร่วมกันอย่างคุ้มค่า 
o สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน สามารถพัฒนาระบบงานใหม่ ในเชิงของการ

จัดการทรัพยากรข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์ในลักษณะภาพรวม เพื่อลดความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงาน 
ตอบสนองความต้องการในการใช้งานข้อมูลร่วมกันได้ดีย่ิงข้ึน 
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o เพื่อการควบคุมระบบการดําเนินการได้ดีย่ิงข้ึน โดยการติดต่อส่ือสารกันภายในองค์กรผ่าน 
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทําให้การส่งข้อมูลและรายงานต่างๆ จากสํานักงานสาขา สามารถกระทําได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิผลย่ิงข้ึน 

o ส่งเสริมให้มีการส่งข้อมูลและรายงาน ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือความรวดเร็วใน 
การประสานงานด้านต่างๆ ทําให้สามารถดําเนินโครงการต่างๆ ได้รวดเร็ว สําเร็จผลตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

o เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสารทางโทรศัพท์ ด้วยการใช้งานผ่านระบบโทรศัพท์ขององค์กร
ในการติดต่อส่ือสารกัน ระหว่างหน่วยงานของ อจน. ท้ังในส่วนกลางและสํานักงานสาขา   

 
เป้าหมาย 

มีระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลท่ีสามารถรองรับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศได้ในอนาคต   

 
วิธีดําเนินงานหรือกิจกรรม 

o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
o จัดต้ังคณะกรรมการกําหนดขอบเขตงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
o ดําเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 
o ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่าย 
o ส่งมอบและตรวจรับ  

 
ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปี พ.ศ.2560-2564  

 
สถานที่/พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 อจน. ส่วนกลาง และสํานักงานสาขา 
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ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาตร์ อจน. 

  ยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการนํ้าเสีย 
กลยุทธ์ท่ี 7 : การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 

 
งบประมาณโครงการ 
 ปีงบประมาณ 2560-2564 

 
งบประมาณรวม (จําแนกแต่ละปีงบประมาณ)  

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00 

 
ผลผลิต : การติดต้ังอุปกรณ์เช่ือมต่อและปรับปรุงเครือข่ายแล้วเสร็จตามโครงการ 
ผลลัพธ์ : ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพและเช่ือถือได้มากช้ึน 

 
ประเมินผลเม่ือส้ินสุดโครงการ 
 ประเด็นการประเมิน   : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบเครือข่าย 
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจของพนักงาน 
 
การติดตามผล 
 หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบเครือข่าย 
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจ 

ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสารสนเทศและประเมินผล 
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ผลประโยชน์ท่ีได้รับ 
 ผลประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงิน 
  - ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับระบบเครือข่าย 
 ผลประโยชน์ท่ีไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 
  - คุณภาพของงานท่ีได้มาจากการใช้ระบบเครือข่ายมีมากข้ึน 
  - พนักงานทํางานได้สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 

 - เกิดความเสียหายของข้อมูลสารสนเทศน้อยลง 
- ภาพรวมระบบสารสนเทศภายในองค์กรมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานมากข้ึน 

 
ตัวชี้วัดและความสําเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
- องค์กรมีระบบเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 
- มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางด้านระบบเครือข่ายน้อยลง ร้อยละ 50 

เชิงคุณภาพ 
- พนักงานมีความเช่ือมั่นในการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กร 

 
5.3 โครงการพัฒนาระบบบริหารความเส่ียง 
 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์การจัดการนํ้าเสีย (อจน.) ในการพัฒนาสมรรถนะของ

องค์กร และเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการส่ือสารเช่ือมโยงหน่วยงานอย่างท่ัวถึง ประกอบกับการ
บริหารความเส่ียงองค์กรยังไม่มีระบบสารสนเทศด้านการบริหารความเส่ียงสนับสนุนงานการบริหารความเส่ียง
ให้มีประสิทธิภาพ ด้านการวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารความเส่ียง รวมถึงการรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนการบริหารความเส่ียงให้ครบถ้วน น่าเช่ือถือ และตรวจสอบได้เป็นสําคัญ เป็นต้น 

ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นจะต้องจัดหาระบบสารสนเทศด้านการบริหารความเส่ียงมาเป็นเครื่องมือในการ
สนับสนุนในการบริหารและจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยังเป็นการช่วยผลักดันองค์กรให้ได้รับผลการ
ประเมินผลการดําเนินงานในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารกลยุทธ์อีกด้วย 
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วัตถุประสงค์ 
o เพื่อให้มีระบบสารสนเทศด้านการบริหารความเส่ียง ระบบการวิเคราะห์และประเมินผลการ

บริหารความเส่ียง รวมถึงการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียงมีความครบถ้วน 
น่าเช่ือถือ และตรวจสอบได้ 

o เพื่อสามารถรองรับและตอบสนองต่อความต้องการในการบริหารและจัดการระบบการบริหาร
ความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

เป้าหมาย 
รายงานผลการติดตามตรวจสอบ เพ่ือวางแผนในการลดความเส่ียงในองค์กร 
 

วิธีดําเนินงานหรือกิจกรรม 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
o จัดต้ังคณะกรรมการกําหนดขอบเขตงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
o ดําเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 
o ดําเนินการพัฒนาระบบ ส่งมอบและตรวจรับ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปี พ.ศ.2560-2564  

 
สถานที่/พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 อจน. ส่วนกลาง และสํานักงานสาขา 
 
ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาตร์ อจน. 

  ยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการนํ้าเสีย 
กลยุทธ์ท่ี 7 : การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 
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งบประมาณโครงการ 
 ปีงบประมาณ 2560-2564 

 
งบประมาณรวม (จําแนกแต่ละปีงบประมาณ)  

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 

- 2.50 - - - 2.50 

 
ผลผลิต : ระบบบริหารความเส่ียงแล้วเสร็จตามโครงการ 
ผลลัพธ์ : ระบบบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพและนํามาวิเคราะห์ความเส่ียงองค์กรได้ชัดเจนมากช้ึน 

 
ประเมินผลเม่ือส้ินสุดโครงการ 
 ประเด็นการประเมิน   : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบริหารความเส่ียง 
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจของพนักงาน 

 
การติดตามผล 
 หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบริหารความเส่ียง 
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจ 

ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสารสนเทศและประเมินผล / กองบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
 
ผลประโยชน์ท่ีได้รับ 
 ผลประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงิน 
  - ลดค่าใช้จ่ายในการใช้กระดาษสําหรับการรายงานความเส่ียง 
 ผลประโยชน์ท่ีไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 
  - องค์กรมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถรายงานการติดตามการบริหารความเส่ียงเพ่ือลด
ผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
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ตัวชี้วัดและความสําเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ 

- องค์กรมีฐานข้อมูลความเส่ียงท่ีครอบคลุมมากข้ึน ร้อยละ 80 
- มีค่าใช้จ่ายในการใช้กระดาษน้อยลง ร้อยละ 50 

เชิงคุณภาพ 
- พนักงานมีความเช่ือมั่นในการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กร 

 
5.4 โครงการที่ปรึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลและความปลอดภัยขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์การจัดการนํ้าเสีย (อจน.) ในการพัฒนาสมรรถนะของ

องค์กร และนําระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการส่ือสารมาเช่ือมโยงภายในหน่วยงานอย่างท่ัวถึง จึงจําเป็นท่ี
จะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศขององค์การจัดการนํ้าเสียอย่างครบวงจร 
 

วัตถุประสงค์ 
o เพื่อให้คําปรึกษากับเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
 

เป้าหมาย 
มีท่ีปรึกษาคอยกํากับ ช้ีแนะการทํางานของการวางโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลให้ครอบคลุมและ

ปลอดภัย 
 

วิธีดําเนินงานหรือกิจกรรม 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
o จัดต้ังคณะกรรมการกําหนดขอบเขตงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
o ดําเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 
o ดําเนินการพัฒนาระบบ ส่งมอบและตรวจรับ 
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ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปี พ.ศ.2560-2564  
 
สถานที่/พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 อจน. ส่วนกลาง และสํานักงานสาขา 
 
ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาตร์ อจน. 

  ยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการนํ้าเสีย 
กลยุทธ์ท่ี 7 : การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 

 
งบประมาณโครงการ 
 ปีงบประมาณ 2560-2564 

 
งบประมาณรวม (จําแนกแต่ละปีงบประมาณ)  

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 

- - 1.50 1.50 1.50 4.50 

 
ผลผลิต : มีท่ีปรึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลและความปลอดภัยขององค์การจัดการนํ้าเสีย 

ผลลัพธ์ : ระบบสารสนเทศขององค์กรมีความทันสมัยและปลอดภัยมากย่ิงข้ึน 

 
ประเมินผลเม่ือส้ินสุดโครงการ 
 ประเด็นการประเมิน   : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ 
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจของพนักงาน 

 
การติดตามผล 
 หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ 
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจ 

ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสารสนเทศและประเมินผล  
 
ผลประโยชน์ท่ีได้รับ 
 ผลประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงิน 
  - ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์สารสนเทศ 
 ผลประโยชน์ท่ีไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 
  - องค์กรมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถรองรับการทํางานในด้านต่างๆท่ีจะเกิดข้ึน 
 
ตัวชี้วัดและความสําเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
- มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์สารสนเทศ ร้อยละ 50 

เชิงคุณภาพ 
- พนักงานมีความเช่ือมั่นในการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กร 

 
5.5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร 
 

หลักการและเหตุผล 
ระบบส่ือสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ขององค์การจัดการนํ้าเสีย (อจน.) เป็นสาธารณูปโภค

พ้ืนฐานท่ีสําคัญอย่างย่ิงต่อองค์กร เพ่ือใช้ในการรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องลูกข่าย, การใช้งาน Application บน
เครื่องแม่ข่าย, การป้องกันไวรัส, การใช้งานบริการต่างๆ บน Internet ล้วนต้องอาศัยระบบส่ือสารข้อมูลท่ีดี
และมีประสิทธิภาพ  

การเช่าระบบส่ือสารสัญญาณ Leased Line ขององค์การจัดการนํ้าเสีย จึงมีความจําเป็นต่อการ
ติดต่อส่ือสาร และการใช้งานระบบเครือข่ายภายในสําหรับสนับสนุนการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีจะมีการ
พัฒนาเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะทําให้การเช่ือมโยงข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ระบบส่ือสารข้อมูลขององค์การจัดการนํ้าเสียดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน

สมํ่าเสมอ สามารถติดต่อส่ือสารข้อมูลผ่านเครือข่ายได้อย่างต่อเน่ือง 
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เป้าหมาย 
มีระบบส่ือสารท่ีสามารถรองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศได้ในอนาคต   
 

วิธีดําเนินงานหรือกิจกรรม 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
o จัดต้ังคณะกรรมการกําหนดขอบเขตงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
o ดําเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 
o ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่าย 
o ส่งมอบและตรวจรับ  

 
ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปี พ.ศ.2560-2564  

 
สถานที่/พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 อจน. ส่วนกลาง  
 
ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาตร์ อจน. 

  ยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการนํ้าเสีย 
กลยุทธ์ท่ี 7 : การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 

 
งบประมาณโครงการ 
 ปีงบประมาณ 2560-2564 

 
งบประมาณรวม (จําแนกแต่ละปีงบประมาณ)  

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 2.50 
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ผลผลิต : การติดต้ังและปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เน็ตแล้วเสร็จตามโครงการ 
ผลลัพธ์ : สัญญาณอินเตอร์เน็ตมีประสิทธิภาพและรวดเร็วรองรับการทํางานระบบสารสนเทศในองค์กรมากช้ึน 
 
ประเมินผลเม่ือส้ินสุดโครงการ 
 ประเด็นการประเมิน   : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต 
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจของพนักงาน 

 
การติดตามผล 
 หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต 
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจ 

ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสารสนเทศและประเมินผล 
 
ผลประโยชน์ท่ีได้รับ 
 ผลประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงิน 
  - ไม่มี 
 ผลประโยชน์ท่ีไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 
  - คุณภาพของงานท่ีได้มาจากการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตมีมากข้ึน 
  - พนักงานทํางานได้สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 

 - เกิดความเสียหายของข้อมูลสารสนเทศน้อยลง 
- ภาพรวมระบบสารสนเทศภายในองค์กรมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานมากข้ึน 

 
ตัวชี้วัดและความสําเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
- ความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ตท่ีเพ่ิมข้ึน 
- มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางด้านระบบเครือข่ายน้อยลง ร้อยละ 50 

เชิงคุณภาพ 
- พนักงานมีความเช่ือมั่นในการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กร 
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5.6 โครงการจัดทํากรอบสถาปัตยกรรมองค์กรขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
 

หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันองค์การจัดการนํ้าเสีย ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
(Digital Economy) ท่ีมุ่งเน้นการปรับเปล่ียนองค์กรไปสู่การบริหารจัดการท่ีทันสมัย โดยใช้ ICT หรือส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือสําคัญของการพัฒนา การบูรณาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนดําเนินงาน 
เพื่อสร้างความเช่ือมโยงด้านธุรกิจ ลดความซํ้าซ้อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสนับสนุนการดําเนินงาน
ต่างๆ ภายในองค์กร เพ่ือก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ทันเวลา และรองรับการขยายงานของ อจน. 
ในอนาคต 
  จากเหตุดังกล่าวข้างต้น อจน. ได้จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop เรื่องการบริหาร
ยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA ข้ึน ให้แก่บุคลากรภายในของ อจน. เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการจัดทําสถาปัตยกรรมของ อจน. โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรในด้าน
กระบวนการธุรกิจ (Business) และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) อย่างเป็นระบบ 
ต้ังแต่ระดับนโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และข้ันตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการบูรณาการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ให้สามารถสนับสนุนการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ 
o เพื่อให้เข้าใจแนวทางการจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) ท่ี

เช่ือมโยงระหว่างพันธกิจองค์กรในด้านต่างๆ (Business) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
o เพื่อให้ทราบแนวทางการบรูณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการบริหารงานท่ีเป็น

ภารกิจขององค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านกระบวนการทางธุรกรรมขององค์กร ด้านมาตรฐานข้อมูล ด้านการจัด
กลุ่มธุรกรรมหรือระบบงาน การจัดกลุ่มทางเทคนิค อย่างเป็นระบบต้ังแต่ในระดับปฏิบัติการไปจนถึง นโยบาย
ขององค์กร เพ่ือขับเคล่ือนให้องค์กรสามารถดําเนินการตามนโยบายและเป้าหมายท่ีกําหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

o เพื่อให้ทราบแนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ไอทีขององค์กรให้ไปสู่ความเป็นจริงด้วยวิธี
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยการผลักดันการปฏิรูปกระบวนการทํางาน และผลักดันการออกแบบพัฒนา
ระบบสารสนเทศขององค์กรด้วยหลักการ EA ให้ประสบผลสําเร็จ 
 
 

 



                                     แผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 

- 104 -                         

องค์การจัดการนํ้าเสีย สิงหาคม 2561 

เป้าหมาย 
o สร้างความเข้าใจในการจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กรได้ 
o สามารถนําข้อมูลท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้เพ่ือจัดทําแผนดิจิทัลต่อไปในอนาคต 
o สามารถนําข้อมูลท่ีได้รับไปประกอบในการจัดทําโครงการต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับสถาปัตยกรรม

องค์กร 
o ยกระดับหน่วยงานสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัลตามนโยบาย Thailand 4.0 

 
วิธีดําเนินงานหรือกิจกรรม 

o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
o จัดต้ังคณะกรรมการกําหนดขอบเขตงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
o ดําเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 
o ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่าย 
o ส่งมอบและตรวจรับ  

 
ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปี พ.ศ.2560-2564  

 
สถานที่/พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 อจน. ส่วนกลาง  
 
ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาตร์ อจน. 

  ยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการนํ้าเสีย 
กลยุทธ์ท่ี 7 : การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 

 
งบประมาณโครงการ 
 ปีงบประมาณ 2560-2564 
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งบประมาณรวม (จําแนกแต่ละปีงบประมาณ)  
หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 

- 3.00 3.00 - - 6.00 

 
ผลผลิต : บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจในการจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กร 
ผลลัพธ์ : หน่วยงานสามารถก้าวสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัลตามนโยบาย Thailand 4.0 

 
ประเมินผลเม่ือส้ินสุดโครงการ 
 ประเด็นการประเมิน   : ความพึงพอใจต่อการจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กร 
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจของพนักงาน 

 
การติดตามผล 
 หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กร 
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจ 

ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกหน่วยงาน 
 
ผลประโยชน์ท่ีได้รับ 
 ผลประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงิน 
  - ไม่มี 
 ผลประโยชน์ท่ีไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 
  - คุณภาพของงานท่ีได้มาจากการจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กร 
  - พนักงานมีความเข้าใจสถาปัตยกรรมองค์กรมากข้ึน 

 - หน่วยงานสามารถก้าวสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัลตามนโยบาย Thailand 4.0 
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ตัวชี้วัดและความสําเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ 

- พนักงานมีความเข้าใจในการจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กรท่ีเพิ่มข้ึน 
- พนักงานมีการนําข้อมูลท่ีได้รับไปประกอบในการจัดทําโครงการต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับ

สถาปัตยกรรมองค์กรเพ่ิมมากข้ึน 
เชิงคุณภาพ 

- องค์กรสามารถยกระดับสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัลตามนโยบาย Thailand 4.0 
 
5.7 โครงการศึกษากระบวนการทํางานที่เป็นมาตรฐาน พร้อมการปรับเปล่ียนกระบวนการดําเนินงาน 
 

หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันองค์การจัดการนํ้าเสีย ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
(Digital Economy) ท่ีมุ่งเน้นการปรับเปล่ียนองค์กรไปสู่การบริหารจัดการท่ีทันสมัย โดยใช้ ICT หรือส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือสําคัญของการพัฒนา การบูรณาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนดําเนินงาน 
เพื่อสร้างความเช่ือมโยงด้านธุรกิจ ลดความซํ้าซ้อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสนับสนุนการดําเนินงาน
ต่างๆ ภายในองค์กร เพ่ือก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ทันเวลา และรองรับการขยายงานของ อจน. 
ในอนาคต 
   

วัตถุประสงค์ 
เพื่อสร้างกระบวนการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบสารสนเทศในองค์กร 

 

เป้าหมาย 
 มีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนทุกกระบวนการทํางานขององค์กร 

 
วิธีดําเนินงานหรือกิจกรรม 

o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
o จัดต้ังคณะกรรมการกําหนดขอบเขตงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
o ดําเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 
o ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่าย 
o ส่งมอบและตรวจรับ  
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ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปี พ.ศ.2560-2564  
 
สถานที่/พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 อจน. ส่วนกลาง  
 
ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาตร์ อจน. 

  ยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการนํ้าเสีย 
กลยุทธ์ท่ี 7 : การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 

 
งบประมาณโครงการ 
 ปีงบประมาณ 2560-2564 

 
งบประมาณรวม (จําแนกแต่ละปีงบประมาณ)  

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 

- 2.00 2.00 - - 4.00 

 
ผลผลิต : มีเทคโนโลยีคิจิทัลสนับสนุนทุกกระบวนการทํางาน 
ผลลัพธ์ : หน่วยงานสามารถก้าวสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัลตามนโยบาย Thailand 4.0 

 
ประเมินผลเม่ือส้ินสุดโครงการ 
 ประเด็นการประเมิน   : ความพึงพอใจต่อการปรับเปล่ียนกระบวนการทํางาน 
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจของพนักงาน 
 
การติดตามผล 
 หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการปรับเปล่ียนกระบวนการทํางาน 
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจ 

ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกหน่วยงาน 
 
ผลประโยชน์ท่ีได้รับ 
 ผลประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงิน 
  - ไม่มี 
 ผลประโยชน์ท่ีไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 
  - องค์กรมีกระบวนการทํางานท่ีชัดเจนมากข้ึน 
  - การติดต่อประสานงานภายในองค์กรมีความต่อเน่ืองมากข้ึน 

 
ตัวชี้วัดและความสําเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
- พนักงานมีความเข้าใจในกระบวนการทํางานขององค์กรเพิ่มมากข้ึน 

เชิงคุณภาพ 
- องค์กรสามารถยกระดับสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัลตามนโยบาย Thailand 4.0 

 
5.8 โครงการพัฒนาระบบการควบคุมและติดตามโครงการขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
 
หลักการและเหตุผล 

องค์การจัดการนํ้าเสีย (อจน.) ได้มีโครงการพัฒนาระบบการควบคุมและติดตามโครงการขององค์การ
จัดการนํ้าเสีย โดยได้ดําเนินการออกแบบ ปรับแต่ง (Configuration) เช่ือมโยงระบบข้อมูล และจัดทํา
คลังข้อมูลสารสนเทศข้ึนใหม่ ซึ่งได้ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาระบบงาน EIS เดิมให้มีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ กําหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของ
องค์กร ให้เป็นไปตามความเหมาะสม สอดคล้องกับแผนงานและตัวช้ีวัดขององค์กร โดยได้ปรับปรุงรายงานใน
ระบบ EIS เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลให้ผู้บริหารครอบคลุมด้านต่างๆ จํานวน 10 ด้าน ดังน้ี รายงานด้าน
การเงิน รายงานด้านการวางแผนและงบประมาณ รายงานด้านโครงการ รายงานด้านปฏิบัติการ รายงานด้าน
การบริหารความเส่ียง รายงานการควบคุมภายใน รายงานการตรวจสอบภายใน รายงานเก่ียวกับการใช้ระบบ
สารสนเทศ รายงานด้านวัสดุ รายงานด้านทรัพยากรบุคคล  

จากรายงานดังกล่าวเบ้ืองต้นน้ัน ยังมีรายงานบางส่วนท่ียังไม่ได้ปรับปรุงให้ถูกต้อง ทําให้มีข้อมูล 
ไม่ครอบคลุมกับความต้องการของผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ซ่ึงจากฐานข้อมูลหลายมิติ (Info 
Cube) อจน. ได้ปรับปรุงฐานข้อมูลหลายมิติ (Info Cube) ในโครงการระบบสารสนเทศดําเนินการ รวมท้ัง
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ลิขสิทธ์ิการใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูประบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร (Business Inteligence) ยังไม่เพียงพอ
กับจํานวนผู้บริหาร 

 

วัตถุประสงค์ 
o เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงพัฒนาระบบงาน EIS เดิมในส่วนท่ียังไม่ได้ปรับปรุงให้มี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้สารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ กําหนด วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายขององค์กร ให้เป็นไปตามความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนงานและตัวช้ีวัดขององค์กร 

o เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้สารสนเทศท่ีสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 
o เพื่อสนับสนุนการทํางานของแต่ละฝ่ายภายในองค์กรในการนําเสนอรายงานให้สามารถ 

ควบคุมการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เป้าหมาย 
ผู้บริหารสามารถท่ีจะรับรู้ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรในทุกๆ ด้าน อย่างรวดเร็ว มีความถูกต้อง 

และสามารถท่ีจะวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที  

 
วิธีดําเนินงานหรือกิจกรรม 

o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
o จัดต้ังคณะกรรมการกําหนดขอบเขตงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
o ดําเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 
o ดําเนินการพัฒนาระบบ 
o ส่งมอบและตรวจรับ 

 
ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปี พ.ศ.2560-2564  

 
สถานที่/พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 อจน. ส่วนกลาง  
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ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาตร์ อจน. 

  ยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการนํ้าเสีย 
กลยุทธ์ท่ี 7 : การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 

 
งบประมาณโครงการ 
 ปีงบประมาณ 2560-2564 
 

งบประมาณรวม (จําแนกแต่ละปีงบประมาณ)  
หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 

- 3.00 3.00 - - 6.00 

 
ผลผลิต : การพัฒนาระบบการควบคุมและติดตามโครงการขององค์การจัดการนํ้าเสียแล้วเสร็จตามโครงการ 
ผลลัพธ์ : ผู้บริหารสามารถท่ีจะรับรู้ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรในทุกๆ ด้าน อย่างรวดเร็ว มีความถูกต้อง 
และสามารถท่ีจะวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที  
 
ประเมินผลเม่ือส้ินสุดโครงการ 

ประเด็นการประเมิน : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบการควบคุมและติดตาม   
  โครงการขององค์การจัดการนํ้าเสีย 

 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจของพนักงาน 

 
การติดตามผล 

หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบการควบคุมและติดตาม   
  โครงการขององค์การจัดการนํ้าเสีย 

 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจ 
ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสารสนเทศและประเมินผล / หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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ผลประโยชน์ท่ีได้รับ 
 ผลประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงิน 

 - ไม่มี 
 ผลประโยชน์ท่ีไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 

 - สามารถพัฒนาระบบการควบคุมและติดตามโครงการขององค์การจัดการนํ้าเสียเดิมในส่วนท่ี
ยังไม่ได้ปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนในการแสดงรายงาน 

- ได้รับรายงานต่างๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ตามข้อกําหนดทางวิชาการและเทคนิคท่ี 
สอดคล้องกับแผนงานและตัวช้ีวัดขององค์กร 

- ผู้บริหารได้ใช้สารสนเทศท่ีสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 
 
ตัวชี้วัดและความสําเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
- จํานวนครั้งการเข้าใช้งานระบบการควบคุมและติดตามโครงการขององค์การจัดการ   

นํ้าเสียของผู้บริหาร 
เชิงคุณภาพ 

- ผู้บริหาร รับรู้ข้อมูลและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการดําเนินงานได้อย่างทันท่วงที 
 
5.9 โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของ องค์การจัดการนํ้าเสีย 
 

หลักการและเหตุผล 
องค์การจัดการนํ้าเสีย (อจน.) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของอุปกรณ์ทางด้านสารสนเทศท่ีจะนํามาใช้

ในการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึงอุปกรณ์
สารสนเทศอ่ืนๆ ท่ีสามารถนํามาใช้ในการทํางานให้มีความสะดวกและง่ายข้ึน ดังน้ันการจัดหาอุปกรณ์
สารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการของ อจน. จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงประกอบกับอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ท่ีใช้อยู่
ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานท่ีนานทําให้ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม และรองรับต่อการปรับเปล่ียนองค์กรสู่การเป็น
หน่วยงานดิจิทัล 4.0 

 
วัตถุประสงค์ 

o เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีอุปกรณ์สารสนเทศท่ีใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
o เพื่อให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
o เพื่อเป็นการลดภาระและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ขององค์กร 
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เป้าหมาย 
 มีอุปกรณ์สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการการใช้งานของพนักงาน 

 
วิธีดําเนินงานหรือกิจกรรม 

o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
o จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดขอบเขตงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
o ดําเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 
o ส่งมอบและตรวจรับอุปกรณ์สารสนเทศ 

  
ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปี พ.ศ.2560-2564  

 
สถานที่/พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 อจน. ส่วนกลาง และสํานักงานสาขา 
 
 

ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาตร์ อจน. 

  ยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการนํ้าเสีย 
กลยุทธ์ท่ี 7 : การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 

 
งบประมาณโครงการ 
 ปีงบประมาณ 2560-2564 

 
งบประมาณรวม (จําแนกแต่ละปีงบประมาณ)  

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 

- - 2.00 2.00 - 4.00 
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ผลผลิต : อุปกรณ์สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพได้ครบตามท่ีกําหนดพร้อมใช้งาน 
ผลลัพธ์ : การทํางานภายในองค์การมีประสิทธิภาพมากช้ึน สภาพขาดแคลนอุปกรณ์สารสนเทศมี

น้อยลง 

 
ประเมินผลเม่ือส้ินสุดโครงการ 
 ประเด็นการประเมิน   : ความพึงพอใจต่อการใช้งานอุปกรณ์สารสนเทศ 
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจของพนักงาน 

 
การติดตามผล 
 หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการใช้งานอุปกรณ์สารสนเทศ 
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจ 

ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสารสนเทศและประเมินผล 
 
ผลประโยชน์ท่ีได้รับ 
 ผลประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงิน 
  - ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม 
 ผลประโยชน์ท่ีไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 
  - คุณภาพของงานท่ีได้มาจากการใช้อุปกรณ์สารสนเทศมีมากข้ึน 

- ความสะดวกและรวดเร็วต่อการติดต่อและรับข้อมูลข่าวสารจากสํานักงานสาขา 
  - พนักงานทํางานได้สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 
 
ตัวชี้วัดและความสําเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
- องค์กรมีอุปกรณ์สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ร้อยละ 80 
- มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์น้อยลง ร้อยละ 50 

เชิงคุณภาพ 
- พนักงานมีความเช่ือมั่นในการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กร 
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5.10 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการลดใช้กระดาษ 
 

หลักการและเหตุผล 
องค์การจัดการนํ้าเสีย (อจน.) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของผลิตภัณฑ์กระดาษ ท่ีมีบทบาทและความ

จําเป็นอย่างมากในหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่า ในประเทศไทยน้ัน มีการใช้กระดาษประมาณ 34 
กิโลกรัม ต่อคนต่อปี หรือ 2 ล้านตันต่อปี และมีอัตราการใช้เพ่ิมข้ึนปีละ 15% (ข้อมูลอ้างอิงจากสํานักจัดการ
กากของเสียและสารอันตราย) ดังน้ัน จึงเป็นส่ิงจําเป็นอย่างย่ิงในการใช้กระดาษให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลด
ปริมาณขยะกระดาษท่ีจะเกิดข้ึน พร้อมท้ังลดการใช้วัสดุธรรมชาติและพลังงานในการผลิตกระดาษ 

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ท่ีมุ่งเน้นเอาเทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยในด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม และเพ่ือลดการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ ภายใต้โครงการ “สํานักงานสีเขียว”  (Green Office) 
งานกายภาพและส่ิงแวดล้อม 

 
วัตถุประสงค์ 

o เพื่อควบคุมและลดการใช้กระดาษในสํานักงาน 

o เพื่อปลูกจิตสํานึกในการใช้วัสดุอุปกรณ์สํานักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

o เพื่อลดการใช้วัสดุท่ีผลิตจากธรรมชาติ 

o เพื่อรณรงค์ให้การควบคุมปริมาณการใช้กระดาษมีผลอย่างต่อเน่ืองในระยะยาว 

 

เป้าหมาย 
o ปริมาณการใช้กระดาษลดลงอย่างเห็นได้ชัดและต่อเน่ือง 

o ความรวดเร็วในการทํางาน 

 
วิธีดําเนินงานหรือกิจกรรม 

o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
o จัดตั้งคณะกรรมการกําหนดขอบเขตงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
o ดําเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 
o ส่งมอบและตรวจรับอุปกรณ์สารสนเทศ 
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ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปี พ.ศ.2560-2564  
 
สถานที่/พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 อจน. ส่วนกลาง และสํานักงานสาขา 
 
 

ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาตร์ อจน. 

  ยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการนํ้าเสีย 
กลยุทธ์ท่ี 7 : การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 

 
งบประมาณโครงการ 
 ปีงบประมาณ 2560-2564 

 
งบประมาณรวม (จําแนกแต่ละปีงบประมาณ)  

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 

- - 2.00 2.00 - 4.00 

 
ผลผลิต  : ระบบสารสนเทศท่ีนํามาช่วยบริหารจัดการเพื่อการลดใช้กระดาษ 
ผลลัพธ์ : บุคลากรมีจิตสํานึกและตระหนักถึงความสําคัญในการควบคุมปริมาณการใช้กระดาษ 

ปริมาณขยะประเภทกระดาษลดลง 

 
ประเมินผลเม่ือส้ินสุดโครงการ 
 ประเด็นการประเมิน   : ความพึงพอใจต่อการนําระบบสารสนเทศท่ีนํามาช่วย 

 บริหารจัดการเพ่ือการลดใช้กระดาษ 
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจของพนักงาน 
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การติดตามผล 
 หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการนําระบบสารสนเทศท่ีนํามาช่วย 

 บริหารจัดการเพ่ือการลดใช้กระดาษ 
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจ 

ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสารสนเทศและประเมินผล 
 
ผลประโยชน์ท่ีได้รับ 
 ผลประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงิน 
  - ลดค่าใช้จ่ายในซ้ือกระดาษ 
 ผลประโยชน์ท่ีไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 
  - ความสะดวกและรวดเร็วในการดําเนินงานขององค์กร 
 
ตัวชี้วัดและความสําเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกระดาษลดลง ร้อยละ 50 

เชิงคุณภาพ 
- พนักงานมีความเช่ือมั่นในการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กร 

 
5.11 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์การจัดการนํ้าเสีย (อจน.) ในการพัฒนาสมรรถนะของ

องค์กร และเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการส่ือสารเช่ือมโยงหน่วยงานอย่างท่ัวถึง  ประกอบกับการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลยังไม่มีระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลสนับสนุนงานการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ด้านการวิเคราะห์และประเมินผลการทํางาน รวมถึงการรวบรวม ประมวลผล 
วิเคราะห์ จัดเก็บและกระจายข้อมูล ข่าวสาร รายงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นต้น 
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ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นจะต้องจัดหาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลมาเป็น
เครื่องมือในการสนับสนุนในการบริหารและจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยังเป็นการช่วยผลักดันองค์กรให้ได้รับ
ผลการประเมินผลการดําเนินงานในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารกลยุทธ์อีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์ 
o เพื่อให้การรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ จัดเก็บและกระจายข้อมูล ข่าวสาร รายงานทางด้าน

การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้อง รวดเร็ว ตรงเวลา สําหรับเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหารในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยากรบุคคล 

o เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างครบวงจรและเป็น
ระบบมากย่ิงข้ึน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร 

 
เป้าหมาย 

มีระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ ครบวงจรรองรับต่อการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององค์กร   

 
วิธีดําเนินงานหรือกิจกรรม 

o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
o จัดต้ังคณะกรรมการกําหนดขอบเขตงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
o ดําเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 
o ดําเนินการพัฒนาระบบ 
o ส่งมอบและตรวจรับ 

 
ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปี พ.ศ.2560-2564  

 
สถานที่/พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 อจน. ส่วนกลาง  
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ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาตร์ อจน. 

  ยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการนํ้าเสีย 
กลยุทธ์ท่ี 7 : การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 

 
งบประมาณโครงการ 
 ปีงบประมาณ 2560-2564 

 
งบประมาณรวม (จําแนกแต่ละปีงบประมาณ)  

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 

- 2.50 - - - 2.50 

 
ผลผลิต : ระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล แล้วเสร็จตามโครงการ 
ผลลัพธ์ : สามารถรายงาน วิเคราะห์และติดตามผลด้านการพัฒนาบุคลากรได้อย่างรวดเร็ว และมีความ
น่าเช่ือถือ 
 
ประเมินผลเม่ือส้ินสุดโครงการ 
 ประเด็นการประเมิน   : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจของพนักงาน 

 
การติดตามผล 
 หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจ 

ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสารสนเทศและประเมินผล / กองทรัพยากรบุคคล 
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ผลประโยชน์ท่ีได้รับ 
 ผลประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงิน 
  - ไม่มี 
 ผลประโยชน์ท่ีไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 

 - องค์กรมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถทําการการวิเคราะห์และประเมินผลการทํางาน รวมถึง
การรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ จัดเก็บและกระจายข้อมูล ข่าวสาร รายงานทางด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 
ตัวชี้วัดและความสําเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
- องค์กรมีฐานข้อมูลด้านบุคลากรท่ีครอบคลุมมากข้ึน ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
- พนักงานและผู้บริหารมีความเช่ือม่ันในการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กร 

 
5.12 โครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกล เพ่ือการบริหารองค์กร 
 

หลักการและเหตุผล 
องค์การจัดการนํ้าเสีย (อจน.) ได้ตระหนักถึงการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับเปล่ียนรูปแบบการ

ทํางานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล โดยได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการติดต่อส่ือสารในการทํางานให้เกิดความรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
จึงได้จัดทําโครงการจัดหาและติดต้ังอุปกรณ์สําหรับประชุมทางไกล ท่ีสามารถนํามาใช้ให้การติดต่อส่ือสารใน
ทํางานให้มีความสะดวกและง่ายข้ึน     

 

วัตถุประสงค์ 
o เพื่อจัดหาอุปกรณ์สําหรับประชุมทางไกลท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
o เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการติดต่อส่ือสารและการประสานงานท้ังภายในและภายนอกองค์กร 

 
เป้าหมาย 

มีอุปกรณ์สําหับการประชุมทางไกลท่ีมีประสิทธิภาพ 
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วิธีดําเนินงานหรือกิจกรรม 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
o จัดต้ังคณะกรรมการกําหนดขอบเขตงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
o ดําเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 
o ดําเนินการพัฒนาระบบ 
o ส่งมอบและตรวจรับ 

 
ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปี พ.ศ.2560-2564  

 
สถานที่/พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 อจน. ส่วนกลาง  
 
ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาตร์ อจน. 

  ยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการนํ้าเสีย 
กลยุทธ์ท่ี 7 : การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 

 
งบประมาณโครงการ 
 ปีงบประมาณ 2560-2564 

 
งบประมาณรวม (จําแนกแต่ละปีงบประมาณ)  

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 

- 3.00 3.00 - - 6.00 
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ผลผลิต : อุปกรณ์การประชุมทางไกลท่ีมีประสิทธิภาพ. 
ผลลัพธ์ :  1. ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศของพนักงานมีมากข้ึน   

 2. ความสะดวกและรวดเร็วต่อการติดต่อรับข้อมูลข่าวสารจากสํานักงานสาขา 
 3. ลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กร 

 
ประเมินผลเม่ือส้ินสุดโครงการ 
 ประเด็นการประเมิน   : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบประชุมทางไกล
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจของพนักงาน 
 
การติดตามผล 
 หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบประชุมทางไกล
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจ 

ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสารสนเทศและประเมินผล  
 
ผลประโยชน์ท่ีได้รับ 
 ผลประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงิน 
  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับติดต่อส่ือสาร ลดลง ร้อยละ 50 
 ผลประโยชน์ท่ีไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 

 - การติดต่อส่ือสารทําได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วข้ึน 
 
ตัวชี้วัดและความสําเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
- องค์กรณ์มีอุปกรณ์สารสนเทศท่ีทันสมัยสําหรับการประชุมทางไกล เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 100 
- ลดค่าใช้จ่ายขององค์กร ร้อยละ 20 

เชิงคุณภาพ 
- พนักงานและผู้บริหารมีความเช่ือม่ันในการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กร 
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5.13 โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์การจัดการนํ้าเสีย (อจน.) ในการพัฒนาสมรรถนะของ

องค์กร และเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการส่ือสารเช่ือมโยงหน่วยงานอย่างท่ัวถึง ประกอบกับงานด้าน
ควบคุมภายในยังไม่มีระบบสารสนเทศด้านการควบคุมภายในสนับสนุนงานการควบคุมภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ ครบถ้วน น่าเช่ือถือ และตรวจสอบได้ เป็นต้น 

ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นจะต้องจัดหาระบบสารสนเทศด้านการควบคุมภายในมาเป็นเครื่องมือในการ
สนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยังเป็นการช่วยผลักดันองค์กรให้ได้รับผลการประเมินผลการ
ดําเนินงานในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารกลยุทธ์อีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์ 
o เพื่อให้มีระบบสารสนเทศด้านการควบคุมภายใน ระบบการวิเคราะห์การประเมินผล และการ

ติดตามผลการควบคุมภายใน ให้มีความครบถ้วน น่าเช่ือถือ และตรวจสอบได้ 
o เพื่อสามารถรองรับและตอบสนองต่อความต้องการในการบริหารจัดการระบบการควบคุม

ภายในอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

เป้าหมาย 
รายงานผลการติดตามตรวจสอบ เพ่ือวางแผนในการลดความเส่ียงในองค์กร 
 

วิธีดําเนินงานหรือกิจกรรม 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
o จัดต้ังคณะกรรมการกําหนดขอบเขตงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
o ดําเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 
o ดําเนินการพัฒนาระบบ 
o ส่งมอบและตรวจรับ 
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ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปี พ.ศ.2560-2564  
 
สถานที่/พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 อจน. ส่วนกลาง และสํานักงานสาขา 
 
ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาตร์ อจน. 

  ยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการนํ้าเสีย 
กลยุทธ์ท่ี 7 : การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 

 
งบประมาณโครงการ 
 ปีงบประมาณ 2560-2564 

 
งบประมาณรวม (จําแนกแต่ละปีงบประมาณ)  

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 

1.90 - - - - 1.90 

 
ผลผลิต : ระบบควบคุมภายในแล้วเสร็จตามโครงการ 
ผลลัพธ์ : ระบบควบคุมภายใน สามารถวิเคราะห์และประเมินผล รวมถึงการติดตามรายงานผลการควบคุม
ภายใน ให้มีความครบถ้วน น่าเช่ือถือ 
 
ประเมินผลเม่ือส้ินสุดโครงการ 
 ประเด็นการประเมิน   : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบควบคุมภายใน 
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจของพนักงาน 
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การติดตามผล 
 หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบควบคุมภายใน 
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจ 

ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสารสนเทศและประเมินผล / กองบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
 
ผลประโยชน์ท่ีได้รับ 
 ผลประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงิน 
  - ลดค่าใช้จ่ายในการใช้กระดาษสําหรับการรายงานควบคุมภายใน 
 ผลประโยชน์ท่ีไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 
  - องค์กรมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถรายงานการติดตามการควบคุมภายในเพ่ือลดผลกระทบ
ต่อองค์กรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 
ตัวชี้วัดและความสําเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
- องค์กรมีฐานข้อมูลเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมมากข้ึน ร้อยละ 80 
- มีค่าใช้จ่ายในการใช้กระดาษน้อยลง ร้อยละ 50 

เชิงคุณภาพ 
- พนักงานมีความเช่ือมั่นในการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กร 

 
5.14 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบัญชี การเงิน และงบประมาณ 
 

หลักการและเหตุผล 
องค์การจัดการนํ้าเสีย (อจน.) ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือสําหรับการบริหารจัดการข้อมูลในด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลสําหรับนํามาใช้สนับสนุนการทํางานของ
หน่วยงานภายใน ข้อมูลการจัดการนํ้าเสีย รวมถึงข้อมูลท่ีสามารถนํามาเผยแพร่ให้หน่วยงานภายนอก และ
ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ ท้ังน้ีเพื่อให้องค์กรเป็นท่ียอมรับและรู้จักมากข้ึน รวมถึงเป็นศูนย์กลางข้อมูลท่ีมี
มาตรฐานท่ีสามารถเข้ามาค้นคว้าหาข้อมูลได้ จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศ สําหรับระบบงาน
บัญชี ระบบงานการเงิน และระบบงานงบประมาณเพ่ิมเติม ให้เช่ือมโยงกับระบบฐานข้อมูลเดิม เพื่อให้
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สอดคล้องกับงานด้านการจัดการนํ้าเสีย ท่ีมีการขยายพ้ืนท่ีไปในต่างจังหวัดท่ัวประเทศ การพัฒนาระบบงาน
บัญชี ระบบงานการเงิน และระบบงานงบประมาณ จะช่วยพัฒนาระบบการบริหารงานภายในขององค์การ
จัดการนํ้าเสีย ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ลดภาระการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง สามารถประเมินผล
การดําเนินงานได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ในทันที ส่งผลให้ลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กร 
ตลอดจนลดปัญหาความเส่ียงด้านการเงินท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน 

 

วัตถุประสงค์ 
o เพื่อให้องค์กรมีระบบสารสนเทศท่ีนํามาสนับสนุนการทํางานในด้านบัญชี การเงิน และ

งบประมาณของหน่วยงานได้อย่างครอบคลุม 
 

เป้าหมาย 
มีระบบสารสนเทศด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณ ท่ีสามารถเช่ือมโยงข้อมูลได้อย่างท่ัวถึง 
 

วิธีดําเนินงานหรือกิจกรรม 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
o จัดต้ังคณะกรรมการกําหนดขอบเขตงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
o ดําเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 
o ดําเนินการพัฒนาระบบ 
o ส่งมอบและตรวจรับ 

 
ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปี พ.ศ.2560-2564  
 
สถานที่/พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 อจน. ส่วนกลาง  
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ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาตร์ อจน. 

  ยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการนํ้าเสีย 
กลยุทธ์ท่ี 7 : การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 

 
งบประมาณโครงการ 
 ปีงบประมาณ 2560-2564 

 
งบประมาณรวม (จําแนกแต่ละปีงบประมาณ)  

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 

3.00 - - - - 3.00 

 
ผลผลิต : ระบบบัญชี การเงิน และงบประมาณ แล้วเสร็จตามโครงการ 
ผลลัพธ์ : สามารถรายงาน วิเคราะห์และประเมินผล รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานด้านการเงิน ได้อย่าง
รวดเร็ว และมีความน่าเช่ือถือ 
 
ประเมินผลเม่ือส้ินสุดโครงการ 
 ประเด็นการประเมิน   : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบัญชี การเงิน และ 

 งบประมาณ 
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจของพนักงาน 

 
การติดตามผล 
 หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบัญชี การเงิน และ 

 งบประมาณ 
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจ 

ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสารสนเทศและประเมินผล / ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
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ผลประโยชน์ท่ีได้รับ 
 ผลประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงิน 
  - ลดค่าใช้จ่ายในการใช้กระดาษสําหรับการรายงานผลการดําเนินงานด้านการเงิน 
 ผลประโยชน์ท่ีไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 
  - องค์กรมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณ 
นอกจากน้ียังช่วยให้ ระบบการทํางานท่ีมีรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐาน และมีความถูกต้องมากย่ิงข้ึน 
 
ตัวชี้วัดและความสําเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
- องค์กรมีฐานข้อมูลทางเงินท่ีครอบคลุมและเช่ือมโยงกันมากข้ึน ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
- พนักงานและผู้บริหารมีความเช่ือม่ันในการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กร 

 
5.15 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน 
 

หลักการและเหตุผล 
การตรวจสอบภายใน เป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การจัดการนํ้าเสีย 

(อจน.) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท้ังยังช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจากการดําเนินงานผิดพลาด 
และ  ลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน อีกท้ังการตรวจสอบภายในยังถือเป็นส่วนประกอบสําคัญ ท่ีแทรกอยู่ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีการวางแผนการตรวจสอบตามฐานความเส่ียง(Risk-based 
Audit Plan) ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มให้ อจน. โดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบ
ภายในมาใช้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน ท้ังน้ี 
นอกจากการตรวจสอบเพ่ือให้ความเช่ือมั่นต่อผู้บริหารแล้ว ยังได้มีงานบริการให้คําปรึกษาแก่ผู้บริหารและ
หน่วยงาน รวมท้ังจะเน้นการตรวจสอบด้านการดําเนินงาน (Performance Audit) ด้วย จึงควรนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมท้ังพัฒนาระบบกลไกในการติดตามประเมินผลเพ่ือ
สนับสนุนให้การปฏิบัติงานขององค์การจัดการนํ้าเสีย อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
จัดการการตรวจสอบภายในให้กับสํานักตรวจสอบภายใน สามารถลดปัญหาได้ เน่ืองจากบุคลากร หรือผู้บริหาร
สามารถปฏิบัติงาน/ดําเนินกิจกรรมหรือเข้าถึงข้อมูลการตรวจสอบต่างๆ ได้อย่างง่ายข้ึน นอกจากน้ียังช่วยให้
ระบบการทํางานท่ีมี มีรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐาน และมีความถูกต้องมากย่ิงข้ึน 
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วัตถุประสงค์ 
o เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานให้กับสํานักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการนํ้าเสีย ให้มี

ระบบการทํางานและมีการรายงานผลการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
o เพื่อให้มีระบบงานและความพร้อมของผู้ตรวจสอบภายใน ในการตรวจสอบและการจัดทํา

ฐานข้อมูลด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
o เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลพ้ืนฐาน, ระบบตรวจสอบ หรือระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องภายในองค์การจัดการ

นํ้าเสีย เพื่อเช่ือมโยงการตรวจสอบและสร้างสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ได้ในอนาคต 
o เพิ่มมาตรฐานในการทํางานภายในหน่วยงานและกระบวนการต่างๆ ให้มีความถูกต้อง 

เป้าหมาย 
มีระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายในท่ีรองรับต่อการดําเนินงานตามภารกิจขององค์กร   
 

วิธีดําเนินงานหรือกิจกรรม 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
o จัดต้ังคณะกรรมการกําหนดขอบเขตงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
o ดําเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 
o ดําเนินการพัฒนาระบบ 
o ส่งมอบและตรวจรับ 

 
ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปี พ.ศ.2560-2564  

 
สถานที่/พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 อจน. ส่วนกลาง  
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ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาตร์ อจน. 

  ยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการนํ้าเสีย 
กลยุทธ์ท่ี 7 : การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 

 
งบประมาณโครงการ 
 ปีงบประมาณ 2560-2564 

 
งบประมาณรวม (จําแนกแต่ละปีงบประมาณ)  

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 

- 3.00 - - - 3.00 

 
ผลผลิต : ระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายใน แล้วเสร็จตามโครงการ 
ผลลัพธ์ : ระบบปฏิบัติการตรวจสอบภายใน บุคลากร หรือผู้บริหารสามารถปฏิบัติงาน/ดําเนินกิจกรรมหรือ
เข้าถึงข้อมูลการตรวจสอบต่างๆ ได้อย่างง่ายข้ึน นอกจากน้ียังช่วยให้ ระบบการทํางานท่ีมีรูปแบบท่ีเป็น
มาตรฐาน และมีความถูกต้องมากย่ิงข้ึน 
 
ประเมินผลเม่ือส้ินสุดโครงการ 
 ประเด็นการประเมิน   : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบตรวจสอบภายใน
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจของพนักงาน 

 
การติดตามผล 
 หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบตรวจสอบภายใน
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจ 

ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสารสนเทศและประเมินผล / สํานักตรวจสอบภายใน 
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ผลประโยชน์ท่ีได้รับ 
 ผลประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงิน 
  - ไม่มี 
 ผลประโยชน์ท่ีไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 

 - องค์กรมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน นอกจากน้ียังช่วยให้ 
ระบบการทํางานท่ีมีรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐาน และมีความถูกต้องมากย่ิงข้ึน 
 
ตัวชี้วัดและความสําเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
- องค์กรมีฐานข้อมูลด้านตรวจสอบภายในครอบคลุมการทํางานมากข้ึน ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
- พนักงานและผู้บริหารมีความเช่ือม่ันในการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กร 

 
5.16 โครงการจัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมด้านนํ้าเสียทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
 

หลักการและเหตุผล 
 การจัดการนํ้าเสียมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีของส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย 
การจัดต้ังศูนย์กลางนวัตกรรมด้านนํ้าเสีย เป็นเคร่ืองมือหน่ึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการ
จัดการนํ้าเสีย ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ อจน. จึงได้มีการดําเนินการท่ีมุ่งเน้นการสนับสนุนการ
แก้ปัญหาด้านนํ้าเสีย รวมท้ังการสร้างความเข้มแข็งหรือยกระดับความสามารถในการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อยกระดับงานด้านการจัดการนํ้าเสียให้มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากข้ึน 
 

เป้าหมาย 
มีศูนย์กลางนวัตกรรมด้านนํ้าเสียท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ 
 

วิธีดําเนินงานหรือกิจกรรม 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
o ดําเนินการกําหนดหลักสูตรการอบรม 
o จัดหาวิทยากรท่ีจะมาบรรยาย 
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o กําหนดกลุ่มผู้เรียนตามหลักสูตร 
o ประเมินผลความเข้าใจก่อนการอบรม 
o อบรมการใช้งานสารสนเทศ 
o ประเมินผลความเข้าใจหลังการอบรม 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปี พ.ศ.2560-2564  

 
สถานที่/พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 อจน. ส่วนกลาง  
 
ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาตร์ อจน. 

  ยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการนํ้าเสีย 
กลยุทธ์ท่ี 7 : การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 

 
งบประมาณโครงการ 
 ปีงบประมาณ 2560-2564 

 
งบประมาณรวม (จําแนกแต่ละปีงบประมาณ)  

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 

- - - 20.00 20.00 40.00 

 
ผลผลิต : ศูนย์กลางนวัตกรรมด้านนํ้าเสียท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ 
ผลลัพธ์ : ศูนย์กลางนวัตกรรมด้านนํ้าเสียท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ 
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ประเมินผลเม่ือส้ินสุดโครงการ 
 ประเด็นการประเมิน   : ความพึงพอใจต่อการจัดต้ังศูนย์กลางนวัตกรรมด้านการ 

  จัดการนํ้าเสียในแต่ละภูมิภาคของประเทศ 
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจของ 

  ประชาชนและหน่วยงานภายนอก 
 

การติดตามผล 
 หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการจัดต้ังศูนย์กลางนวัตกรรมด้านการ 

  จัดการนํ้าเสียในแต่ละภูมิภาคของประเทศ 
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจ 

ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 อจน. / หน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัย 
 
ผลประโยชน์ท่ีได้รับ 
 ผลประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงิน 
  - ไม่มี 
 ผลประโยชน์ท่ีไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 
  - ศูนย์กลางนวัตกรรมด้านการจัดการนํ้าเสียในแต่ละภูมิภาคมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
  
ตัวชี้วัดและความสําเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
- นํ้าเสียได้รับการบําบัดและแก้ไขปัญหาเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
  - มีงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการนํ้าเสียท่ีนํามาใช้ประโยชน์ได้จริง 
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5.17 โครงการอบรมและสอบการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ของบุคลากรของ อจน. 
 

หลักการและเหตุผล 
 องค์การจัดการนํ้าเสีย (อจน.) ได้มีนโยบายท่ีจะพัฒนาทักษะมาตรฐานความเข้าใจดิจิทัล รวมถึงการ
ยกระดับความสามารถการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร เพ่ือให้สามารถนําความรู้และทักษะท่ีได้ไปใช้ในการ
ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ   

 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อฝึกฝนทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทํางานและตระหนักถึงบทบาทของตนเองใน
การฝึกฝนทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

เป้าหมาย 
บุคลากรในองค์กรมีทักษะการใช้งานสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

วิธีดําเนินงานหรือกิจกรรม 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
o ดําเนินการกําหนดหลักสูตรการอบรม 
o จัดหาวิทยากรท่ีจะมาบรรยาย 
o กําหนดกลุ่มผู้เรียนตามหลักสูตร 
o ประเมินผลความเข้าใจก่อนการอบรม และอบรมการใช้งานสารสนเทศ 
o ประเมินผลความเข้าใจหลังการอบรม 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปี พ.ศ.2560-2564  

 
สถานที่/พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 อจน. ส่วนกลาง  
 
ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาตร์ อจน. 

  ยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการนํ้าเสีย 
กลยุทธ์ท่ี 7 : การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 



                                     แผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 

- 134 -                         

องค์การจัดการนํ้าเสีย สิงหาคม 2561 

งบประมาณโครงการ 
 ปีงบประมาณ 2560-2564 

 
งบประมาณรวม (จําแนกแต่ละปีงบประมาณ)  

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 2.50 

 
ผลผลิต : การอบรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วเสร็จตามโครงการ 
ผลลัพธ์ : บุคลากรในองค์กรมีทักษะความเข้าใจและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรมากช้ึน 

 
ประเมินผลเม่ือส้ินสุดโครงการ 
 ประเด็นการประเมิน   : ความพึงพอใจต่อการอบรมการใช้งานสารสนเทศ 
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจของพนักงาน 

การติดตามผล 
 หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต 
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจ 

ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสารสนเทศและประเมินผล / กองทรัพยากรบุคคล 
 
ผลประโยชน์ท่ีได้รับ 
 ผลประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงิน 
  - ไม่มี 
 ผลประโยชน์ท่ีไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 
  - บุคลากรในองค์กรมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัลมากข้ึน 
  - พนักงานทํางานได้สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 
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ตัวชี้วัดและความสําเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ 

- พนักงานท่ีเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 

- พนักงานมีความเช่ือมั่นในการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กร 
 
5.18 โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานหลักท่ีคอยกํากับ ดูแล การพัฒนาทักษะดิจิทัล ท้ังมหาวิทยาลัย
และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
 
หลักการและเหตุผล 
 องค์การจัดการนํ้าเสีย (อจน.) ได้มีนโยบายท่ีจะพัฒนาทักษะมาตรฐานความเข้าใจดิจิทัล รวมถึงการ
ยกระดับความสามารถการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร เพ่ือให้สามารถนําความรู้และทักษะท่ีได้ไปใช้ในการ
ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ   

 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ในด้านทักษะดิจิทัล (Digital Skill) 

เป้าหมาย 
มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านทักษะดิจิทัล ในสาขาต่างๆท่ีครอบคลุม 

 
วิธีดําเนินงานหรือกิจกรรม 

o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
o ดําเนินการกําหนดหลักสูตรการอบรม 
o จัดหาวิทยากรท่ีจะมาบรรยาย 
o กําหนดกลุ่มผู้เรียนตามหลักสูตร 
o ประเมินผลความเข้าใจก่อนการอบรม 
o อบรมการใช้งานสารสนเทศ 
o ประเมินผลความเข้าใจหลังการอบรม 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปี พ.ศ.2560-2564  
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สถานที่/พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 อจน. ส่วนกลาง  
 
ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาตร์ อจน. 

  ยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการนํ้าเสีย 
กลยุทธ์ท่ี 7 : การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 

 
งบประมาณโครงการ 
 ปีงบประมาณ 2560-2564 

งบประมาณรวม (จําแนกแต่ละปีงบประมาณ)  
หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 

- - 1.50 1.00 1.00 3.50 

ผลผลิต : พนักงานมีทักษะดิจิทัลเพิ่มมากข้ึน 
ผลลัพธ์ : บุคลากรในองค์กรมีทักษะความเข้าใจและการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กรมากช้ึน 
 
ประเมินผลเม่ือส้ินสุดโครงการ 
 ประเด็นการประเมิน   : ความพึงพอใจต่อการใช้งานสารสนเทศ 
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจของพนักงาน 

การติดตามผล 
 หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการใช้งานสารสนเทศ 
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจ 

ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 อจน. / หน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัย 
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ผลประโยชน์ท่ีได้รับ 
 ผลประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงิน 
  - ไม่มี 
 ผลประโยชน์ท่ีไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 
  - บุคลากรในองค์กรมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัลมากข้ึน 
  - พนักงานทํางานได้สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 

  
ตัวชี้วัดและความสําเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
- พนักงานท่ีเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
- พนักงานมีความเช่ือมั่นในการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กร 

 
5.19 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมงานการจัดการนํ้าเสีย 

 
หลักการและเหตุผล 
 การจัดการนํ้าเสียมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีของส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย 
งานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการนํ้าเสีย เป็นเครื่องมือหน่ึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการจัดการนํ้าเสีย ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ อจน. จึงได้มีการดําเนินการท่ีมุ่งเน้น
การสนับสนุนนักวิจัยและงานวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมและแก้ปัญหาด้านนํ้าเสีย รวมท้ังการสร้างความเข้มแข็ง
หรือยกระดับความสามารถในการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรด้านการพัฒนานวัตกรรมงานการจัดการนํ้าเสีย 
 

เป้าหมาย 
มีบุคลากรท่ีมีความรู้ สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมงานการจัดการนํ้าเสีย 
 

วิธีดําเนินงานหรือกิจกรรม 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
o ดําเนินการกําหนดหลักสูตรการอบรม 
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o จัดหาวิทยากรท่ีจะมาบรรยาย 
o กําหนดกลุ่มผู้เรียนตามหลักสูตร 
o ประเมินผลความเข้าใจก่อนการอบรม 
o อบรมการใช้งานสารสนเทศ 
o ประเมินผลความเข้าใจหลังการอบรม 
 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปี พ.ศ.2560-2564  
 
สถานที่/พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 อจน. ส่วนกลาง  
 
 
 
ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาตร์ อจน. 

  ยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการนํ้าเสีย 
กลยุทธ์ท่ี 7 : การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 

 
งบประมาณโครงการ 
 ปีงบประมาณ 2560-2564 

 
งบประมาณรวม (จําแนกแต่ละปีงบประมาณ)  

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 

- - 1.50 1.00 1.00 3.50 

 
ผลผลิต : พนักงานมีทักษะและแนวคิดด้านงานวิจัยและนวัตกรรมการจัดการนํ้าเสียเพิ่มมากข้ึน 
ผลลัพธ์ : บุคลากรในองค์กรมีสามารถคิดค้นนวัตกรรมด้านการจัดการนํ้าเสียได้มากช้ึน 
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ประเมินผลเม่ือส้ินสุดโครงการ 
 ประเด็นการประเมิน   : ความพึงพอใจต่องานวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการ 

 นํ้าเสีย 
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจของพนักงาน 
 
การติดตามผล 
 หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่องานวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการ 

 นํ้าเสีย 
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจ 

ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 อจน. / หน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัย 
 
ผลประโยชน์ท่ีได้รับ 
 ผลประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงิน 
  - ไม่มี 
 ผลประโยชน์ท่ีไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 
  - บุคลากรในองค์กรมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมด้าน 
การจัดการนํ้าเสียมากข้ึน 
   
ตัวชี้วัดและความสําเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
- พนักงานมีความเข้าใจงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการนํ้าเสียเพิ่มข้ึน ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
- มีงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการนํ้าเสียท่ีนํามาใช้ประโยชน์ได้จริง 
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5.20 โครงการจัดทําข้อมูลด้านนํ้าเสียแบบครบวงจรบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
 

หลักการและเหตุผล 
ในการนําเข้าข้อมูลด้านนํ้าเสียจาก สํานักงานสาขา แต่เดิมเป็นการนําเข้าท่ีทําให้ไม่สะดวกและข้อมูล

เข้าสู่ระบบล่าช้า การนําเข้าข้อมูลด้านนํ้าเสีย แบบผ่านเครือข่ายจะทําให้สามารถนําเข้าข้อมูลจาก สํานักงาน
สาขาได้ซ่ึงจะทําให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและคล่องตัว จึงกําหนดให้มีโครงการจัดทําข้อมูลด้านนํ้าเสียแบบ
ครบวงจรบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ผ่านเครือข่ายเพื่อให้การ Update ข้อมูลสามารถทําได้ท้ังแบบ 
online และ offline รวมท้ังสามารถแสดงข้อมูลทุกเดือน ทุกไตรมาส และรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้า
ในเชิงกราฟิก ผ่านเว็บไซต์ เพ่ือให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล ซึ่งสามารถให้บริการได้ท้ังภายใน
และภายนอกองค์กร  

 

วัตถุประสงค์ 
o เพื่อจัดทําแผนท่ีระบบจัดการนํ้าเสีย ซึ่งเดิมอยู่ในรูปกระดาษและการจัดเก็บยุ่งยากให้เป็น

ระบบท่อส่งนํ้าเสียในรูป Digital หรือระบบจัดทําข้อมูลด้านนํ้าเสียแบบครบวงจรบนระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานท้ังการบริหารและการบริการประชาชนให้ดีย่ิงข้ึน  

o เพื่อจัดทํารูปแบบรายงานคุณภาพนํ้าในเชิงกราฟิกให้สามารถนํามาวิเคราะห์และประเมินผล
การดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

o เพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านนํ้าเสียครอบคลุมระบบบําบัดนํ้าเสียท่ัวประเทศ 
o เพื่อพัฒนาบุคคลากรของ อจน. ให้มีความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเตรียมความพร้อมในการ

ปรับเปล่ียนการปฏิบัติงานในอนาคต 
o สามารถกําหนดพื้นท่ีจัดการนํ้าเสียได้และมีข้อมูลสารสนเทศสําหรับใช้ส่ือสารกับหน่วยงานใน

พ้ืนท่ีหรือหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 
 

เป้าหมาย 
o มีข้อมูลสารสนเทศในด้านการกําหนดพ้ืนท่ีการจัดการนํ้าเสีย 
o มีทะเบียนผู้ใช้บริการและข้อมูลของผู้ใช้บริการระบบบําบัดนํ้าเสีย 
o มีฐานข้อมูลด้านการจัดการนํ้าเสียครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 
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วิธีดําเนินงานหรือกิจกรรม 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 
o เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
o จัดต้ังคณะกรรมการกําหนดขอบเขตงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
o ดําเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และดําเนินการพัฒนาระบบ 
o ส่งมอบและตรวจรับ 

 
ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปี พ.ศ.2560-2564  

 
สถานที่/พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 อจน. ส่วนกลาง และสํานักงานสาขา 
 
 

ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาตร์ อจน. 

  ยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการนํ้าเสีย 
กลยุทธ์ท่ี 7 : การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 

งบประมาณโครงการ 
 ปีงบประมาณ 2560-2564 
 

งบประมาณรวม (จําแนกแต่ละปีงบประมาณ)  
หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 

1.50 1.50 1.50 - - 5.00 

 
ผลผลิต : จัดทําข้อมูลด้านนํ้าเสียแบบครบวงจรบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์แล้วเสร็จ  
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ผลลัพธ์ : ประชาชนหรือหน่วยงานภายนอก สามารถท่ีจะเข้าดูข้อมูลและรูปแบบรายงานคุณภาพนํ้า ได้ง่าย 
และมีความถูกต้องมากย่ิงข้ึน 
 
ประเมินผลเม่ือส้ินสุดโครงการ 
 ประเด็นการประเมิน   : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศทาง 

ภูมิศาสตร์ 
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจของพนักงาน 

 
การติดตามผล 
 หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศทาง 

ภูมิศาสตร์ 
 วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสํารวจความเห็นและพึงพอใจ 

ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสารสนเทศและประเมินผล / ฝ่ายจัดการนํ้าเสียสาขา 1 และ 2 

 
ผลประโยชน์ท่ีได้รับ 
 ผลประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงิน 

 - ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 
 ผลประโยชน์ท่ีไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 

 - องค์กรมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถปฏิบัติงานด้านการรายงานคุณภาพนํ้า และยังช่วยให้ 
ระบบการทํางานท่ีมีรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐาน มีความถูกต้องมากย่ิงข้ึน 

- ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันมากย่ิงข้ึน 
 
ตัวชี้วัดและความสําเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
- องค์กรมีฐานข้อมูลด้านการจัดการนํ้าเสียครอบคลุมการทํางานมากข้ึน ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
- พนักงาน ผู้บริหาร หน่วยงานภายนอก มีความเช่ือม่ันในการใช้งานระบบสารสนเทศของ

องค์กร 
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บทท่ี 6  

 
แผนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศน้ัน นับว่าเป็นหัวใจสําคัญขององค์กรท่ีสามารถใช้เป็น
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของการนําระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการส่ือสารข้อมูลมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานได้
ระดับหน่ึง และเป็นแนวทางหน่ึงในการปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมเพื่อรองรับกับการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานได้อย่างเข้มแข็งในอนาคตจากการศึกษาการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของ อจน. และได้ดําเนินการพัฒนาฝึกอบรมให้บุคลากรมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ และ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งมีท้ังการฝึกอบรมโดยกองเทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินผล
ของ อจน. เอง และการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมท่ีหน่วยงานฝึกอบรมภายนอก อจน. ดังน้ันเพ่ือให้ อจน. 
สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนํามาประยุกต์ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ควรพิจารณาดําเนินการอย่างต่อเน่ืองในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 
6.1 การกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ในการกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากร จะต้องกําหนดให้สอดคล้องกับระดับและหน้าท่ีภารกิจในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือท่ีบุคลากรสามารถนําผลการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีความพร้อมในการดําเนินงานได้อย่างเข้มแข็งในอนาคตระยะยาวสําหรับแนวทางการพัฒนาบุคลากรใน
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แบ่งกลุ่มบุคลากรออกเป็น 3 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มควรมีทักษะ ดังน้ี 
 6.1.1 ผู้บริหาร ควรมีทักษะ ดังน้ี 
  1) การใช้งานระบบสารสนเทศ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือให้สามารถใช้ระบบ
สารสนเทศในการสนับสนุนการกําหนดนโยบาย การวางแผน การบริหารงาน และการติดตามความก้าวหน้าของ
งาน 
  2) การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต/อินทราเน็ต ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพื่ อการ
ติดต่อส่ือสาร และการค้นหาข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ 
 6.1.2 ผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่งเป็นบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ควรให้มีทักษะ ดังน้ี 
  1) การใช้คอมพิวเตอร์ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นได้ 
  2) การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการปฏิบัติงาน เช่น พิมพ์ เอกสาร ทําตารางสถิติ 
และจัดทําเอกสารเผยแพร่ 
  3) การใช้ระบบงานสารสนเทศตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย เช่น การบันทึก /ปรับปรุง ข้อมูล 
การสอบถามข้อมูล และการออกรายงาน 
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 6.1.3 ผู้ดูแลและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ บุคลากรของหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีดูแล
ระบบงานคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จะต้องพัฒนาให้มีความสามารถดูแลแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น และกําหนด
ความต้องการใช้ระบบงานสารสนเทศของหน่วยงานของตนเองได้ส่วนบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ของกอง
เทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินผล จะต้องพัฒนาความรู้เฉพาะด้านและส่งเสริมให้มีโอกาสศึกษาดูงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้สามารถตามทันการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
บริหาร จัดการ ดูแล ควบคุม กํากับ ประสานงานกับบริษัทเอกชนท่ี อจน. ว่าจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ อน่ึง
โอกาสท่ี อจน. จะได้บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์มาเป็นบุคลากรของ อจน. ค่อนข้างเป็นไปได้
ยาก เน่ืองจากอัตราเงินเดือน และความก้าวหน้าในสายงานไม่ดึงดูดความสนใจของผู้เช่ียวชาญด้านน้ี 
 ดังน้ัน จึงควรพัฒนาผู้ดูแลและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีทักษะในด้านต่างๆ ดังน้ี 
  1) ด้านการบริหารโครงการ ควรมีทักษะ ดังน้ี 

o การกํากับดูแลบริหารบุคลากรและการจัดองค์กร 
o การวางแผนและบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามงบประมาณภายใน

กําหนดเวลา 
o การเขียนเอกสารและข้อกําหนดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2) ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ควรมีทักษะ ดังน้ี 
o การออกแบบระบบเครือข่าย 
o การควบคุมดูแลและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อ

พ่วงต่างๆ ให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
o เทคโนโลยีทางด้านระบบเครือข่ายท้องถ่ินและทางไกล 
o ระบบปฏิบัติการ และซอฟต์แวร์ระบบต่าง ๆ 
o ความรู้เก่ียวกับเครื่องมือและระบบรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ 
o วิธีการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
o การป้องกันไวรัส และการป้องกันการโจมตีจากการบุกรุกระบบ 
o ความรู้เก่ียวกับมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3) ด้านการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ควรมีทักษะ ดังน้ี 
o การบริหารและกํากับดูแลโครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
o การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการใช้ระบบงานสารสนเทศของ อจน. 
o การออกแบบ พัฒนาและตรวจสอบระบบงานสารสนเทศให้เป็นไปตามข้อกําหนด 
o ความรู้ เก่ียวกับเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ในการพัฒนาและออกแบบระบบงาน 

สารสนเทศ 
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 4) ด้านฐานข้อมูล ควรมีทักษะ ดังน้ี 
o ความรู้เรื่องระบบการจัดการและบริหารฐานข้อมูล 
o การออกแบบระบบฐานข้อมูล 
o การควบคุมดูแลและการบํารุงรักษาระบบฐานข้อมูล 

  5) ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ควรมีทักษะ ดังน้ี 
o ความรู้เก่ียวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
o การพัฒนาและบํารุงรักษาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
o ความรู้และวิธีการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ท่ีสนับสนุนการใช้งานระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ 
  6) ด้านการบริหารจัดการเว็บไซต์ ควรมีทักษะ ดังน้ี 

o การออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับการใช้งานของ อจน. 
o การพัฒนาเว็บไซต์ 
o การควบคุม ดูแลให้ข้อมูลข่าวสารทันสมัย 
o การบริหารจัดการนําเสนอข้อมูล และผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ 

 ในการพัฒนาบุคลากรของ อจน. เพ่ือให้มีทักษะความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี อจน.
พัฒนาข้ึนเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชนน้ัน จําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้อง พัฒนา
บุคลากรให้ครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนท่ีของ อจน. ท่ัวประเทศ 
 
6.2 วิธีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ อจน.  

อาจดําเนินการพัฒนาบุคลากรโดยใช้วิธีการฝึกอบรม ดังน้ี 
6.2.1 การจัดสัมมนา  

เพื่อทําความเข้าใจเก่ียวกับระบบและทําการแจกจ่ายส่ือการเรียนการสอน ซ่ึงอาจบันทึกใน
CD-ROM/DVD ฯลฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนําไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตนเอง หรือ
การเรียนในช้ันเรียน ช้ันฝึกอบรม หรือห้องจัดสัมมนา และประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Workshop 

6.2.2 การอบรมโดยใช้ส่ือการเรียนการสอนในลักษณะคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
ผ่านกระบวนการเรียนการสอนทางไกล (Electronic Learning หรือ e-learning) ผ่าน 

Website อจน เพ่ือให้ผู้ใช้ได้รับการอบรมโดยการศึกษาด้วยตนเองจากท่ีพักอาศัย หรือท่ีทํางาน ขณะเดียวกัน
ให้ปรับปรุงกระบวนการและวิธีการ ทําการถ่ายทอดสด Video Conference ถ่ายทอดสดกิจกรรมท่ีผ่าน 
Website อจน. เพ่ือให้พนักงานในส่วนกลางและต่สํานักงานสาขาได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมประชุม
ถ่ายทอดสด 
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6.2.3 การอบรมในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ยังนับได้ว่าเป็นหัวใจการเรียนการสอนระบบท่ีต้องเห็นหน้ากันในห้องเรียน อาจจัดจ้าง

หน่วยงาน หรือวิทยากรภายนอก มาดําเนินการภายใต้หลักสูตร ตาม ยุทธศาสตร์ของ อจน. โดยใช้หลักการ
วางเป้าหมายพัฒนาบุคลากรทุกคนทุกระดับให้เป็นสังคม Knowledge Workers สามารถมีความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ากับระบบงาน อจน. ท้ังด้านนโยบาย แผนงาน การบริหารจัดการ 
การติดตามประเมินผลงาน และการปฏิบัติงานประจําวันต่อเน่ือง และย่ังยืนด้วยอัตราส่วนร้อยเปอร์เซ็นต์ของ
จํานวนพนักงานท้ังหมด และมีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ด้วยอัตราส่วนพนักงานหน่ึงคนต่อการมีคอมพิวเตอร์ ใช้
หน่ึงเครื่องด้วยอัตราส่วนหน่ึงต่อหน่ึง 
 
6.3 หลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากร 

การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะให้บุคลากรกลุ่มต่างๆ สําหรับงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของอจน ควรมีดังน้ี 

6.3.1 หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร  
เน่ืองจากผู้บริหารของ อจน. มีภาระงานท่ีต้องรับผิดชอบในการบริหารและการติดตามงาน

มาก ดังน้ันจึงเห็นว่าสมควรจัดหลักสูตรให้แก่ผู้บริหารเป็น 2 ลักษณะ คือ ผู้บริหารท่ีไม่มีหน้าท่ีในการดูแล
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง ควรเข้าอบรมในหัวข้อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับผู้บริหาร ส่วนผู้บริหาร CIO ของ อจน. หรือผู้บริหารกองเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ประเมินผล ควรเข้าอบรมในหัวข้อการบริหารโครงการ โดยแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดของเน้ือหา ดังน้ี 

1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ระยะเวลา 1 วัน เน้ือหาประกอบด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ
วงจรชีวิตและการพัฒนาระบบงาน ตัวอย่างการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการกําหนดนโยบาย วางแผนการ
บริหาร และติดตามความก้าวหน้าของงานต่างๆ โดยให้มีตัวอย่างใกล้เคียงกับงานของ อจน. 

2) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับผู้บริหาร ระยะเวลา 1 วัน เน้ือหาประกอบด้วยหลักการ
ของข้อมูลปริภูมิและข้อมูลภูมิศาสตร์ ความหมายและประเภทของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แบบจําลอง
ข้อมูล GIS ชนิดของข้อมูล GIS หลักการจัดการข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการประยุกต์ใช้งาน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับ อจน. 

3) การบริหารโครงการ (Project Management) ระยะเวลา 1 วัน เน้ือหาประกอบด้วย 
การวางแผน การประมาณการใช้ทรัพยากร การออกแบบโครงสร้างการทํางาน การบริหารความเส่ียงและการ
ขัดแย้ง การจัดสรรทรัพยากร การประเมินผลและการติดตามการดําเนินงาน การใช้เครื่องมือช่วยในการ
บริหารงานโครงการและการบริหารฐานข้อมูล 
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6.3.2 หลักสูตรสําหรับผู้ใช้งานท่ัวไป  
เป็นหลักสูตรสําหรับผู้ใช้งานจากหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของงานหรือมีงานท่ีเก่ียวข้องกับระบบ

สารสนเทศ หรือผู้ใช้งานระบบสารสนเทศในการประมวลผลจัดทํารายงานต่างๆ โดยการอบรมในบางหลักสูตร
จะเป็นการปูพ้ืนฐานความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรโดยรวม ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพหลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วย 

1) คอมพิวเตอร์ เบ้ืองต้น ระยะเวลา 1 วัน เน้ือหาประกอบด้วย หลักการทํางานและ
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ท่ีจําเป็นต่อระบบคอมพิวเตอร์ และการประมวลผลข้อมูลข้ัน
พ้ืนฐาน 

2) การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานในสํานักงาน ประกอบด้วยหลักสูตรต่อไปน้ี 
(1) Office Program ระยะเวลา 3 วัน เน้ือหาประกอบด้วย 
รูปแบบของวินโดว์ วิธีการใช้งาน เช่น เมนู คําส่ังต่างๆ ของวินโดว์ ซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐานใน

การเรียกใช้ซอฟต์แวร์อ่ืนๆ ได้ รวมท้ังความรู้พื้นฐานและการใช้งาน Microsoft Word Microsoft Excel 
Microsoft PowerPoint Microsoft Outlook และ Microsoft Access เพ่ือจัดการเก่ียวกับเอกสาร และการ
นําเสนองานในสํานักงาน หรือเป็นซอฟต์แวร์ Open Source ด้านสํานักงาน 

(2) Internet ระยะเวลา 1 วัน เน้ือหาประกอบด้วยความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับ World Wide 
Web การใช้อินเตอร์เน็ต และการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมสร้างเว็บเพจ 

(3) ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 1
วัน เน้ือหาประกอบด้วยกระบวนการในการเตรียมการ การป้องกันการดําเนินการให้ระบบคอมพิวเตอร์มีความ
ปลอดภัย การจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์ 

(4) โปรแกรมสําหรับการผลิตส่ือโสต ระยะเวลา 2 วัน เน้ือหาประกอบด้วยการใช้
โปรแกรมช่วยในการผลิตส่ือโสต เพ่ือใช้ในการจัดทําเอกสาร/ส่ิงพิมพ์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้ เช่น 
โปรแกรมตกแต่งภาพ โปรแกรมทําส่ือส่ิงพิมพ์ โปรแกรมทํา VDO Presentation โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
สําเร็จรูป  

(5) การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 4 วัน เน้ือหาประกอบด้วยการ
บํารุงรักษาและซ่อมเครื่องในเบ้ืองต้น เช่น การเช็คจากอาการว่าเครื่องเสียท่ีส่วนใด 

3) การใช้ระบบสารสนเทศสําหรับหน่วยงานภายใน หลังจากติดต้ังระบบงานสารสนเทศท่ีนํามา
สนับสนุนการทํางานของหน่วยงานภายในต่างๆ แล้วต้องทําการอบรมบุคลากรให้มีความสามารถใช้ระบบงาน
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนท่ีบุคลากรรับผิดชอบอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงได้แก่ 

o ระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร (EIS)  
o ระบบงานด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณ 
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o ระบบงานบริหารความเส่ียง 
o ระบบงานควบคุมภายใน 
o ระบบงานด้านพัสดุ  
o ระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล  
o ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
o ระบบจัดเก็บข้อมูล WMA Data Storage 

6.3.3 หลักสูตรสําหรับบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ 
เพื่อให้บุคลากรท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้

ฝึกฝนเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ เพ่ือเตรียมความพร้อม ความสามารถให้
สอดคล้องกับงานท่ีรับผิดชอบ ซึ่งในส่วนน้ีจะมุ่งเน้นการอบรมให้แก่บุคลากรท่ีต้องรับผิดชอบหรือมีลักษณะงาน
ท่ีจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะเฉพาะกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานน้ันหรืออาจเป็นผู้มีความ
สนใจและมีความสามารถในการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
สอดคล้องกับการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศของ อจน. เพ่ือเพ่ิมบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในระดับสูงในทุกๆ หน่วยงาน โดยหลักสูตรและรายละเอียด
ของแต่ละหลักสูตร มีดังน้ี 

1) ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ประกอบด้วยหลักสูตรต่อไปน้ี 
(1) ระบบปฏิบัติการข้ันพ้ืนฐาน ระยะเวลา 2 วัน เน้ือหาประกอบด้วย ความรู้ท่ัวไปของ

ระบบปฏิบัติการ การบริหารจัดการส่วนต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น โพรเซสเซอร์ หน่วยความจํา อุปกรณ์ 
แฟ้มข้อมูล และผู้ใช้ระดับต่างๆ การป้องกันและรักษาความปลอดภัยของระบบ และระบบปฏิบัติการท่ีนิยมใช้ 
ในปัจจุบัน 

(2) Microsoft Windows for Server ระยะเวลา 3 วัน เน้ือหาประกอบด้วย คุณสมบัติ
และคําส่ัง/เครื่องมือของ MS Windows สําหรับเครื่องแม่ข่าย การติดตั  ้งระบบปฏิบัติการ และวิธีการ/เทคนิค
ในการใช้งาน วิธีป้องกัน และแก้ไขเม่ือเกิดปัญหา 

(3) Unix/Linux ระยะเวลา 3 วัน เน้ือหาประกอบด้วย คุณสมบัติและคําส่ัง/เครื่องมือ
ของ Unix/Linux การติดต้ังระบบปฏิบัติการและวิธีการ/เทคนิคในการใช้งาน วิธีป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิด
ปัญหา 

2) ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประกอบด้วยหลักสูตรต่อไปน้ี 
(1) คอมพิวเตอร์และการส่ือสารข้อมูล ระยะเวลา 3 วัน เน้ือหาประกอบด้วยการจัดการ

และการดูแลระบบ อุปกรณ์ท่ีใช้รับ -ส่งผ่านข้อมูล โปรโตรคอล การส่ือสารข้อมูล การดําเนินการเก่ียวกับข้อมูล 
เช่น การลดขนาด การเข้ารหัสข้อมูล ฯลฯ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของการส่ือสารข้อมูล 
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(2) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 3 วัน เน้ือหาประกอบด้วยสถาปัตยกรรม
ของเครือข่าย โครงสร้างและกระบวนการทํางานของเครือข่ายเช่น ระบบ client/server การออกแบบและการ
บริหารจัดการระบบเครือข่าย การพัฒนาและดูแลบํารุงรักษาเครือข่าย การตรวจสอบการทํางานและการรักษา
ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย ตลอดจนเทคโนโลยีระบบเครือข่ายท้องถ่ิน (LAN) และทางไกล (WAN) 
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการเช่ือมต่อระบบเครือข่าย และการจัดการฐานข้อมูลบนเครื่องแม่ข่ายและลูกข่าย 

(3) ระบบรักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 2 วัน เน้ือหาประกอบด้วยการพัฒนา
กระบวนการด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์การวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงของระบบ
สารสนเทศ วิธีการป้องกันการบุกรุก/โจรกรรมข้อมูลฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ท่ีป้องกันและรักษาความปลอดภัยของ
ระบบคอมพิวเตอร์ 

3) การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ประกอบด้วย หลักสูตรต่อไปนี  ้ 
(1) การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (System Analysis and Design) ระยะเวลา 

4 วัน เน้ือหาประกอบด้วยการบริหารโครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาและกําหนด
ความต้องการ การออกแบบระบบ การจัดทําเอกสาร การติดต้ังและการทดสอบระบบ ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลและการบํารุงรักษาระบบ 

(2) วิ ศ วก รรมซ อฟ ต์แ วร์  (Software Engineering) ระยะ เวลา  3 วัน  เน้ื อ ห า
ประกอบด้วยความรู้เก่ียวกับหลักการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การวางแผนและบริหารโครงการ เครื่องมือและ
เทคนิคในการออกแบบซอฟต์แวร์ วิธีการสร้างข้อมูลเพ่ือการทดสอบระบบเทคนิคในการจัดการและการ
ประเมินค่าใช้จ่ายโครงการ และการดูแลบํารุงรักษา ซอฟต์แวร์ 

(3) โปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ (Object-oriented Programming) ระยะเวลา 4 วัน 
เน้ือหาประกอบด้วย ความรู้เก่ียวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเชิงวัตถุ เช่น ภาษาจาวาหลักการของ
โปรแกรมเชิงวัตถุ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน WWW ในลักษณะ Cross Platform 

4) ระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วยหลักสูตรต่อไปน้ี 
(1) ระบบฐานข้อมูลเบ้ืองต้น ระยะเวลา 2 วัน เน้ือหาประกอบด้วย ความรู้เก่ียวกับ

ฐานข้อมูล การนําเข้าและเรียกใช้ข้อมูล การสร้างฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ในฐานข้อมูล 
การกําหนดสิทธิ ข้าถึงข้อมูล ซอฟต์แวร์สําหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูล 

(2) ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) ระยะเวลา 5 วัน 
เน้ือหาประกอบด้วย มโนทัศน์ของฐานข้อมูล รูปแบบจัดการฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างข้อมูล
ทางตรรกะและกายภาพ การจัดการเน้ือท่ีบนฐานข้อมูล การตรวจสอบและความเช่ือถือได้ของข้อมูล ระบบ
รักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล และโครงสร้างของภาษาเอสคิวแอล (SQL Language) 
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5) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบด้วยหลักสูตรต่อไปน้ี 
(1) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบ้ืองต้น ระยะเวลา 5 วัน เน้ือหาประกอบด้วยหลักการ

ของข้อมูลปริภูมิและข้อมูลภูมิศาสตร์ ความหมายและประเภทของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แบบจําลอง
ข้อมูล GIS ชนิดของข้อมูล GIS การออกแบบฐานข้อมูล การนําเข้าข้อมูล การจัดการข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในด้านต่างๆ 

(2) หลักการและการพัฒนาระบบเผยแพร่สารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเว็บ ระยะเวลา 5 
วัน เน้ือหาประกอบด้วยหลักการ แนวความคิดของ Web GIS วิวัฒนาการของ Web GIS การทํางานของ Map 
Server การส่ือสารระหว่าง Client กับ Map Server โปรโตคอล HTTP เทคโนโลยี DHTML และ AJAX
เทคโนโลยี XML หลักการของ Web Services การพัฒนา Web GIS บนมาตรฐานเปิด GIS โดยการบูรณาการ
เทคโนโลยี AJAX และ Web Services  

6) การบริหารจัดการโครงการด้านคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 3 วัน เน้ือหาประกอบด้วยการ
บริหารจัดการโครงการ การจัดทําแผน การจัดสรรทรัพยากร การประมาณค่าใช้จ่าย วัฎจักรของการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle) การควบคุมคุณภาพและติดตามประเมินผลโครงการ 
เครื่องมือซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการบริหารโครงการ 

7) หลักสูตรด้านเว็บ ประกอบด้วย 
(1) การพัฒนาเว็บ ระยะเวลา 3 วัน เน้ือหาประกอบด้วยหลักการและโปรแกรมท่ีใช้

การพัฒนาเว็บ ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนา เช่น HTML, JavaScript, VBScript, ASP.Net, PHP, Dreamweaver 
ฯลฯ มโนทัศน์ของโฮมเพจ เว็บเบราเซอร์ และเว็บเอดิเตอร์ การออกแบบและเช่ือมโยงเอกสาร การใช้ข้อมูล
รูปแบบต่างๆ เช่น ภาพ เสียง และระบบเคล่ือนไหว การสร้างตาราง ฟอร์มและเฟรม 

(2) การบริหารจัดการเว็บ ระยะเวลา 4 วัน เน้ือหาประกอบด้วยบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้ดูแลเว็บ (Webmaster) การออกแบบเว็บ การจัดการข้อมูล รูปแบบในการค้นหาและการนําเสนอข้อมูล การ
บริหารจัดการผู้ใช้งานบนเว็บ การป้องกันการรักษาความปลอดภัย และการบํารุงรักษาเว็บ 

โดยแต่ละรายวิชามีค่าอบรมค่อนข้างสูง ดังน้ันการอบรมควรเป็นในลักษณะส่งเจ้าหน้าท่ีของกอง
สารสนเทศและประเมินผลเข้ารับการอบรม และนํามาเผยแพร่จัดโครงการอบรมให้แก่ผู้ใช้งาน ซึ่งจะทําให้
ประหยัดค่าใช้จ่ายของ อจน. และเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้ทางด้าน
กระบวนการทางธุรกิจมากย่ิงข้ึน ท้ังน้ีนอกจากการจัดให้มีการฝึกอบรมตามหลักสูตรข้างต้นแล้ว ในบางช่วงอาจ
มีการจัดสัมมนาเมื่อมีเทคโนโลยีสารสนเทศบางหัวข้อท่ีน่าสนใจ หรือเป็นเร่ืองเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อบุคลากร หรือจัดสัมมนาเพื่อให้บุคลากรได้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน ตลอดจนเพ่ือความ
เข้าใจงานทางด้านระบบงานสารสนเทศในทิศทางเดียวกัน 
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6.4 แผนดําเนินงานพัฒนาบุคลากร 
แผนการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศน้ัน ควรจะต้องมุ่งเน้นการดําเนินการให้สอดคล้องกับ

บุคลากรแต่ละประเภทตามลักษณะงานท่ีเก่ียวข้อง และตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ท้ังน้ีเพ่ือให้บุคลากรมีความ
เข้าใจและสามารถนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ช่วยในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบหรือเก่ียวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามท่ีกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเพ่ิมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรน้ัน มี
หลักสูตรค่อนข้างมากและแตกต่างกันตามระดับและประเภทของบุคลากรท่ีมีความเก่ียวข้องกับงานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ใช้งานท่ัวไป และบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง อจน. เป็น
หน่วยงานท่ีมีบุคลากรเป็นจํานวนมาก ท้ังท่ีส่วนกลางและสํานักงานสาขา ดังน้ันบุคลากรท่ีเป็นประเภทผู้ใช้งาน 
ท่ัวไปทางด้านระบบงานสารสนเทศจึงมีจํานวนมาก ซ่ึงปัจจุบัน ทาง อจน. มีระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายการส่ือสารข้อมูลเพ่ือรองรับและเช่ือมโยงการใช้งานร่วมกันท้ังท่ีส่วนกลางและสํานักงานสาขา 
ตลอดจนการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ/ฐานข้อมูลสําหรับบางงานในหน่วยงานต่างๆ ของ อจน. ซ่ึงนับวันจะมี
ความต้องการใช้งานเพ่ิมมากข้ึน ในขณะเดียวกันบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ก็จําเป็นท่ีจะต้องเพ่ิมทักษะและ
ติดตามเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ อยู่เสมอดังน้ันทาง อจน. จึงควรจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ท่ีกล่าว
ข้างต้นอย่างต่อเน่ือง โดยทาง อจน. ควรสนับสนุนงบประมาณ ในตารางท่ี 6.1 
 
ตารางท่ี 6.1 แผนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตร 
คน/
รุ่น 

จํานวนรุ่นในแต่ละปีงบประมาณ รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 รุ่น คน 

1 สําหรับผู้บริหาร 
1.1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร 9 1 1 1 1 1 5 45 
1.2 การบริหารโครงการ 9 1 1 1 1 1 5 45 
1.3 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สําหรับ
ผู้บริหาร 

9 1 1 1 1 1 5 45 

2 สําหรับผู้ใช้งานจากหน่วยงานต่างๆ 
2.1 การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 20 2 2 2 2 2 10 200 
2.2 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป         
     - Microsoft Office 20 2 2 2 2 2 10 200 
     - ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความ
ปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ 

20 2 2 2 2 2 10 200 

     - ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

20 2 2 2 2 2 10 200 
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หลักสูตร 
คน/
รุ่น 

จํานวนรุ่นในแต่ละปีงบประมาณ รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 รุ่น คน 

      - การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ 10 2 2 2 2 2 10 100 
     - การใช้โปรแกรมผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ 10 2 2 2 2 2 10 100 
     - การใช้โปรแกรมตัดต่อ VDO 10 2 2 2 2 2 10 100 
2.3 การใช้ระบบงานสารสนเทศ         
     - การใช้ระบบบริหารความเส่ียง 15 2 2 2 2 2 10 150 
     - การใช้ระบบควบคุมภายใน 15 2 2 2 2 2 10 150 
     - การใช้ระบบบัญชี การเงิน และงบประมาณ 5 1 1 1 1 1 5 25 
     - การใช้ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล 15 2 2 2 2 2 10 150 
     - การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 20 2 2 2 2 2 10 200 
     - การใช้ระบบจัดเก็บข้อมูล WMA Data 
Storage 

20 2 2 2 2 2 10 100 

3 สําหรับบุคลากรด้านคอมพิวเตอร ์
3.1 ระบบปฏิบัติการ         
     - Microsoft Windows for Server 2 1 1 1 1 1 5 10 
     - Unix/Linux 2 1 1 1 1 1 5 10 
3.2 ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย         
     - คอมพิวเตอร์และการส่ือสารข้อมูล 4 1 1 1 1 1 5 20 
     - ระบบเครอืข่ายและรักษาความปลอดภัย
คอมพิวเตอร์ 

4 1 1 1 1 1 5 20 

3.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ         
     - การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 2 1 1 1 1 1 5 10 
     - โปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ 2 1 1 1 1 1 5 10 
3.4 ระบบฐานข้อมูล         
     - ระบบฐานข้อมูลเบ้ืองต้น 2 1 1 1 1 1 5 10 
     - ระบบการจัดการฐานข้อมูล 2 1 1 1 1 1 5 10 
3.5 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์         
     - ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น 4 1 1 1 1 1 5 20 
     - หลักการพัฒนาระบบเผยแพร่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ผ่านเว็บ 

4 1 1 1 1 1 5 20 

3.6 การบริหารจัดการโครงการด้านคอมพิวเตอร์ 4 1 1 1 1 1 5 20 
3.7 หลักสูตรด้านการพัฒนาและบริหารจัดการเว็บ 4 1 1 1 1 1 5 20 
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นอกจากแผนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศข้างต้นซ่ึงเป็นการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นให้
บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือปรับหรือเพิ่มทักษะความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมี 
การพัฒนาบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงทางด้านงานคอมพิวเตอร์และใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ซึ่ง
บุคลากรเหล่าน้ีจะได้รับการฝึกอบรมวิธีการใช้งานและการปฏิบัติงานโดยตรง จากโครงการพัฒนาระบบ 
สารสนเทศต่างๆ อีกส่วนหน่ึง เม่ือมีการติดต้ังระบบ/โครงการดังกล่าวเพื่อใช้งานจริง 

นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากรตามแผนดังกล่าวแล้วควรจะจัดทําส่ือการเรียนการสอนตามวิธี การท่ี
ได้เสนอแนะในข้อ 6.2 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของ อจน. เป็นอย่างย่ิง นอกจากน้ัน อจน. ควรจัดให้มี
การสัมมนาระหว่างเจ้าหน้าท่ีในสํานัก/ฝ่าย/กองต่างๆ ท้ังในส่วนกลางและสํานักงานสาขา เพื่อจะได้ 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารและ
การปฏิบัติงาน รวมท้ัง ช่วยกันหาแนวทางปรับปรุง/แก้ไขปัญหาอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นในด้านการรวบรวมจัดเก็บ
ข้อมูล การจัดทํารายงานสถิติต่างๆ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ต่างๆ วนในการจัดฝึกอบรม/
สัมมนาในปีถัดไป และควรทําแบบสอบถามความคิดเห็นผู้เข้าอบรมเพ่ือนํามาประเมินผลการอบรมและสํารวจ
ความต้องการในการฝึกอบรม/สัมมนาจากบุคลากร ของ อจน. เป็นระยะๆ ตลอดจนการติดตามข้อมูลข่าวสาร
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วมากท้ังน้ี เพ่ือจะได้กลุ่มเป้าหมายและ
หลักสูตร/หัวข้อการฝึกอบรมสัมมนาท่ีสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและทันสมัย 
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บทท่ี 7  
 

แผนการลงทุนเพ่ือการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

7.1 แผนการลงทุนรวมทั้งโครงการ 
แผนการลงทุนรวมท้ังโครงการ ประกอบด้วย แผนการลงทุนด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ แผนการ

ลงทุนด้านระบบคอมพิวเตอร์ แผนการลงทุนด้านระบบเครือข่ายการส่ือสารข้อมูล และแผนการลงทุนด้านการ
พัฒนาบุคลากรดังได้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายการส่ือสารไว้ในบทท่ี 5 และแผนการพัฒนาบุคลากรไว้ในบทท่ี 6 ซึ่งแผนการพัฒนาด้านต่างๆ ข้างต้น 
จะมีรายละเอียดในด้านการลงทุนดังต่อไปน้ี 

7.1.1 แผนการลงทุนด้านระบบงานสารสนเทศ  
อจน.ได้ลงทุนด้านระบบสารสนเทศและพัฒนาใช้งานไปในระดับหน่ึงเมื่อเทียบกับหน่วยงาน

อ่ืนๆ โดยเฉพาะการพัฒนาในด้านการรายงานคุณภาพนํ้าและฐานข้อมูลจัดการนํ้าเสีย ซ่ึงกําลังจะเริ่มดําเนิน
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการจัดการนํ้าเสีย โดยใช้เทคโนโลยี Web และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561 และ
ระบบสนับสนุนอ่ืนๆ อาทิระบบ GIS ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร ระบบจัดการสารสนเทศห้องปฏิบัติการซึ่ง
กําลังพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนระบบสารสนเทศวนับสนุนการทํางานของหน่วยงานภายใน ซ่ึงจะต้องมีการ
ปรับปรุงและจะมีการบูรณาการระบบต่างๆ เพ่ือให้ผู้ใช้งานและผู้บริหารได้ข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อนําไปสู่
การพัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจ (Decision Support System) ในอนาคต โดยขยายผลไปยังผู้ใช้บริการท่ี
สะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน มีระบบงานสนับสนุนการทํางานท่ีดีย่ิงข้ึนอีกท้ังระบบควบคุมความเส่ียงและระบบ
ตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยี Web และพัฒนาระบบโดยใช้สถาปัตยกรรม SOA ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายส่ือสาร ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาได้ง่าย และสอดคล้องกับเทคโนโลยีท่ีใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน และ
เป็นแนวโน้มท่ีจะขยายตัวในอนาคต จากรายละเอียดและแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศตามโครงการท่ีเสนอ
ไว้ 

7.1.2 แผนการลงทุนด้านระบบคอมพิวเตอร์  
แผนการลงทุนด้านระบบคอมพิวเตอร์ของ อจน. มีความจําเป็นต้องปรับเปล่ียนอุปกรณ์

บางส่วนและจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติม พร้อมท้ังจัดหาอุปกรณ์บางอย่างทดแทนของเดิมซ่ึงหมดสภาพการใช้งาน 
7.1.3 แผนการลงทุนด้านระบบเครือข่ายส่ือสาร  

แผนการลงทุนด้านระบบเครือข่ายส่ือสารจะอยู่ในลักษณะปรับเปล่ียนเพ่ิมเติมอุปกรณ์
เครือข่าย และการติดต้ังอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ เพ่ือเพิ่มช่องทาง
จราจรให้มีขีดความสามารถและรองรับปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนระหว่าง ส่วนกลาง และสํานักงานสาขา  
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ท้ังน้ีได้กําหนดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ อจน. ไว้ในแผนพัฒนาการลงทุนท้ังส้ิน 
จํานวน 12 โครงการ ดังแสดงในตารางท่ี 7.1 ซึ่งงบประมาณท่ีจะนํามาพัฒนาโครงการต่างๆ จะเป็นงบลงทุน
ท่ีขะใช้ในการดําเนินงาน พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย รวมถึงระบบสารสนเทศ เป็นเงิน
ท้ังส้ิน 55,850,000.- บาท (ห้าสิบห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นอกจากน้ียังได้จําแนกงบประมาณตาม
หมวดรายจ่ายและปี งบประมาณ ดังแสดงในตารางท่ี 7.2 – 7.6 
 
ตารางท่ี 7.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบส่ือสารจําแนกตามปีงบประมาณ 
ลําดับ

ที่ 
แผนงาน/โครงการ รวม 

ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 
2560 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
องค์กร 

13.95 1.95 3.00 3.00 3.00 3.00 

2 โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลด้านสารสนเทศ 

15.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

3 โครงการพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียง 2.50 - 2.50 - - - 
4 โครงการท่ีปรึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลและความปลอดภัยของ

องค์การจัดการนํ้าเสีย 
4.50 - - 1.50 1.50 1.50 

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายใน
องค์กร 

2.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

6 โครงการจัดทํากรอบสถาปัตยกรรมองค์กรขององค์การ
จัดการน้ําเสีย 

6.00 - 3.00 3.00 - - 

7 โครงการศึกษากระบวนการทํางานท่ีเป็นมาตรฐาน พร้อม
การปรับเปล่ียนกระบวนการดําเนินงาน 

4.00 - 2.00 2.00 - - 

8 โครงการพัฒนาระบบการควบคุมและติดตามโครงการของ
องค์การจัดการน้ําเสีย 

8.00 - 3.00 3.00 - - 

9 โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของ องค์การจัดการ
น้ําเสีย 

4.00 - - 2.00 2.00 - 

10 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือการลดใช้กระดาษ 4.00 - - 2.00 2.00 - 
11 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
2.50 - 2.50 - - - 

12 โครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกล เพื่อการบริหาร
องค์กร 

6.00 - 3.00 3.00 - - 

13 โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน 1.90 1.90 - - - - 
14 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบัญชี การเงิน และ 3.00 3.00 - - - - 
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ลําดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ รวม 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 
งบประมาณ 

15 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน 3.00 - 3.00 - - - 
16 โครงการจัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมด้านนํ้าเสียท่ัวทุก

ภูมิภาคของประเทศ 
40.00 - - - 20.00 20.00 

17 โครงการอบรมและสอบการเข้าใจดิจิทัล (Digital 
Literacy) ของบุคลากรของ อจน. 

2.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

18 โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานหลักท่ีคอยกํากับ ดูแล 
การพัฒนาทักษะดิจิทัล ท้ังมหาวิทยาลัยและสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ 

3.50 - - 1.50 1.00 1.00 

19 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมงานการจัดการนํ้าเสีย 3.50 - - 1.50 1.00 1.00 
20 โครงการการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge 

Management) 
2.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

21 โครงการจัดทําข้อมูลด้านน้ําเสียแบบครบวงจรบนระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

4.50 1.50 1.50 1.50 - - 

22 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจะนํามาสนับสนุน
การใช้งานของหน่วยงานภายใน ภายนอก และประชาชน
ท่ัวไป 

3.00 - 1.00 1.00 1.00 - 

23 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทางเทคโนโลยีดิจิทัล 6.00 - 1.50 1.50 1.50 1.50 
24 โครงการทบทวนกฎ ระเบียบ ให้สอดคล้องกับภารกิจท่ีนํา

เทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคล่ือน 
3.00 - 1.50 1.50 - - 

25 โครงการศึกษาการจัดเก็บรายได้ขององค์การจัดการนํ้าเสีย 5.00 - 2.50 2.50 - - 
26 โครงการศึกษาความร่วมมือการลงทุน (Public Private 

Partnership: PPP) กับภาคเอกชน หรือผู้มีส่วนได้เสีย 
9.00 - 3.00 3.00 3.00 - 

รวมเป็นเงิน 163.35 12.85 37.50 36.00 40.50 32.50 
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ตารางท่ี 7.2 แผนการลงทุนด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศจําแนกตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 

ลําดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

ระบบ
คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์
เครือข่าย 

ระบบ
สารสนเทศ 

อื่นๆ รวม 

1 โครงการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการองค์กร 

1.95 - - - 1.95 

2 โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลด้านสารสนเทศ 

- 3.00 - - 3.00 

3 โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน - - 1.90 - 1.90 

4 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบัญชี 
การเงิน และงบประมาณ 

- - 3.00 - 3.00 

5 โครงการพัฒนารูปแบบรายงานและ
ฐานข้อมูลน้ําเสียผ่านระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS) 

- - 3.00 - 3.00 

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตภายในองค์กร 

- 0.50 - - 0.50 

7 โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่บุคลากรในองค์กร 

- - - 0.50 0.50 

รวมเป็นเงิน 1.95 3.50 7.90 0.50 13.85 
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ตารางท่ี 7.3 แผนการลงทุนด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศจําแนกตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 

ลําดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

ระบบ
คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์
เครือข่าย 

ระบบ
สารสนเทศ 

พัฒนา
บุคลากร 

รวม 

1 โครงการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการองค์กร 

3.00 - - - 3.00 

2 โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลด้านสารสนเทศ 

- 3.00 - - 3.00 

3 โครงการพัฒนาระบบการบริหารความ
เส่ียง 

- - 2.50 - 2.50 

4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

- - 2.50 - 2.50 

5 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน - - 3.00 - 3.00 

6 โครงการพัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร (EIS) 

- - 3.00 - 3.00 

7 โครงการจัดทําฐานข้อมูลด้านการจัดการ 
นํ้าเสีย 

- - 3.00 - 3.00 

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตภายในองค์กร 

- 0.50 - - 0.50 

9 โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่บุคลากรในองค์กร 

- - - 0.50 0.50 

รวมเป็นเงิน 3.00 3.50 14.00 0.50 21.00 
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ตารางท่ี 7.4 แผนการลงทุนด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศจําแนกตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 

ลําดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

ระบบ
คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์
เครือข่าย 

ระบบ
สารสนเทศ 

พัฒนา
บุคลากร 

รวม 

1 โครงการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการองค์กร 

3.00 - - - 3.00 

2 โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลด้านสารสนเทศ 

- 3.00 - - 3.00 

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตภายในองค์กร 

- 0.50 - - 0.50 

4 โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่บุคลากรในองค์กร 

- - - 0.50 0.50 

รวมเป็นเงิน 1.95 3.00 3.50 - 0.50 

 
ตารางท่ี 7.5 แผนการลงทุนด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศจําแนกตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 

ลําดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

ระบบ
คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์
เครือข่าย 

ระบบ
สารสนเทศ 

พัฒนา
บุคลากร 

รวม 

1 โครงการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการองค์กร 

3.00 - - - 3.00 

2 โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลด้านสารสนเทศ 

- 3.00 - - 3.00 

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตภายในองค์กร 

- 0.50 - - 0.50 

4 โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่บุคลากรในองค์กร 

- - - 0.50 0.50 

5 โครงการจัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมด้าน     
นํ้าเสียท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ 

10.00 5.00 4.00 1.00 20.00 

รวมเป็นเงิน 13.00 8.50 4.00 1.50 27.00 
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ตารางท่ี 7.6 แผนการลงทุนด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศจําแนกตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 

ลําดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

ระบบ
คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์
เครือข่าย 

ระบบ
สารสนเทศ 

พัฒนา
บุคลากร 

รวม 

1 โครงการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการองค์กร 

3.00 - - - 3.00 

2 โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลด้านสารสนเทศ 

- 3.00 - - 3.00 

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตภายในองค์กร 

- 0.50 - - 0.50 

4 โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่บุคลากรในองค์กร 

- - - 0.50 0.50 

5 โครงการจัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมด้าน     
นํ้าเสียท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ 

10.00 5.00 4.00 1.00 20.00 

รวมเป็นเงิน 13.00 8.50 4.00 1.50 27.00 

 
7.1.4 แผนการลงทุนด้านพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นการจัดฝึกอบรมให้บุคลากรของ อจน. 

ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ใช้งานท่ัวไป ผู้ดูแลและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีการกําหนดแผนการลงทุนจําแนก
ตามกลุ่มบุคลากร และหลักสูตรในแต่ละปี งบประมาณ ดังแสดงในตาราง 7.7 

 
ตารางท่ี 7.7 แผนการลงทุนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตร 
คน/
รุ่น 

ค่า     
ใช้
จ่าย 

จํานวนรุ่นและจํานวนเงิน ในแต่ละปีงบประมาณ รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 
รุ่น 

จํานวน
เงิน รุ่น 

จํานวน
เงิน 

รุ่น 
จํานวน

เงิน 
รุ่น 

จํานวน
เงิน 

รุ่น 
จํานวน

เงิน 
รุ่น 

จํานวน
เงิน 

1 สําหรับผู้บริหาร 

1.1 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับ
ผู้บริหาร 

9 2,500 1 22,500 1 22,500 1 22,500 1 22,500 1 22,500 5 112,500 

1.2 การบริหารโครงการ 9 2,500 1 22,500 1 22,500 1 22,500 1 22,500 1 22,500 5 112,500 

1.3 ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์สําหรับผู้บริหาร 
 
 

9 2,500 1 22,500 1 22,500 1 22,500 1 22,500 1 22,500 5 112,500 
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ตารางท่ี 7.7 แผนการลงทุนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตร 
คน/
รุ่น 

ค่า     
ใช้
จ่าย 

จํานวนรุ่นและจํานวนเงิน ในแต่ละปีงบประมาณ รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 
รุ่น 

จํานวน
เงิน รุ่น 

จํานวน
เงิน 

รุ่น 
จํานวน

เงิน 
รุ่น 

จํานวน
เงิน 

รุ่น 
จํานวน

เงิน 
รุ่น 

จํานวน
เงิน 

2 สําหรับผู้ใช้งานจากหน่วยงานต่างๆ 

2.1 การใช้งาน
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

20 1,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 10 200,000 

2.2 การใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป 

              

     - Microsoft Office 20 1,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 10 200,000 
     - ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับ
การรักษาความปลอดภัย
ของคอมพิวเตอร์ 

20 1,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 10 200,000 

     - ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับ
การบํารุงรักษาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

20 1,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 10 200,000 

     - การใช้โปรแกรม
ตกแต่งภาพ 

10 1,500 2 30,000 2 30,000 2 30,000 2 30,000 2 30,000 10 150,000 

     - การใช้โปรแกรมผลิต
ส่ือส่ิงพิมพ์ 

10 1,500 2 30,000 2 30,000 2 30,000 2 30,000 2 30,000 10 150,000 

     - การใช้โปรแกรมตัด
ต่อ VDO 

10 1,500 2 30,000 2 30,000 2 30,000 2 30,000 2 30,000 10 150,000 

2.3 การใช้ระบบงาน
สารสนเทศ 

              

     - การใช้ระบบบริหาร
ความเส่ียง 

15 500 2 15,000 2 15,000 2 15,000 2 15,000 2 15,000 10 75,000 

     - การใช้ระบบควบคุม
ภายใน 

15 500 2 15,000 2 15,000 2 15,000 2 15,000 2 15,000 10 75,000 

     - การใช้ระบบบริหาร 
งานบัญชี การเงิน และ
งบประมาณ 

5 500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 5 12,500 

     - การใช้ระบบบริหาร 
งานทรัพยากรบุคคล 

15 500 2 15,000 2 15,000 2 15,000 2 15,000 2 15,000 10 75,000 

     - การใช้ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

20 500 2 20,000 2 20,000 2 20,000 2 20,000 2 20,000 10 10,000 

     - การใช้ระบบจัดเก็บ
ข้อมูล WMA Data 
Storage 

20 500 2 20,000 2 20,000 2 20,000 2 20,000 2 20,000 10 100,000 
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ตารางท่ี 7.7 แผนการลงทุนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตร 
คน/
รุ่น 

ค่า     
ใช้
จ่าย 

จํานวนรุ่นและจํานวนเงิน ในแต่ละปีงบประมาณ รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 
รุ่น 

จํานวน
เงิน รุ่น 

จํานวน
เงิน 

รุ่น 
จํานวน

เงิน 
รุ่น 

จํานวน
เงิน 

รุ่น 
จํานวน

เงิน 
รุ่น 

จํานวน
เงิน 

3 สําหรับบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ 

3.1 ระบบปฏิบัติการ               
     - Microsoft 
Windows for Server 

2 1,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 5 10,000 

     - Unix/Linux 2 1,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 5 10,000 
3.2 ระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

              

     - คอมพิวเตอร์และ
การส่ือสารข้อมูล 

4 1,000 1 4,000 1 4,000 1 4,000 1 4,000 1 4,000 5 20,000 

     - ระบบเครือข่ายและ
รักษาความปลอดภัย
คอมพิวเตอร์ 

4 1,000 1 4,000 1 4,000 1 4,000 1 4,000 1 4,000 5 20,000 

3.3 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

              

     - การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงาน 

2 1,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 5 10,000 

     - โปรแกรมภาษาเชิง
วัตถุ 

2 1,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 5 10,000 

3.4 ระบบฐานข้อมูล               
     - ระบบฐานข้อมูล
เบื้องต้น 

2 1,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 5 10,000 

     - ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล 

2 1,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 5 10,000 

3.5 ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ 

              

     - ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น 

4 1,000 1 4,000 1 4,000 1 4,000 1 4,000 1 4,000 5 20,000 

     - หลักการพัฒนา
ระบบเผยแพร่สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ผ่านเว็บ 

4 1,000 1 4,000 1 4,000 1 4,000 1 4,000 1 4,000 5 20,000 

3.6 การบริหารจัดการ
โครงการด้านคอมพิวเตอร์ 

4 1,000 1 4,000 1 4,000 1 4,000 1 4,000 1 4,000 5 20,000 

3.7 หลักสูตรด้านการ
พัฒนาและบริหารเว็บไซต์ 

4 1,000 1 4,000 1 4,000 1 4,000 1 4,000 1 4,000 5 20,000 
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7.2 แผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี รวมทั้งโครงการ 
งบประมาณเพื่อดําเนินตามแผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 ในวงเงินรวม

ท้ังส้ิน 94,850,000.- บาท (เก้าสิบส่ีล้านแปดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังแสดงใน
ตาราง 7.8 
 
ตารางท่ี 7.8 งบประมาณการลงทุนท้ังหมดกระจายเป็นรายปี 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ 

ค่าใช้จ่ายรายปีงบประมาณ (ล้านบาท) 
รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 ด้านระบบคอมพิวเตอร์ 1.95 3.00 3.00 13.00 13.00 33.95 
2 ด้านระบบเครือข่ายส่ือสาร 3.50 3.50 3.50 8.00 8.00 26.50 
3 ด้านระบบงานสารสนเทศ 7.90 14.00 - 4.00 4.00 29.90 
4 ด้านพัฒนาบุคลากร 0.50 0.50 0.50 1.50 1.50 4.50 

รวมเป็นเงิน 13.85 21.00 7.00 26.50 26.50 94.85 

 
7.3 ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องคํานึงถึงความต้องการใช้งานและประสิทธิภาพของระบบ 
ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัย ท้ังในด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครือข่ายการส่ือสารข้อมูล ซอฟต์แวร์ และ
ระบบสารสนเทศ ดังน้ันท่ีปรึกษาเสนอให้ อจน. ใช้ตัวช้ีวัดผลการดําเนินการ (Key performance Indicator : 
KPI ) ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายหลังการติดต้ังและพัฒนาโครงการต่างๆ ดังแสดงใน
ตารางท่ี 7.9 
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ตารางท่ี 7.9 ตัวช้ีวัดผลการดําเนินการ (KPI) 
ลําดับท่ี แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 

1 โครงการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการองค์กร 

- ประสิทธิภาพของอุปกรณ์สารสนเทศท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน 
- ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์น้อยลง  

2 โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลด้านสารสนเทศ 

- ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน 
- ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางด้านเครือข่ายน้อยลง 

3 โครงการพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียง - มีฐานข้อมูลความเส่ียงท่ีครอบตลุมมากข้ึน 
4 โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน - มีฐานข้อมูลการควบคุมภายในท่ีครอบตลุมมากข้ึน 
5 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบัญชี การเงิน 

และงบประมาณ 
-- ฐานข้อมูลทางเงินท่ีครอบคลุมและเช่ือมโยงกันมากข้ึน 

6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- มีฐานข้อมูลด้านบุคลากรท่ีครอบตลุมมากข้ึน 

7 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน - มีฐานข้อมูลการตรวจสอบภายในท่ีครอบตลุมมากข้ึน 
8 โครงการพัฒนารูปแบบรายงานและฐานข้อมูล

นํ้าเสียผ่านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 
- มีฐานข้อมูลการจัดการน้ําเสียท่ีครอบตลุมมากข้ึน 
- จํานวน สจส.สาขา ท่ีสามารถนําเข้าข้อมูล GIS ได้โดยตรง 

9 โครงการพัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร (EIS) 

- จํานวนครั้งการเข้าใช้งานระบบ EIS ของผู้บริหาร 

10 โครงการจัดทําฐานข้อมูลด้านการจัดการนํ้าเสีย - มีฐานข้อมูลการจัดการน้ําเสียท่ีครอบตลุมมากข้ึน 
11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณอินเตอร์เน็ต

ภายในองค์กร 
- ความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ตท่ีเพ่ิมข้ึนช้ึน 

12 โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้แก่บุคลากรในองค์กร 

- พนักงานท่ีเข้าใจระบบสารสนเทศเพิ่มข้ึน  
- พนักงานมีทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มข้ึน  

 
 



  

องค์การจัดการนํ้าเสีย สิงหาคม 2561 

บทท่ี 8  

 
ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการด้านสารสนเทศ 

 
8.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตามโครงสร้างการบริหารงานของ อจน. จะมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 
 
8.1.1 คณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศ อจน. ทําหน้าท่ี จัดการดูแล บริหารจัดการ การจัดทําแผน

แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ การดําเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและให้บริการด้านเทคโนโลยี
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ อจน. โดยมีโครงสร้างดังแสดงในภาพท่ี 8.1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 8.1 ผังแสดงโครงสร้างการบริหารงานของ คณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศของ อจน. 
 
 
 
 
 

(ประธานคณะทํางาน) 

รองผู้อํานวยการวิชาการและแผน 

(คณะทํางาน) 

ผู้อํานวยการสํานักผู้อํานวยการ 

(คณะทํางาน) 

ผู้อํานวยการฝ่ายอํานวยการ 

(คณะทํางาน) 

ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร 

(คณะทํางาน) 

ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารการ

จัดเก็บรายได้ 

(คณะทํางานและเลขานุการ) 

หัวหน้ากองสารสนเทศและ

ประเมินผล 

(คณะทํางานและ

ผู้ช่วยเลขานุการ) 

พนักงานบริหารท่ัวไป 6 
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คณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศ อจน. มีบทบาทหลักดังต่อไปน้ี 
 1) จัดทําแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ อจน. ให้สอดคล้องกับ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศ และผลักดันแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 2) กําหนดแนวทางและกํากับดูแลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ

นโยบายของ อจน. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 รวมท้ังกฏหมายและกฏระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวข้องท่ีกําหนดไว้ 

 3) เสนอแนะมาตรการ แนวทางและให้ความเห็นต่อแผนงานโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการต่างๆ สําหรับใช้งนการบริหารจัดการนํ้า
เสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน 

 4) ประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5) ติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม งาน และโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ อจน. 

 6) ดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามท่ีได้รับมอบหมาย 
8.1.2 กองสารสนเทศและประเมินผล ทําหน้าท่ี วางแผน ควบคุม ดูแลในการนําโปรแกรมต่างๆ มาใช้

สนับสนุนการทํางานของหน่วยงานภายใน อจน. และฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและให้การสนับสนุนทาง
เทคนิค โดยมีบทบาทหลัก ดังต่อไปน้ี 

1) จัดการ ดูแล และรับผิดชอบในการวางแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master 
Plan) พร้อมงบประมาณสนับสนุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อจน. 

2) จัดการ ดูแล และรับผิดชอบในการวางแผนปฏิบัติการ และดําเนินงานตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศของ อจน. 

3) จัดการ ดูแล และรับผิดชอบในการติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ
การเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ผลการดําเนินงานของหน่วยงานสามารถสนับสนนการบรรลุเป้าหมายระดับ
องค์กร 

4) จัดการ ดูแล และรับผิดชอบในการออกแบบ การพัฒนา การกําหนดมาตรฐานคุณ
ลักษณะเฉพาะท้ังฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล 

5) จัดการ ดูแล และรับผิดชอบในการติดต้ัง การบริหาร การใช้งานและการบํารุงรักษา ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6) จัดการ ดูแล และรับผิดชอบในการให้บริการ การจัดทําคู่มือ การให้คําปรึกษา การแก้ไข
ปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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7) จัดการ ดูแล และรับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้มาตรฐานซอฟต์แวร์ 
8) จัดการ ดูแล และรับผิดชอบการประมวลผลและนําการประมวลผล และนําเสนอ รายงาน 

ข้อมูลผู้บริหารท้ังด้านการบริหารและการปฏิบัติการ 
9) จัดการ ดูแล และรับผิดชอบการจัดทํานโยบายและแนวทางการปฏิบัติการรักษาความ 

ปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
10) จัดการ ดูแล และรับผิดชอบการให้ความสนับสนุนและประสานการดําเนินงานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ของหน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและภายนอก อจน. 
11) ควบคุม ดูแล ระบบสารสนเทศ และระบบโปรแกรมอ่ืนๆ ท่ีจะนํามาใช้ในสนับสนุนการ

ทํางาน 
12) เสนองบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13) ควบคุม ดูแล ให้ผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้ปฏิบัติตามคู่มือท่ีจัดทํา 
14) ให้บริการให้คําปรึกษาแนะนําการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (Help Desk) 
15) จัดการบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และควบคุม ดูแล ความปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ ให้ ส่วนกลาง และ สํานักงานสาขา 
16) พัฒนาทักษะด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บุคลากรของ ส่วนกลาง และ 

สํานักงานสาขา 
17) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
8.2 ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเป็นสภาพแวดล้อมภายในและปัจจัยท่ีเป็นสภาพแวดล้อมภายนอก 
ขององค์กรท่ีก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังน้ี 

8.2.1 ปัญหาและอุปสรรคที่วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน อจน. สรุปได้ ดังน้ี 
1) บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ท่ี อจน. มีอยู่ท้ังท่ีส่วนกลางและสํานักงานสาขา ไม่เพียงพอต่อ 

การบริหารจัดการระบบงานสารสนเทศ การขาดแคลนบุคลากรของ อจน. เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับหน่วยงานรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ เกือบทุกแห่ง เน่ืองจากเป็นปัญหาของโครงสร้างของหน่วยงานท่ีอัตราเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนไม่จูงใจ 

2) การวางแผนและการดําเนินงาน การบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทําได้ไม่คล่อง ตัว
เน่ืองจากข้อจํากัดทางด้านงบประมาณ และข้อจํากัดตามระเบียบวิธีพัสดุและงบประมาณ ส่งผลให้การจัดหา
ระบบจะต้องจัดหาตามงบประมาณท่ีได้รับและตามระเบียบวิธีทางพัสดุ อาจทําให้ อจน. ได้บริษัท ผู้รับจ้าง ท่ียัง
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ไม่มีประสบการณ์พอเพียง ส่งผลให้ผู้รับจ้างต้องใช้เวลามากในการศึกษาโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน
ของ อจน. 

3) การพัฒนาระบบงานขนาดใหญ่ ซึ่งบางครั้งได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ ตามแผน การท่ี
วางไว้หรือไม่ได้รับเลย ทําให้โครงการไม่ต่อเน่ืองและล่าช้า นอกจากน้ีผู้พัฒนาระบบท่ีเป็นบริษัทผู้รับจ้าง อาจมี
ประสบการณ์ไม่เพียงพอท่ีจะ หาข้อกําหนดความ ต้องการจากผู้ใช้ระบบได้ครบถ้วน ทําให้ไม่สามารถพัฒนา
ระบบได้ตามความต้องการใช้งาน 

4) อจน. ยังขาดการบริหารและจัดการด้านข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเหตุให้ยังไม่สามารถ
นําข้อมูลท่ีมีอยู่ในระบบมาใช้ในด้านบริหารจัดการได้ 

5) จากบทบาทของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีหน้าท่ี ในการเสนองบประมาณจัดซ้ือ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมท้ังการบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ส่วนกลางและสํานักงานสาขา น้ัน ถือเป็นการกระจาย
อํานาจการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่ภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการในการบริหารจัดการ
แต่อาจเป็นปัจจัยให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมของ อจน. ก็เป็นได้ถ้าหาก 
สํานักงานสาขา ไม่ได้ประสานงานกับกองสารสนเทศให้ร่วมพิจารณาอาจเป็นเหตุให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
ซอฟต์แวร์ท่ีจัดหามีความหลากหลาย ซ้ําซ้อน มีฐานข้อมูลกระจายไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ยากต่อการ
บํารุงรักษาระบบ และส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย โดยไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 

7) กองเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจมีจํานวนเจ้าหน้าท่ีหรือคุณสมบัติน้อยกว่าท่ีกําหนดไว้ ตาม
โครงสร้างการบริหารงานจึงไม่เพียงพอต่อการดูแลระบบงานสารสนเทศของ ส่วนกลางและสํานักงานสาขา เป็น
ผลให้เจ้าหน้าท่ีอาจต้องรับผิดชอบงานเพิ่มมากข้ึนและไม่เป็นไปตามโครงสร้างท่ีกําหนด แต่ต้องช่วยกัน
รับผิดชอบงานตามปริมาณงานท่ีเข้ามาในช่วงระยะเวลาหน่ึงๆ เป็นผลให้ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรให้ 
มีความเช่ียวชาญเฉพาะงานได้ 

8) หากหน่วยงานภายในและสํานักงานสาขา ไม่สามารถประสานงานกับกองเทคโนโลยี
สารสนเทศได้เป็นอย่างดีก็อาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้ดังน้ี 

- การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
- การบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาจทําได้ยาก 
- การบริหารจัดการด้านเครือข่ายและการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้าน

สารสนเทศของ อจน. อาจไม่เป็นผลสําเร็จ 
- การพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่สามารถดําเนินการ

ได้เท่าเทียมกัน 
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8.2.2 ปัญหาและอุปสรรคที่วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายนอก ท่ีสําคัญได้แก่ 
1) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของรัฐบาล ทําให้มีผลต่อการปรับลด 

โครงการและงบประมาณต่างๆ ลงซ่ึงส่งผลกระทบต่อการลงทุนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ อจน.ทําให้
ไม่อาจดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ 

2) ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทําให้ต้อง 
เร่งดําเนินการ พัฒนาบุคคลากรเพ่ือให้ก้าวทันเทคโนโลยี ซ่ึงจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพ่ิมมากข้ึน ใน 
ขณะเดียวกันบุคลากรต้องรับภาระงานมากข้ึน 
 
8.3 ข้อเสนอแนะ 

จากปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามท่ีกล่าวข้างต้น อีกท้ังการ 
ให้บริการของ อจน. ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทําให้มีความจําเป็นในการนําระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการ 
ปฏิบัติงานของ อจน. ในอนาคตเพิ่มมากข้ึน รวมท้ังการกําหนดมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของ อจน. ท่ีปรึกษาจึงมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1) ทําการประเมินผลการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังท่ีส่วนกลางและสํานักงานสาขา 
เก่ียวกับการปรับเปล่ียน โครงสร้างหน่วยงาน ท่ีรับผิดชอบด้านสารสนเทศ แล้วมีผลดีและผลเสียอย่างไร 
ท้ังในมุมของผู้ใช้บริการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีด้านคอมพิวเตอร์ ในประเด็นต่างๆ ดังน้ี 

- ผลดีและผลเสียของการปรับเปล่ียนโครงสร้างของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

- ความจําเป็นในการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านสารสนเทศใหม่ 
- การเติบโตในสายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่ิงจูงใจให้บุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์

อยากทํางานกับ อจน. ต่อไป โดยท่ีบุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องสามารถมองเห็นการเติบโตในสาย
งานของตนได้ชัดเจน 

2) เพ่ือให้การดําเนินงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ อจน. บรรลุเป้าหมายตามท่ี
ได้กําหนดไว้ หากกองเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่สามารถหาบุคลากรมาเพ่ิมตามโครงสร้างท่ีกําหนดก็อาจต้อง
จัดจ้างเอกชนมาดําเนินการให้ในส่วนท่ีจําเป็น โดยมีบุคลากรของหน่วยงานควบคุม ดูแล 
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บทท่ี 9  
 

แผนปฏิบัติการประกอบแผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย 
 

เพื่อให้การดําเนินงานตามแผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 บรรลุผลตาม
แผนและเป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้ จําเป็นต้องมีการวางแผนปฏิบัติการ เพื่อกําหนดภารกิจท่ีจะต้องดําเนินงานให้
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ สําหรับภารกิจสําคัญท่ีจะกําหนดเป็นกิจกรรมหลักในแผนปฏิบัติการประกอบด้วย 

1) การกําหนดนโยบายกํากับดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนดิจิทัลฯ 
ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บทฯ อจน. ควรกําหนดให้

คณะกรรมการท่ีจะกําหนดนโยบาย ติดตามและกํากับดูแลการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการชุดน้ี ควร
ประกอบด้วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของ อจน. เป็นประธานกรรมการ ผู้อํานวยการฝ่าย/
สํานัก เป็นกรรมการ และหัวหน้ากองสารสนเทศและประเมินผล เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อทําหน้าท่ีใน
การกํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานตามแผนแม่บทสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยแผนการจัดหาและติดต้ัง
ระบบคอมพิวเตอร์ แผนการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ แผนการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ อจน. แผนการลงทุนและงบประมาณและแผนปฏิบัติการเพื่อการดําเนินงานตามแผนแม่บทฯ 

2) การนําเสนอแผนแม่บทฯ 
การนําเสนอแผนแม่บทฯ เป็นการดําเนินการเพื่อขออนุมัติใช้แผนแม่บทฯ เป็นแผน

หลักในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และอนุมัติเป็นกรอบงบประมาณ ปี 2560-2564 
ต่อคณะกรรมการบริหารของ อจน. ท้ังน้ีเพื่อให้การดําเนินงานตามแผนแม่บทฯ ของ อจน. ปี พ.ศ. 2560-2564 
ได้รับความเห็นชอบอย่างสมบูรณ์และเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย 

3) การจัดทําโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจําปีงบประมาณ 
กองสารสนเทศและประเมินผล จะต้องจัดทําเอกสารโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศประจําปีงบประมาณ ภายใต้กรอบแผนแม่บทฯ ท่ีได้รับความเห็นชอบแล้ว ตามระยะเวลาท่ี อจน. 
กําหนด 

4) การดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างพัฒนาโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การดําเนินการจัดทํารายละเอียดเพ่ือเป็นเอกสารในการประกวดราคา ตามรูปแบบท่ี

กําหนดในระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ ซึ่งจะมีส่วนท่ีเป็นรายละเอียด ข้อกําหนดทางด้านเทคนิคของระบบ
คอมพิวเตอร์โดยต้องแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ การเช่ือมโยง
เครือข่ายข้อกําหนดความต้องการและข้ันตอน/เง่ือนไขการทํางานของระบบงานสารสนเทศต่างๆ ตามลําดับ
ความสําคัญ ท้ังน้ีเพื่อให้บริษัทผู้จําหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และผู้ชํานาญการในการพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ สามารถประเมินงบประมาณและเสนอข้อเสนอร่วมในการประกวดราคาได้ โดยอยู่ภายใต้ระเบียบว่า
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ด้วยการพัสดุฯ สําหรับวิธีการดําเนินงาน มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบ
คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดทํารายละเอียดทางด้านเทคนิคของคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ทางฮาร์ดแวร์และ 
ซอฟต์แวร์ ซึ่งจะเป็นส่วนหน่ึงในเอกสารประกวดราคา มีการแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหาฯ 
ได้แก่ คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา และ
คณะกรรมการตรวจรับงาน 

5) การจัดเตรียมสถานท่ีติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ 
อจน. จะต้องจัดเตรียมสถานท่ีให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ท่ีจะทําการติดต้ัง โดยจะต้อง 

ประสานงานกับผู้รับจ้างเพื่อกําหนดตําแหน่งท่ีต้ัง และการเตรียมอุปกรณ์สนับสนุนท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน 
แผนการจัดสรรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ 

6) การควบคุมติดต้ังและทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ 
กองสารสนเทศและประเมินผล  มีการเตรียมบุคลากรท่ีมีความชํานาญในแต่ละด้านท่ี

เก่ียวข้องเพ่ือควบคุมและกํากับดูแลการติดต้ังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย พร้อมด้วยซอฟต์แวร์ระบบ 
ตามสถานท่ีและแผนการท่ีกําหนด โดยจะต้องทําการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะและจํานวนของรายการต่างๆ 
ให้ตรงตามท่ีกําหนดในสัญญา ท้ังน้ีจะต้องประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับงาน เพื่อเตรียมแผนงาน 
วิธีการและเครื่องมือท่ีจะใช้ช่วยในการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบท่ีติดต้ัง และจัดทําเอกสารสรุปผลการ
ติดต้ังและทดสอบระบบเพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจรับงานต่อไป 

7) การกํากับดูแลการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
อจน. ควรแต่งต้ังคณะทํางานกํากับดูแลการพัฒนาระบบงาน ซ่ึงประกอบด้วย

ผู้บริหารของฝ่าย/สํานัก/กอง ท่ีเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับระบบงานน้ันๆ พร้อมท้ังควรมี
บุคลากรของกองสารสนเทศและประเมินผล ร่วมเป็นคณะทํางานด้วย โดยคณะทํางานจะทําหน้าท่ีให้ข้อมูล
กําหนดความต้องการใช้สารสนเทศตามท่ีผู้รับจ้างร้องขอเพ่ือให้การออกแบบระบบงานเป็นไปตามความต้องการ
ของหน่วยงาน และทําการกํากับดูแลการออกแบบ ตลอดจนการทดสอบระบบงาน 

8) การทดสอบระบบงานสารสนเทศ 
เมื่อผู้รับจ้างได้พัฒนาระบบงานสารสนเทศเสร็จ จะต้องมีการทดสอบระบบก่อนท่ีจะ

นําไปติดต้ังใช้งานจริง ผู้ทําการทดสอบควรประกอบด้วยคณะทํางานท่ีกํากับดูแลการพัฒนาระบบดังกล่าว 
บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการใช้งาน และบุคลากรของกองสารสนเทศและประเมินผล ท่ีถูกกําหนดให้ดูแล
ระบบงาน ท้ังน้ีในการทดสอบอาจใช้การสําเนาข้อมูลจริงท่ีมีอยู่ (ในกรณีท่ีเป็นข้อมูลท่ีเปิดเผยได้) หรือจําลอง
ข้อมูลท่ีมีรูปแบบเหมือนข้อมูลจริง และจะต้องทําการทดสอบให้ ครบทุกฟังก์ชันของระบบงาน แล้วจัดทํา
เอกสารสรุปผลการทดสอบระบบงานเพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจรับงานต่อไป 
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9) การจัดการฝึกอบรมบุคลากร 
การฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือรองรับโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมี 2 

ส่วน คือ ส่วนการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรของ อจน. ให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนการ
และหลักสูตรท่ีกําหนดไว้ในแต่ละปี ของ อจน. และอีกส่วนหน่ึงท่ีผู้รับจ้างพัฒนาระบบจะจัดอบรมบุคลากรท่ีจะ
เป็นผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานสารสนเทศโดยตรง ซึ่งจะต้องมีความเข้าใจการใช้ระบบเป็นอย่างดี
ก่อนการใช้งานจริงหลังจากผู้รับจ้างส่งมอบระบบ ดังน้ัน กองสารสนเทศและประเมินผล จะต้องจัดบุคลากรท่ี
จะเข้ารับการอบรมให้สอดคล้องกับภาระหน้าท่ีรับผิดชอบ และจะต้องมีการประสานงานกับผู้รับจ้างเพื่อจัด
กําหนดการและสถานท่ีในการอบรม และในระหว่างการอบรมจะต้องให้ผู้เข้าอบรมเซ็นช่ือไว้เป็นหลักฐานเพ่ือ
นํามาใช้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจรับงานต่อไป 

10) การควบคุมการติดต้ังระบบเพ่ือเร่ิมใช้งานจริง 
กองสารสนเทศและประเมินผล  จะต้องประสานงานกับผู้รับจ้าง และผู้ใช้งานท่ี

เก่ียวข้องกับระบบงานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการใช้งานจริง และแผนรองรับในกรณีท่ีระบบเกิดขัดข้องหรือมี
ปัญหา และนําเสนอแผนให้คณะกรรมการตรวจรับงานเห็นชอบก่อน 

11) การติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ  
อจน. จะต้องให้ผู้รับจ้างจัดทําแผนการปฏิบัติงาน ให้ทางคณะกรรมการตรวจรับงาน 

พิจารณา เพื่อเป็นกรอบเวลาในการดําเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามสัญญา และจะต้องให้มีการรายงานผลงาน
ความก้าวหน้า ให้แก่คณะกรรมการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้บริหาร
ของ อจน. ได้รับทราบเป็นระยะๆ จนเสร็จส้ินโครงการท้ังหมด 

12) การประเมินผลโครงการฯ 
อจน. ควรกําหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการใช้งานในด้านต่างๆ ได้แก่ 

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฟังก์ชันการทํางาน ข้อมูลท่ีนําเข้าประมวลผล รายงานต่างๆ ส่วน
เช่ือมโยงผู้ใช้ของระบบงานสารสนเทศ โดยจะต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง ตลอดระยะเวลาการประกันผลงาน 
จากกิจกรรมข้างต้น  

 
ท้ังน้ีกองสารสนเทศและประเมินผล ได้กําหนดเป็นแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการ

ดําเนินงาน ตามแผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560 - 2564 ดังแสดงในตารางท่ี 9.1 
 
 
 
 



                                     แผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 

- 173 -                         

องค์การจัดการนํ้าเสีย สิงหาคม 2561 

ตารางท่ี 9.1 แสดงแผนปฏิบัติการของแผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 

ท่ี กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1 การกําหนดนโยบายกํากับ

ดูแล การพัฒนาเทคโนโลยี 

สารสนเทศตามแผนแม่บทฯ 

   
 

                

2 การเสนอแผนแม่บทฯ เพ่ือ
ขอ ความเห็นชอบใน
หลักการ 

                    

3 การจัดทําโครงการประจําปี 
งบประมาณ 

                    

4 การดําเนินการจัดซ้ือ/จัด
จ้าง พัฒนาโปรแกรม 

                    

5 การจัดเตรียมสถานที่ติดต้ัง 

ระบบคอมพิวเตอร์ 

                    

6 การควบคุมการติดต้ังและ 

ทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ 

                    

7 การกํากับดูแลการพัฒนา 

ระบบสารสนเทศ 

                    

8 การทดสอบระบบงาน 

สารสนเทศ 

                    

9 การจัดการฝึ กอบรม
บุคลากร 

                    

10 การควบคุมการติดต้ังระบบ 

เพ่ือใช้งานจริง 

                    

11 การประเมินผลโครงการฯ                     

12 การติดตามความก้าวหน้า 

ขององค์การฯ 

                    

 
หมายเหตุ : Q1, Q2, Q3, Q4 หมายถึงเดือนท่ี 1-3, 4-6, 7-9, 10-12 ของปีงบประมาณ 

โครงการปี 2561 โครงการปี 2562 โครงการปี 2563 โครงการปี 2564 โครงการปี 2565 

โครงการปี 2560 โครงการปี 2561 โครงการปี 2562 โครงการปี 2563 โครงการปี 2564 



  

องค์การจัดการนํ้าเสีย สิงหาคม 2561 

บทที่ 10  
 

สรุปการจัดทําแผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย 
 
10.1  สรุปผลการจัดทําแผนแม่บท 

ในแผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 น้ัน ได้กําหนดแผนหลักการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนหลักการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ เพ่ือใช้เป็นกรอบ
ในการออกแบบระบบงานสารสนเทศ โครงรูประบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายการส่ือสารข้อมูล รวมท้ัง
กําหนดแผนการลงทุนและงบประมาณรายจ่ายของแผนแม่บทฯ เพ่ือให้สนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหารงานของ 
อจน. ปัจจุบัน และยุทธศาสตร์ ICT ของ อจน. โดยได้กําหนดไว้ในบทท่ี 3 และให้สอดคล้องกับแผนและ
นโยบายต่างๆ นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560–2564) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2559–2561 แผนวิสาหกิจองค์การจัดการนํ้าเสีย 
พ.ศ.2560–2564 (ทบทวนครั้งท่ี 2) แผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2560-2562 ปัจจัยภายใน
และผลการดําเนินงานด้านการจัดทําแผนแม่บทสารสนเทศและการส่ือสาร ประจําปีบัญชี 2560 

โดยแผนหลักจะประกอบด้วย 2 ส่วน ดังน้ี 
1) แผนหลักการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 

(1) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
(2) การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
(3) การพัฒนาระบบเครือข่ายการส่ือสารข้อมูล 
(4) การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) แผนหลักการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 
(1) ระบบสารสนเทศส่วนหน้า 
(2) ระบบสารสนเทศส่วนหลัง 
o ระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร 
o ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
o ระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์ 
o ระบบสารสนเทศสําหรับภารกิจอ่ืนๆ จากแผนหลักข้างต้น ซึ่งได้จัดทําแผนการพัฒนา 

และแผนการลงทุนพร้อมท้ังงบประมาณรายจ่ายของแผนดิจิทัลฯ ไว้ในบทท่ี 5 และบทท่ี 7 ตามลําดับ มีท้ังส้ิน
จํานวน 12 โครงการดังน้ี 
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ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ 
1 โครงการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร 
2 โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้านสารสนเทศ 
3 โครงการพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียง 
4 โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
5 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบัญชี การเงิน และงบประมาณ 
6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
7 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน 
8 โครงการพัฒนารูปแบบรายงานและฐานข้อมูลน้ําเสียผ่านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 
9 โครงการพัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS) 
10 โครงการจัดทําฐานข้อมูลด้านการจัดการนํ้าเสีย 
11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร 
12 โครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรในองค์กร 

 
 จากโครงการข้างต้น สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายของแผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย 

ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 ในวงเงินรวมท้ังส้ิน 94,850,000.- บาท (เก้าสิบส่ีล้านแปดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังแสดงในตารางด้านล่าง 
 
ตารางงบประมาณการลงทุนท้ังหมดกระจายเป็นรายปี 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ 

ค่าใช้จ่ายรายปีงบประมาณ (ล้านบาท) 
รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 ด้านระบบคอมพิวเตอร์ 1.95 3.00 3.00 13.00 13.00 33.95 
2 ด้านระบบเครือข่ายส่ือสาร 3.50 3.50 3.50 8.00 8.00 26.50 
3 ด้านระบบงานสารสนเทศ 7.90 14.00 - 4.00 4.00 29.90 
4 ด้านพัฒนาบุคลากร 0.50 0.50 0.50 1.50 1.50 4.50 

รวมเป็นเงิน 13.85 21.00 7.00 26.50 26.50 94.85 
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สําหรับการจัดทําแผนดิจิทัลองค์การจัดการนํ้าเสีย ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564น้ี ผู้จัดทําได้ทําการ
ออกแบบระบบงานสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายการส่ือสารข้อมูลและการพัฒนาบุคลากร 
โดยมีประเด็นสําคัญท่ีพิจารณา ดังน้ี 

1) สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบรวมศูนย์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายไว้ท่ีห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กองสารสนเทศและประเมิลผล ซึ่งให้บริการด้านระบบไฟฟ้า ระบบสํารอง
ไฟฟ้า ระบบควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืนและอ่ืนๆ อย่างครบถ้วนเพียงจุดเดียว โดยกองสารสนเทศและประเมิลผล 
จะต้องทําหน้าท่ีปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคนิค เช่น การสํารองข้อมูล การกู้ข้อมูล การบํารุงรักษาอุปกรณ์ 

2) การจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน ควรเลือกเครื่องแม่ข่ายท่ีมีประสิทธิสูงมา 
ทดแทนเครื่องแม่ข่ายเดิมท่ีมีประสิทธิภาพต่ํา เพ่ือรองรับการขยายงานในอนาคต 

3) การจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทดแทนหรือเพ่ิมเติม จะคํานึงถึงประสิทธิภาพการ 
ใช้งานและมีปริมาณเพียงพอสําหรับการใช้งานของบุคลากรของ อจน. 

4) สถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย จะเน้นเรื่องความเช่ือถือได้ มีความพร้อมใช้งานและ
สามารถบํารุงรักษาได้ง่าย มีความเร็ว และประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะรองรับการใช้งานด้านสารสนเทศของ 
อจน. ตลอดจนมีระบบการรักษาความปลอดภัย เพ่ือป้องกันการบุกรุกเข้าถึงระบบงานจากบุคคลภายใน 
และภายนอกของ อจน. 

5) การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ จะเน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใช้หลักการ 
Web Base และสถาปัตยกรรมเชิงบริการ (SOA) 

6) การจัดฝึกอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง กับระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบ่งออกเป็น 
3 กลุ่ม คือ ผู้บริหาร ผู้ใช้งานท่ัวไป และผู้ดูแลและบํารุงรักษาระบบ ให้มีความรู้และความสามารถเพียง 
พอท่ีจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามภาระหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ ตลอดจนการฝึกอบรมการใช้ระบบงาน
สารสนเทศให้มีความเข้าใจครบถ้วนทุกข้ันตอนของงานท่ีต้องรับผิดชอบ 

7) การให้ข้อเสนอแนะ การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ อจน. โดยการ 
ประเมินผลการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การกําหนด นโยบาย 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ วิธีพิจารณางบประมาณสนับสนุนการดําเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของส่วนกลาง และสํานักงานสาขา 
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10.2 ข้อเสนอแนะ 
อจน. จะประสบความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น้ัน 

ควรท่ีจะมีกลยุทธ์การบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังต่อไปน้ี 
1) อจน.จะต้องพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ต่อไปน้ี 
o จัดหาเพ่ิมเติม/ทดแทนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อความต้องการ  
o พัฒนาเครือข่ายส่ือสารข้อมูลให้ครอบคลุมการใช้งานของ อจน. ตลอดจน

เช่ือมโยงเครือข่ายอ่ืนๆ เพ่ือการเผยแพร่ข่าวสาร และการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกัน 
o พัฒนาระบบงานสารสนเทศระดับปฏิบัติการ เพ่ือให้ฐานข้อมูลของ อจน. มี

ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัยพร้อมใช้งาน ตลอดจนเป็นฐานข้อมูลเพ่ือใช้สนับสนุนระบบ
สารสนเทศสําหรับผู้บริหาร 

o อบรมบุคลากรของ อจน. ให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน 

o การจัดทําศูนย์ข้อมูลด้านการจัดการนํ้าเสียและการนํานํ้าท่ีผ่านการบําบัด
กลับมาใช้ประโยชน์  

o พัฒนาระบบเว็บไซต์และส่ือดิจิทัลสําหรับเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 
 

2) อจน. ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรของ อจน. ในการเข้าถึงข้อมูลโดยมีเครือข่ายและ
เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งาน 

3) การจัดซื้อซอฟต์แวร์พื้นฐาน เช่น Office Tools ควรจัดทําโดยกองสารสนเทศ
และประเมินผล ซึ่งจะต้องสอบถามความต้องการใช้งานจากหน่วยงานต่างๆ และประมวลความต้องการเพ่ือ
จัดซื้อแบบ Corporate License ทําให้สามารถต่อรองราคาหรือได้รับสิทธิพิเศษจากบริษัทผู้จําหน่าย 

4) กองสารสนเทศและประเมินผล ควรจัดหาซอฟต์แวร์ประเภท Open Source และ
ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานของ อจน. ใช้แทนซอฟต์แวร์ท่ีต้องเสียลิขสิทธ์ิ เพื่อประหยัดงบประมาณและค่าใช้จ่าย 

5) กองสารสนเทศและประเมินผล ควรทําหน้าท่ีข้ึนทะเบียนและเก็บรักษาซอฟต์แวร์
ท้ังหมดของ อจน. เพื่อทําให้การบริหารจัดการด้านซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพสูง ท้ังในด้านการจัดซื้อจัดหา การ
ต่ออายุลิขสิทธ์ิ การประเมินการใช้ และประโยชน์ท่ีได้รับจากซอฟต์แวร์ 

6) กองสารสนเทศและประเมินผล ควรข้ึนทะเบียนบุคลากรท่ีมีความชํานาญใน
ซอฟต์แวร์ต่างๆ ท้ังซอฟต์แวร์ท่ัวไปและซอฟต์แวร์เฉพาะกิจ เพื่อจะได้เชิญมาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมใน
การใช้ซอฟต์แวร์เหล่าน้ัน 
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7) ผู้บริหารระดับต่างๆ ของ อจน. ควรใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ ซึ่ง
จะเป็นผลให้ข้อมูลในฐานข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัย นอกจากน้ี ยังเป็นแรงผลักดัน
ให้เกิดการสร้างระบบสารสนเทศระดับต่างๆ เพ่ือสนับสนุนความต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศของผู้บริหารและ
ของผู้ปฏิบัติงาน 

8) การประเมินความคุ้มทุน การพิจารณาความคุ้มค่าของการลงทุนในการพัฒนา
ระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ อจน. แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 

(1) ระบบท่ีสามารถคํานวณหาประโยชน์ได้โดยตรงในรูปของรายได้ (Direct 
Benefits) เช่น ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ําและรายงานผลคุณภาพนํ้า ท่ีหน่วยงานใช้ในการให้บริการตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา 

(2) ระบบท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็นจํานวนเงิน แต่เป็นการลดค่าใช้จ่ายหรือ
เวลาในการดําเนินการ เช่น ระบบประชุมทางไกล การประเมินความคุ้มทุนของระบบงานน้ีจําเป็นต้องทราบ
ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการเดินทาง ค่าท่ีพัก ของสํานักงานสาขา เวลามีการเข้ามาประชุมท่ีส่วนกลาง เพื่อนํามา
เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายต่อหน่วย เมื่อมีระบบคอมพิวเตอร์สนับสนุนแล้ว 

(3) ระบบท่ีไม่ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ อจน. ในสองรูปแบบข้างต้น แต่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ประชาชน และการบริหารหรือการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ เช่น การให้บริการ
สอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ การรายงานผลคุณภาพนํ้าท่ีผ่านการบําบัดบนสมาร์ทโฟน การลงทุน
โครงการพ้ืนฐานด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หากจะพิจารณาเฉพาะผลประโยชน์ท่ี อจน. จะได้รับใน
ระบบประเภทท่ี 2 บางส่วน และ 3 ส่วนใหญ่ จะเห็นว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุน อย่างไรก็ตามประเด็นสําคัญท่ี
ต้องนํามาพิจารณาประกอบคือ ระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ มีความสัมพันธ์และพึ่งพากัน การพัฒนาเฉพาะระบบท่ี
คุ้มทุนอาจไม่สามารถกระทําได้ จําเป็นต้องอาศัยระบบอ่ืนในการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย 

ดังน้ันการประเมินความคุ้มทุนของการพัฒนาระบบสารสนเทศของ อจน. จะเป็นการประเมิน
ในภาพรวมโดยพิจารณาผลประโยชน์และเงินลงทุนของทุกระบบรวมกันเสมือนเป็นระบบเดียว โดยต้องนํา
ประโยชน์ท่ีได้รับท้ังหมดของ อจน. และของสังคมมาประเมินค่ารวมกัน ท้ังน้ีต้องตระหนักด้วยว่า อจน. เป็น
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีมิได้มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจเพื่อทํากําไร แต่ภารกิจของ อจน. เป็นการให้บริการบําบัดนํ้า
เสียตามมาตรฐานสากล แล้วสามารถนํานํ้าท่ีผ่านการบําบัดท่ีมีคุณภาพกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยให้
ประชาชนนํามาใช้ประกอบอาชีพทางเกษตร รวมถึงการดํารงชีวิตประจําวันได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นส่ิงสําคัญ
ไม่ย่ิงหย่อนกว่ากําไรท่ีเป็นเงิน 
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10.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) อจน.จะได้ระบบสารสนเทศในระดับปฏิบัติการท่ีสามารถสนับสนุนการทํางานของหน่วยงานต่าง ๆ 

ของ อจน. ในระดับปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศของ อจน. ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพผลขององค์กร 

ด้วยการประมวลผลสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบสถานภาพด้านการดําเนินงาน ตามดัชนีช้ีวัด ถึงผลลัพธ์
ขององค์กร 

3) อจน.จะได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัยมาใช้สร้างระบบสารสนเทศเพ่ือ 
การบริหารให้แก่ผู้บริหารของ อจน. ได้ใช้ตัดสินใจและติดตามความก้าวหน้าของแผนและผลการดําเนินงาน 




