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คำนำ 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทำขึ้นภายใต้แผน

ดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน และ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานในด้านการส่งเสริมและพัฒนา เทคโนโลยีดิจิทัล ขององค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) โดย 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล อจน. มีองค์ประกอบ 4 บท ดังนี้ บทที่ 1 กล่าวถึงบริบททั่วไปขององค์การจัดการน้ำเสีย 

ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ การกำหนดทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการองค์กร  วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 ยุทธศาสตร์แผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย 

ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565  โครงสร้างองค์กร ทบทวนนโยบาย   แผนงานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี

ดิจิทัล บทที่ 2 การวิเคราะห์ สถานภาพปัจจุบัน และความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   นโยบายด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันขององค์การจัดการน้ำเสีย  วิธีการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 

ปัญหาและความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานภาพการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปัจจุบัน บทที่ 3 การกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

บทที่ 4 แผนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล และระบบสารสนเทศ 

องค์การจัดการน้ำเสียหวังเป็นอย่างยิ่ งว่าแผนปฏิบัติการดิจิทัล องค์การจัดการน้ำเสีย                   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง                        

มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้บรรลุผลสำเร็จที่กำหนดไว้  
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บทที่ 1 บทนำ 
 

1.1 ภารกิจและอำนาจหน้าที่องค์การจัดการน้ำเสีย 
องค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

องค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2538   และปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ในปี พ.ศ. 2540 ปี พ.ศ. 2548 ในมาตรา 6 
(หน้า 4) คือ “การจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม สำหรับการบำบัดน้ำเสียภายในเขตพ้ืนที่จัดการน้ำเสีย               
และการให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการ
หรือกิจการต่อเนื่องที่เก่ียวกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ิมข้ึน
จากเดิม คือ มีการให้บริการหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่จัดการน้ำเสีย เพื่อให้องค์การ
จัดการน้ำเสียมีอำนาจครอบคลุมในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งมีระบบอยู่
แล้ ว  สามารถเดิน ระบบได้ อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ  และในปี  2558 แก้ ไข  ในมาตรา 26 วรรคสอง                            
โดยให้ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการมีอำนาจหน้าที่อย่างเดียวกับผู้อำนวยการ 

  “เขตพ้ืนที่จัดการน้ำเสีย” หมายความว่า พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร และพ้ืนที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 3 อำนาจหน้าที่ขององค์การจัดการน้ำเสีย เป็นไปตาม
มาตรา 7 ให้องค์การจัดการน้ำเสียมีอำนาจกระทำการต่างๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ (มาตรา 6)  

ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ได้ครอบคลุมถึงแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย             
พ.ศ.2563 – 2565 แผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการ
กำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                   
และเพ่ือสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น รวมถึงการให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่สะดวก รวดเร็วแก่หน่วยงานภายนอก ลูกค้าผู้ใช้บริการ 
ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการข้อมูลสารสนเทศขององค์การจัดการน้ำเสีย 
 
1.2 ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 

องค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
องค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2564 ให้ครอบคลุมถึงแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ.2563 – 2565 
(ทบทวนครั้งที่ 1) แผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) โดยให้
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เป็นไปตามเกณฑ์ระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ  State 
Enterprise Assessment Model : SE-AM ประจำปีบัญชี 2563 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital 
Technology: DT)  ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1) ก า รน ำ เท ค โน โล ยี ดิ จิ ทั ล ม าป รั บ ใช้ กั บ ทุ ก ส่ ว น ข อ งอ งค์ ก ร  (Digital 
Transformation) 

2) การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
(Government Integration) 

3) การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร (Data 
Governance and Big Data Management) 

4) การบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ( Information Security 
Management) 

5) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพร้อมใช้ของระบบ (Business 
Continuity and Availability Management) 

6) การดำเนินการด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
(Resource Optimization Management) 

7) ประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองตามความ
ต้องการ 

  เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   และเพ่ือสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานใน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมถึงการให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่สะดวก รวดเร็วแก่
หน่วยงานภายนอก ลูกค้าผู้ใช้บริการ ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการข้อมูลสารสนเทศขององค์การจัดการน้ำเสีย 

  
ในการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐ สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ดังวิสัยทัศน์ ที่

กำหนดไว้ ในแผนพัฒนารัฐบาลดิติทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 นั้น ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการ
ดำเนินการ 4 ประการ ได้แก่ การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) การดำเนินงานแบบอัจฉริยะ 
(Smart Operation) การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Services) และการ
สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่ การเปลี่ยนแปลง (Digital Transformation) ดังนั้น กรอบแนวทางการ
จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีขององค์การจัดการน้ำเสีย มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารงานภายในให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
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มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร ทั้งในส่วนของกระบวนการทำงาน 
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การตลาด วัฒนธรรมองค์กร การดำเนินธุรกิจที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างรวดเร็ว รวมถึงธุรกิจ รูปแบบบริการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   นอกจากนี้ การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ควรตอบสนองต่อความต้องการประชาชน/ผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูล
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   และการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture) แสดงให้เห็นภาพปัจจุบัน (As is) และภาพในอนาคตในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้กับทุกส่วนในองค์กร (To be) ตามที่กำหนดใน  RoadMap  โดยมีการนำเกณฑ์ระบบการประเมินผลการ
ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM 
ประจำปีบัญชี 2563 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology: DT) มาเป็นกรอบในการกำกับ
ดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ขององค์การจัดการน้ำเสีย 
 
1.3 วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 
“ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล ภายในปี 2565” 
ค่านิยมองค์กร 
“มุ่งม่ันผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ เชี่ยวชาญในหน้าที่” 
เป้าประสงค์รวม 
1. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และแนวปฏิบัติที่ดี 

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงการดำเนินงานภายใน 
2. วางแผนการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้กับองค์กร การปรับกระบวนการทำงาน                  

ให้เข้ากับยุคดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาองค์การด้านต่าง ๆ 
3. ปรุงปรุงพัฒนาบุคลากรให้พร้อมด้านดิจิทัลในการมีทัศนคติสู่ยุคดิจิทัล มีความรู้ ทักษะความ

ชำนาญ และวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล ที่มีการบูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการ                                      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.4 ยุทธศาสตร์แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565  

แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 จัดทำเพ่ือใช้เป็นกรอบ ทิศทาง และกลไก
ในการขับเคลื่อนการทำงานตามพันธกิจขององค์การจัดการน้ำเสียให้บรรลุผลสำเร็จ  

วิสัยทัศน์  
บริหารจัดการน้ำเสียชุมชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน ภายในปี 2569 
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พันธกิจ   
1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการจัดการน้ำเสียภายในเขตพ้ืนที่จัดการน้ำเสีย   
2) การให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่จัดการ              

น้ำเสีย   
3) บริการรับบริหารหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ             

ในเชิงเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563-2565 กำหนดยุทธศาสตร์ การ

ดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในพ้ืนที่เป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 1.2   ฟ้ืนฟู และรักษาระบบบำบัดน้ำเสียในพ้ืนที่เป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 1.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้ำเสียให้มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดการน้ำเสียด้วยการประยุกต์ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ 2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ 
กลยุทธ์ที่ 2.2  ลดความสกปรกของน้ำจากแหล่งกำเนิด (Preventive) 
กลยุทธ์ที่ 2.3 ประยุกต์การใช้ Green Technology ในการจัดการน้ำเสีย 
กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือติดตามและควบุมการจัดการอย่างบูรณา
การ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 3.1 บริการด้านการจัดการน้ำเสีย 
กลยุทธ์ที่ 3.2 ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ 

 

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการ
จัดการน้ำเสียด้วยการประยุกต์ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี  กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือติดตามและควบุมการจัดการอย่างบูรณาการ  จะเน้นการจัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน้ำเสีย เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเสีย และพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการน้ำเสีย พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร พัฒนาฐานข้อมูลและความพร้อมในการจัดการน้ำเสีย และการบูรณา
การร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งจะเป็นการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 
ผ่าน 5 กิจกรรมหลัก คือ 
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1. การจัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน้ำเสีย 
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการน้ำเสีย 
3. การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร 
4. พัฒนาฐานข้อมูลและความพร้อมในการจัดการน้ำเสีย 
5. การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
1.5 ยุทธศาสตร์แผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 
ยุทธศาสตร์ที ่1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลครอบคลุมท้ังองค์กร  (Digital Divide)  

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมและปลอดภัย  
ยุทธศาสตร์ที ่2 : ยกระดับขีดความสามารถสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล (Digital Organization)  

กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการจัดการน้ำเสีย 
ยุทธศาสตร์ที ่3 : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Human and Innovation)  

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ   
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนานวัตกรรมงานการจัดการน้ำเสีย  

 
ยุทธศาสตร์ที ่4 : การบูรณาการงานดิจิทัลด้านบริหารจัดการน้ำเสียอย่างย่ังยืน (Digital Sustainable)  

กลยุทธ์ที่  5 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการจัดการน้ำเสียตลอดห่วงโซ่ อุปทาน            
เพ่ือประชาชน  
ยุทธศาสตร์ที ่5 : กลไกลการสร้างความเชื่อม่ันในเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Reliance) 

กลยุทธ์ที่ 6 : กลไกลการสร้างความเชื่อมั่นด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการลงทุนร่วมเพ่ือการ
ขับเคลื่อนภารกิจของงานการจัดการน้ำเสีย  
 
1.6 โครงสร้างองค์กรขององค์การจัดการน้ำเสีย  
             โครงสร้างองค์การจัดการน้ำเสียมีการจัดโครงสร้างการบริหารแบบหน้าที่ (Function Structure) 
ซึ่งแบ่งตามงานหลักขององค์กร โครงสร้างองค์กรสามารถแบ่งออกเป็น  3 สายงานหลัก ประกอบด้วย         
สายงานบริหาร สายงานวิชาการและแผน และสายงานปฏิบัติการ แต่ละสายงานจะประกอบไปด้วย ฝ่ายต่างๆ 
ซ่ึงกำกับดูแลโดยรองผู้อ้านวยการ และยังแบ่งย่อยเป็นหน่วยงานระดับกอง แต่ละกองจะข้ึนตรงต่อผู้อำนวยการ
ฝ่ายตามสายงานบังคับบัญชา ปัจจุบันได้มีการปรับโครงสร้างองค์การจัดการน้ำเสีย เพ่ือให้สอดรับกับภารกิจ
หน้าที่ และแนวโยบายการบริหารตามทิศทางท่ีเปลี่ยนแปลงไป  โดยมีโครงสร้างอัตรากำลังรวม 167 อัตรา  
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1.7 ทบทวนนโยบาย แผนงานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
1.7.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตั้งแต่ปี 2560–2579 เป็นยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศในระยะยาว 

พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์                  
ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนำพาประเทศ
ให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความ
เหลื่อมล้ำ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม รวมถึงสามารถรับภัยคุกคามและบริหาร
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ เป้าหมายของชาติ
ที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันทั้งนโยบายชาติ และมาตรการเฉพาะทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กร               
และคนไทยทุกคนต้องมุ่งดำเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุสิ่งที่คนไทยต้องการ              
คื อ  ป ระ เท ศ ไท ยมั่ น ค ง  มั่ งคั่ ง  แ ล ะยั่ งยื น  ใน ทุ ก ส าข าข อ งก ำลั งอ ำน าจแ ห่ งช าติ  อั น ได้ แ ก่                               
การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ  สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ยุทธศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับแผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสียฯ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีรายละเอียดที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

- ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านการสร้างการเติบ โตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม                       
เพ่ือเร่งอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้ำ                      
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รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีสำคัญ อาทิ 

1. การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
2. การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
3. การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6. การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีแนวยุทธศาสตร์ที่

สำคัญประกอบด้วย การวางระบบบริหารงานภาครัฐแบบบูรณาการ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ ลงไปจนถึงระดับพ้ืนที่ การจัดสรรงบประมาณให้มีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร์ในทุก
ระดับและมีเป้าหมายร่วมเป็นหลัก รวมทั้งมีระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ทั้งในระดับยุทธศาสตร์
ตามภารกิจและพ้ืนที่ การยกระดับงานบริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการทั้งประชาชนและนักธุรกิจเอกชน  โดยมีการเชื่อมโยงผ่านระบบดิจิทัลอย่างเต็ม
รูปแบบตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเชื่อมโยง ทุกส่วนราชการในการให้บริการประชาชน การปรับปรุงบทบาท 
ภารกิจ และโครงสร้าง ของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม ทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูง และสามารถ 
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และเทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนมากข้ึนและทัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต และการปฏิรูประบบ
การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ สู่ความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งการต่อต้านและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรมและสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยมีแนวทางและประเด็น
การพัฒนา ดังนี้ 

1. การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
2. การยกระดับงานบริการประชาชนและการอำนวยความสะดวกของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ 
3. การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ในการปฏิบัติราชการและ

มีความเป็นมืออาชีพ 
5. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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6. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย  เป็นธรรม            
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

1.7.2 แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2561-2565 
ภาครัฐถือเป็นเสาหลักของแผ่นดิน และการบริหารราชการแผ่นดินถือเป็นหัวใจในการขับเคลื่อน

การพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” แต่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เชี่ยวกราก 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม องค์กรและหน่วยงานภาครัฐ 
จำเป็นต้องได้รับการปฏิรูปขนานใหญ่ (Radical Change) ที่เน้นการมองกว้างและไกล (Vision Driven)                 
มิใช่แค่การปรับเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไป ( Incremental Adaptation) หรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
(Problem Driven) เท่านั้น จึงได้มีการกำหนดผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดินไว้อย่างน้อย 5 ประการ ได้แก่ 

1. ให้มีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทำ
บริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน   

2. ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกันเพ่ือให้เป็นระบบ
ข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน     

3. ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนกำลังคน
ภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ โดยต้องดำเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน   

4. ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถ
อย่างแท้จริงเข้ามาทำงานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์
ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ
และการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจาก
การใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 

5. ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้            
และมีกลไกในการปูองกันการทุจริตทุกขั้นตอน 

วัตถุประสงค์หลักของแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือ 
1. สร้างภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง

ของประชาชนที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิผล (Customized Public Service)  
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2. พัฒนาโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัย กะทัดรัด ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
(Agile Structure) และระบบงานภาครัฐมีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Public Service) 

3. พัฒนากำลังคนภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และยึดมั่นในคุณธรรม 
พร้อมนำการพัฒนาประเทศ (Highly Competent Public Officials)   

4. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถดึงดูด รักษา จูงใจผู้มีความรู้ความสามารถสูง 
และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

  เป้าหมายรวมอันเป็นผลลัพธ์ที่คาดหวังของการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ประกอบด้วย  

1. องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล 
2. ระบบบริหารและบริการประชาชนเป็นระบบดิจิทัล มีความโปร่งใส ทันสมัย ปรับตัว                    

ได้รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้    
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 

ประกอบด้วย  
1. เพ่ิมสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์หรือภาวะ

ฉุกเฉิน  
2. ยกระดับการให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ 
3. ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่  2 : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน                  

ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย  
1. บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล  
2. นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 : การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการ

ทุจริตทุกข้ันตอน ประกอบด้วย 
1. นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัวและมี

ประสิทธิภาพ  
2. ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้   
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1.7.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์ แผนพัฒนาฯ               

ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง             
ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของ                    
การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategy Positioning) เป็นการ
กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลาง              
ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service 
Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ                  
มีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
1. รักษ าฐานความมั่ น คงของฐานทรัพยากร สร้ างสมดุ ล ระหว่ างการอนุ รักษ์ และ 

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
2. ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3. เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
4. เพ่ิ มป ระสิ ท ธิภ าพและ เส ริมสร้ างธรรมาภิ บ าล ในการบริห ารจั ดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5. มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 
ยุทธศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับแผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสียฯ คือ ยุทธศาสตร์             

ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ  ธรรมาภิบาลในสังคมไทย                
และ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

- ยุทธศาสตร์ที่  6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ               
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย มีระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อ                  
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การพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่
ขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการ  
ยุติธรรมไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทย มีแนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  

1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  

2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ เพ่ือให้ การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ  

3. เพ่ิ มป ระสิ ทธิภ าพและยกระดั บการให้ บ ริ การสาธารณ ะให้ ได้  มาตรฐานสากล                      
เพ่ือให้ ประชาชนและภาคธุรกิจได้ รับบริการที่ มี คุณภาพ ได้มาตรฐาน และอำนวยความสะดวก                  
ตรงตามความต้องการ  

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
การบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  

5. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส              
และยุติธรรม  

6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความ ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เน้นในเรื่องการเพ่ิม
ความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ ประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน มีแนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  

1. เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง
สังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่
นำสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

2. พัฒนา ผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มี
บทบาทหลักด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านการออกแบบและ การจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการ
ธุรกิจของไทย 
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3. พัฒนา สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้าน
บุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการ ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 

1.7.4 นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 
เป็นนโยบายในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเ ริ่มต้นในการ 

ขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่   
Value – Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มี 3 ประการในการขับเคลื่อนให้  
เกิดการเปลี่ยนแปลง 

1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์เป็นนวัตกรรม 
2. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเป็นภาคบริหารมากข้ึน 
3. เป ลี่ ย น จากการขั บ เคลื่ อ นป ระ เท ศภ าค อุตส าห กรรม เป็ น เท ค โน โลยี ค วามคิ ด  

สร้างสรรค์และนวัตกรรม 
องค์ประกอบในระบบหลักสำคัญ 4 ประการในการขับเคลื่อน 
1. เปลี่ยนจาก “Traditional SMEs” หรือ SMEs” ที่ รัฐต้องให้ความช่วยเหลือสู่การเป็น 

“Smart Enterprises” และ “Startups” ที่มีศักยภาพสูง 
2. เปลี่ยนจาก “Traditional Services” ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำสู่การไปสู่  “High 

Value Services” ที่มีศักยภาพสูง 
3. เปลี่ยนจาก “แรงงานทักษะต่ำ” ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ ยวชาญและทักษะสูง การ

ดำเนินงานต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 

(1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) 
ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการอาหาร เป็นต้น 

(2) กลุ่มสาธารณาสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ 
เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต้น 

(3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 

(4) ก ลุ่ ม ดิ จิ ทั ล  เท ค โน โล ยี อิ น เต อ ร์ เน็ ต ที่ เชื่ อ ม ต่ อ แ ล ะ บั ง คั บ อุ ป ก ร ณ์ ต่ า งๆ  
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์ เชื่อมต่อออนไลน์                        
โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา อี-มาร์เก็ตเพลส อี-คอมเมิร์ซ เป็นต้น 
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(5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น  เทคโนโลยีการ
ออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น 

1.7.5 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) 
ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการปฏิรูปประเทศไทยสู่ Digital Thailand หมายถึง “ประเทศไทยที่สามารถ

สร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม 
ข้อมูลทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง 
มั่งค่ัง และยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายหลัก 4 ประการ คือ 

1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ  ด้วยการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ 

2. สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม  มีความรู้และ
ทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

4. ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล               
และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมี
การกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 6 ยุทธศาสตร์ เพ่ือไปสู่เป้าหมาย 4 ข้อข้างต้น ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ - เข้าถึง  
พร้อมใช้จ่ายได ้

ยุทธศาสตร์ที่  2  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล – เพ่ิมศักยภาพ สร้างธุรกิจ             
เพ่ิมมูลค่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล – การมีส่วนร่วม การใช้ประโยชน์อย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล – โปร่งใส่ สะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยง
เป็นหนึ่งเดียว 

ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล – สร้างคน            
สร้างงานสร้างความเข้มแข็งจากภายใน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล – กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่นใน
การลงทุน มีความม่ันคงปลอดภัย 
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ยุทธศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับแผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสียฯ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล – เพ่ิมศักยภาพ สร้างธุรกิจ เพิ่มมูลค่า ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่
ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่ 6  สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล – กฎระเบียบ
ทันสมัย เชื่อมั่นในการลงทุน มีความม่ันคงปลอดภัย 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ จะมุ่ ง
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้แบบทุกที่
ทุกเวลา โดยกำหนดให้เทคโนโลยีที่ใช้มีความเร็วพอเพียงกับความต้องการ  และให้มีราคาค่าบริการที่ไม่เป็น
อุปสรรคในการเข้าถึงบริการของประชาชนอีกต่อไป นอกจากนี้ ในระยะยาว โครงสร้างพ้ืนฐานอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง จะ กลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน เช่นเดียวกับ ถนน ไฟฟ้า น้ำประปาที่สามารถรองรับการ
เชื่อมต่อของทุกคน และทุกสรรพสิ่ง โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย แผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 
คือ  

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีความทันสมัย              
มีเสถียรภาพ ตอบสนองความต้องการใช้งานของทุกภาคส่วน ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม  

2. ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของอาเซียน 
โดยเป็นเส้นทางผ่านการจราจรของข้อมูลในภูมิภาค และเป็นที่ตั้งของผู้ประกอบการเนื้อหารายใหญ่ของโลก  

3. จัดให้มีนโยบายและแผนบริหารจัดการ โครงสร้างพ้ืนฐาน คลื่นความถี่ และการหลอมรวมของ 
เทคโนโลยีในอนาคต เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

4. ปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมให้เหมาะสมกับ สถานการณ์และความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม
ดิจิทัล เพ่ือให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จะมุ่งสร้างประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่ม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการสามารถ เข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีข้อมูล องค์ความรู้ทั้งระดับประเทศ และระดับ
ท้องถิ่น ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถ เข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก และมี
ประชาชนที่รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย แผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ  

1. สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ 
ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นท่ีห่างไกล  
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2. พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 
รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแยกแยะ ข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี  

3. สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่าง
สะดวก ผ่านทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพ กระจายเสียง และสื่อหลอมรวม  

4. เพ่ิมโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน  ของนักเรียนและประชาชน แทบทุกวัย             
ทุกที่ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

5. เพ่ิมโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์  และสุขภาพที่ทันสมัยทั่วถึง และเท่าเทียม              
สู่สังคมสูงวัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จะมุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบ
ดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพ พื้นที่และภาษานำไปสู่การหลอมรวม
การทำงานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว นอกจากนี้รัฐบาลดิจิทัลในอนาคตจะเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการกำหนด แนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การบริหาร บ้านเมือง และเสนอความคิดเห็น
ต่อการดำเนินงาน ของภาครัฐ โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ  

1. จัดให้มีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความ ต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งบริการที่อำนวยความสะดวกต่อประชาชน นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว  

2. ปรับเปลี่ยนการทำงานของภาครัฐด้วย เทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
โดยเน้นบูรณาการการลงทุน ในทรัพยากรการเชื่อมโยงข้อมูล และการทำงานของหน่วยงานรัฐเข้าด้วยกัน  

3. สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ตามมาตรฐาน open data และส่งเสริมให้
เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจใน กระบวนการทำงานของรัฐ  

4. พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐานภาครัฐ (government service platform) เพ่ือรองรับการ
พัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม ่

การพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จะให้ความสำคัญกับ                    
การพัฒนากำลังคนวัยทำงานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มีความสามารถใน                    
การสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาบุคลากรในสาขา
เทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ให้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในระดับมาตรฐานสากล  
เพ่ือนำไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักใน
การขับเคลื่อน โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย แผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  3 ด้าน คือ  
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1. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงาน ที่รวมถึงบุคลากรภาครัฐ  
ภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากร ทุกช่วงวัย  

2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีเฉพาะด้าน ให้กับบุคลากรในสายวิชาชีพ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพ่ือรองรับความต้องการในอนาคต  

3. พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้ สามารถวางแผนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนา 
ภารกิจ ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร 

1.7.6 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 
ในการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ดังวิสัยทัศน์         

ที่กำหนดไว้นั้น ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการดำเนินการ 4 ประการ ได้แก่ การบูรณาการภาครัฐ (Government 
Integration) การดำเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operation) การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
(Citizen-centric Services) และการสนับสนุน ให้ เกิดการขับ เคลื่ อนไปสู่  การเปลี่ ยนแปลง (Driven 
Transformation) 

1. การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration)  
การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) คือการบูรณาการระหว่างหน่วยงานรัฐต่างๆ 

ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูล บริการ ไปจนถึงการดำเนินงาน เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการของรัฐ ทั้งในระดับหน่วยงานย่อยไปจนถึงระดับกระทรวง ซึ่งการเกิดการบูรณาการภาครัฐดังกล่าวจะ
ทำให้รัฐบาลตระหนักถึงความต้องการและความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการดำเนินงานต่างๆ 
ในแต่ละหน่วยงาน เพ่ือลดความซ้ำซ้อนในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ระยะเวลาการดำเนินการ หรือแม้แต่
การดูแลรักษาระบบต่างๆ อีกทั้งยังเพ่ิมประสิทธิภาพจากการใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน (Share 
Services) และการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ในการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานกลาง นอกจากนี้ 
การบูรณาการภาครัฐยังนำไปสู่การให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One-stop Service)             
ที่สามารถตอบโจทย์ด้านการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 

2. การดำเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operation)  
การดำเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operation) คือการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัล             

ที่เหมาะสมมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐไทย เพื่อให้สามารถดำเนินงานอย่างถูกต้อง แม่นยำ
รวดเร็ว และตรงจุดมากขึ้น โดยมีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมืออุปกรณ์ (Internet of Things) ต่างๆ อย่าง
ทั่วถึง ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยิ่งไปกว่า
นั้นอาจมีการเชื่อมต่อเครื่องมืออุปกรณ์ให้สื่อสารถึงกันแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องอาศัยการควบคุมของเจ้าหน้าที่
ตลอดเวลา ซึ่งเมื่อนำระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาช่วยจัดระเบียบฐานข้อมูล ประกอบกับ
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นำเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) มาช่วยทำความเข้าใจข้อมูลอย่างลึกซึ้ง จะช่วยทำให้เจ้าหน้าที่
ภาครัฐไทยสามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เพ่ือสนับสนุน การตัดสินใจ และหน่วยงานภาครัฐไทยสามารถจัดทำ
บริการแบบเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Services)  
การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Services) คือการยกระดับงาน

บริการภาครัฐให้ตรงกับความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยภาครัฐไทยจะต้องรักษา
สมดุลระหว่างความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ข้อมูลของประชาชน และการอำนวยความสะดวก 
(Rebalancing between Security & Facilitation) ตลอดจนกำหนดระดับการรักษาความปลอดภัยและ
ระดับความเข้มงวดของการยืนยันพิสูจน์ตัวตนให้เหมาะสมกับความซับซ้อนของงานบริการ ประเภทของงาน
บริการ และกลุ่มผู้รับบริการต่างๆ 

4. การสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation)  
การสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation) คือการวาง

แนวทางการขับเคลื่อนภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ โดยอาศัยกระบวน
ทัศน์การเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Outcome-driven Transformation) ที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กร
แบบครบวงจร (End-to-End Transformation) ทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์ (People) ขั้นตอนการทำงาน 
(Process) เทคโนโลยี (Technology) และกฎระเบียบ (Regulation) รวมทั้งมีการขับเคลื่อนโดยมีการบริหาร
จัดการโครงการและการกำกับดูแล (Project Management and Governance) ที่ชัดเจน ภายใต้การ
สนับสนุนของผู้นำระดับประเทศที่มีความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์  และเล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้
ในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง (Change Leadership) อันจะส่งผลให้ภาครัฐสามารถดำเนินงานตั้งแต่ต้น
จนจบกระบวนการได้อย่างไร้รอยต่อ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ประกอบด้วยประเด็น

ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
มีเป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน โดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการรายบุคคล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ  
มีเป้าหมายหลัก คือ การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในด้านต่างๆ 

ตั้งแต่การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการเกษตร การยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลของนักท่องเที่ยว 
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การพัฒนาระบบบริการอัจฉริยะในด้านสาธารณูปโภค ซึ่งทั้งหมดนี้ เพ่ือการมุ่งไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับความม่ันคงและเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน 
มีเป้าหมายหลัก คือ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการรักษาความปลอดภัยจากทั้งภัย

ภายในประเทศ ภัยภายนอกประเทศ และภัยธรรมชาติ โดยเปลี่ยนจากการแก้ไขสถานการณ์มาเป็นการป้องกัน
ก่อนเกิดเหตุมากขึ้น ซึ่งจะต้องอาศัยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐในการดำเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ 
มีเป้าหมายหลัก คือ การบูรณาการและยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานภาครัฐ ผ่านการ

เชื่อมโยงระบบจากหลายหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐในการบริหารจัดการ                       
ด้านการเงินและการใช้จ่าย ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริหารสินทรัพย์ และด้านทรัพยากรมนุษย์และ       
การจ่ายเงินเดือน เพ่ือยกระดับการดำเนินงานภาครัฐ ให้สะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส และเป็นการสนับสนุน
การพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล 
มีเป้าหมายหลัก คือ การบูรณาการการให้บริการภาครัฐผ่านการเชื่อมโยงระบบจากหลาย

หน่วยงาน และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ ควบคู่ไปกับการยกระดับ
ขีดความสามารถและทักษะเชิงดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ทุกระดับและทุกหน่วยงาน เพ่ือเป็นรากฐานของ
การพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ 

 

1.7.7 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564 
จัดทำขึ้น เพ่ือให้กระทรวงมหาดไทยมีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งสามารถขับเคลื่อน

การดำเนินงานและการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
วิสัยทัศน์ 
ประชาชนมีรากฐานการดำรงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุลตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 -2564 ที่ เกี่ยวข้องด้าน เทคโนโลยีดิจิทั ล                    

คือ ยุทธศาสตร์ที่  3 การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน และยุท ธศาสตร์ที่  4                    
การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน   

 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการปรับปรุงระบบข้อมูลบุคคลและข้อมูล
เพ่ือการพัฒนา 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (One Info) โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล 
 กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล 

(Digital Service) และบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ   
 

1.7.8 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 - 2565 
ได้ ถู กจั ดขึ้ น เพ่ื อมาเป็ นกรอบทิ ศทางการพัฒ นาการทำงานที่ ชั ด เจน  และเห็ นภาพ                          

การขับเคลื่อนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยไปในทิศทางเดียวกัน เป็นไปตามเกณฑวัดผลและ
ประเมินผลการดำเนินงานและบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีจุดยืน วิสัยทัศน  พันธกิจ 
เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้   

จุดยืน (Positioning) 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบูรณาการระบบงาน: มีฐานข้อมูลและระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน               

ที่สำคัญใหสามารถทำงานร่วมกันไดอย่างเป็นเอกภาพ 
2. ด้านการใหบริการประชาชน: ใหบริการภาคประชาชนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล                 

ที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ง่ายตอการเขาถึงและรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ 
3. ดานกระบวนการการดำเนินงาน: ระบบงานมีประสิทธิภาพรองรับการปฏิบัติงานเพ่ือการ

จัดการองคกรอย่างครอบคลุมและก้าวไปสู่องคกรประสิทธิภาพสูง 
4. ด้ านศั กยภ าพบุ คล ากร : บุ คลากรใช งาน เทค โน โลยี ดิ จิ ทั ลอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ                          

มีวิจารณญาณ 
วิสัยทัศน (Vision) 
“เป็นกระทรวงชั้นนำที่มีศักยภาพในการประยุกต์และบริการภาคประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”  

 
พันธกิจ (Mission) 
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1. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการภาคประชาชน 
2. พัฒนากระบวนการทำงานใหมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
3. บูรณาการระบบงานและฐานข้อมูลเพื่อคุณภาพขอมูลหลัก 
4. บริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าหมาย (Goal) 
ป 2565 เป็นกระทรวงที่มีศักยภาพการบริการและการดำเนินการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล                  

ที่ทันสมัย 
1. ดานบริการภาคประชาชน: ร้อยละ 80 ของบริการภาคประชาชน สามารถเขาถึงได้ด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล 
2. ด้านบูรณาการข้อมูลและระบบงาน: ร้อยละ 80 ของระบบงานและฐานข้อมูลมีความสามารถ

ในการทำงานร่วมกันไดอย่างบูรณาการ 
3. ดานบุคลากร: ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้รับการพัฒนายกระดับความสามารถทางเทคโนโลยี

ดิจิทัลตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัล 
4. ด้ า น เท ค โน โ ล ยี แ ล ะ โ ค ร ง ส ร้ า ง พ้ื น ฐ า น :  ร้ อ ย ล ะ  1 0 0  ข อ ง ห น่ ว ย ง า น                                     

สังกัดกระทรวงมหาดไทยมีการจัดการดานความมั่นคงปลอดภัยที่สอดคลองตามข้อบังคับและกฎหมายดิจิทัล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการระบบงานและโครงสร้างพ้ืนฐานกระทรวงมหาดไทย (Integration)  

โดยมีเป้าประสงคเพ่ือการบูรณาการระบบงาน ฐานข้อมูลและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่สำคัญใหสามารถทำงาน
ร่วมกัน ได้อย่างเป็นเอกภาพ มีภาพรวมในการพัฒนาร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อนในการจัดหาและลงทุน 

แผนงาน 1.1 การบูรณาการฐานขอมูลหลักกระทรวงมหาดไทย 
ตัวชี้วัด: จำนวนระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได 
แผนงาน 1.2 บูรณาการระบบโครงสร้างพื้นฐานกระทรวงมหาดไทย 
ตัวชี้วัด: จำนวนระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลสำเร็จในการบูรณาการ 
แผนงาน 1.3 การบูรณาการระบบ GIS 
ตัวชี้วัด: จำนวนหน่วยงานที่ร่วมในการบูรณาการและใชงานระบบ GIS กระทรวงมหาดไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับบริการประชาชนสู่บริการดิจิทัล (Digital Services) 
โดยมีเป้าประสงค ให้กระทรวงมหาดไทยมีบริการภาคประชาชนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่และทุกบริการ 
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แผนงาน 2.1 ปรับปรุงระบบการบริการประชาชน 
ตัวชี้วัด : 1. จํานวนบริการกระทรวงมหาดไทยที่สามารถเข้าถึงได้จากเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ กระทรวงมหาดไทย 
แผนงาน 2.2 การพัฒนางานบริการสู่ระบบดิจิทัล 
ตัวชี้วัด : 1. จํานวนบริการที่ปรับปรุงสู่ฐานบริการแบบดิจิทัล 

 2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับปรุงกระบวนการดำเนินการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Smart Operations)  

โดยมีเป้าประสงค เพ่ือให้มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติงานและถูกใชเพ่ือการจัดการองคกร
อย่างครอบคลุม 

แผนงาน 3.1 พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือการเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุ การบัญชาการ 
   และบริหารความต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัด : ระดับความสามารถและประสิทธิภาพในการคาดการสถานการณ์และจัดการภัยพิบัติ 
แผนงาน 3.2 ปรับปรุงระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลตามมาตรฐานสากล 
ตัวชี้วัด : 1. ความสามารถในการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

 2. จํานวนเหตุบุกรุกด้านระบบสารสนเทศ 
แผนงาน 3.3 การปรับกรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวชี้วัด : มีกระบวนการบริหารบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อ้างอิงได้ตาม 

มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือสร้างสรรค และประยุกตใชงานเทคโนโลยีดิจิทัล

อย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Competency and Innovation)  โดยมีเป้าประสงค เพ่ือให้บุคลากรมี  
ความสามารถในการประยุกตใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคานิยมในการใชงานเทคโนโลยีอย่างมี
วิจารณญาณ และมีองคความรู เพ่ือสร้างสรรคนวัตกรรมดิจิทัล 

แผนงาน 4.1 กิจกรรมการส่งนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าประกวด 
ตัวชี้วัด : จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย 
แผนงาน 4.2 แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้จัดหรือส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
         2. จํานวนบุคลากรที่สอบผ่านและได้ประกาศนียบัตรความเชี่ยวชาญ 
แผนงาน 4.3 การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ด้วย 
                เทคโนโลยีดิจิทัล 
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ตัวชี้วัด : จํานวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ 
 
 

1.7.9 แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565  
แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 จัดทำเพ่ือใช้เป็นกรอบ ทิศทาง และกลไก

ในการขับเคลื่อนการทำงานตามพันธกิจขององค์การจัดการน้ำเสียให้บรรลุผลสำเร็จ  
วิสัยทัศน์  
บริหารจัดการน้ำเสียชุมชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน ภายในปี 2569 
พันธกิจ   
1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการจัดการน้ำเสียภายในเขตพ้ืนที่จัดการน้ำเสีย   
2) การให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่จัดการ              

น้ำเสีย   
3) บริการรับบริหารหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ             

ในเชิงเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563-2565 กำหนดยุทธศาสตร์ การ

ดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในพ้ืนที่เป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 1.2   ฟ้ืนฟู และรักษาระบบบำบัดน้ำเสียในพ้ืนที่เป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 1.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้ำเสียให้มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดการน้ำเสียด้วยการประยุกต์ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ 2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ 
กลยุทธ์ที่ 2.2  ลดความสกปรกของน้ำจากแหล่งกำเนิด (Preventive) 
กลยุทธ์ที่ 2.3 ประยุกต์การใช้ Green Technology ในการจัดการน้ำเสีย 
กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือติดตามและควบุมการจัดการอย่างบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 3.1 บริการด้านการจัดการน้ำเสีย 
กลยุทธ์ที่ 3.2 ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565                  
มีการนำการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการทำงานตามภารกิจหลักขององค์กร คือด้านการจัดให้มี
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ระบบบำบัดน้ำเสีย และการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย และภารกิจสนับสนุนหน่วยงานภายในให้สามารถ
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมถึงการให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่สะดวก รวดเร็วแก่หน่วยงานภายนอกและ
ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการข้อมูลสารสนเทศขององค์การจัดการน้ำเสีย  

 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2            
พัฒนาการจัดการน้ำเสียด้วยการประยุกต์ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือติดตามและควบุมการจัดการอย่างบูรณาการ จะเน้นการจัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน้ำเสีย 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเสีย และพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการน้ำเสีย พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร พัฒนาฐานข้อมูลและความพร้อมในการจัดการน้ำเสีย และการบูรณา
การร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งจะเป็นการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 
ผ่าน 4 กิจกรรมหลัก คือ 

1. การจัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน้ำเสีย 
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการน้ำเสีย 
3. การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร 
4. พัฒนาฐานข้อมูลและความพร้อมในการจัดการน้ำเสีย 
 

1.7.10 แนวทางการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล นโยบายด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลขององค์การจัดการน้ำเสีย อาทิเช่น ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย  เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลและ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดี   นโยบายดิจิทัลเพ่ือบริหารจัดการองค์การจัดการน้ำเสีย 
นโยบายการรักษาความมั่งคงปลอดภัยเว็บไซต์ขององค์การจัดการน้ำเสีย นโยบายเว็บไซต์ขององค์การจัดการ
น้ำเสีย นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่งคงปลอดภัยระบบสารสนเทศองค์การจัดการน้ำเสีย                
พ.ศ. 2563 มาตรการลดปริมาณการใช้กระดาษ มาตราการด้านการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมขององค์การจัดการน้ำเสีย เป็นต้น  ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการ/การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การจัดการน้ำเสียให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อไป  

องค์การจัดการน้ำเสีย ได้ดำเนินการและจัดทำนโยบาย มาตรการ และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

1) ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย  เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดีขององค์การจัดการน้ำเสีย (Digital Governance)    
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2) แนวทางการกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศระดับองค์กรที่ดี (IT 
Governance Practice) ขององค์การจัดการน้ำเสีย 

3)   แผนสถาปัตยกรรมองค์กร   องค์การจัดการน้ำเสีย (Enterprise Architecture) 
4)  การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของ องค์การจัดการน้ำเสีย  

(Data Governance and Big Data Management) 
5) ระเบียบองค์การจัดการน้ำเสียว่าด้วย แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ การรักษาความมั่นคง

ปลอดภั ยด้ าน เทคโน โลยีสารสน เทศ  องค์การจัดการน้ ำเสี ย   พ .ศ . 2563  (Information Security 
Management) 

6) แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 
2563 องค์การจัดการน้ำเสีย  (Information Security Risk Management) 

7)  คู่มือการตรวจสอบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ขององค์การจัดการ
น้ำเสีย  (Information Security Management System (ISMS) Audit) 

8) แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) 
9) แผนบริหารความต่อเนื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP - IT) 
10) นโยบายดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการองค์การจัดการน้ำเสีย              
11) นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
12) นโยบายการรักษาความม่ังคงปลอดภัยเว็บไซด์ขององค์การจัดการน้ำเสีย  
13) นโยบายเว็บไซต์ขององค์การจัดการน้ำเสีย  
14) มาตรการลดปริมาณการใช้กระดาษ มาตราการด้านการบริหารจัดการการเลือกใช้

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขององค์การจัดการน้ำเสีย 
15) มาตรการด้านการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green 

IT Management) ขององค์การจัดการน้ำเสีย 
 

1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.8.1 มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน สะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการให้บริการภายในหน่วยงาน  
และประชาชนทั่วไป 
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1.8.2 พนักงานมีความสามารถในการสร้างสรรค์ และใช้งานสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ                       
มีโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การจัดการน้ำเสียที่มี
ประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานภายนอก  

1.8.3 องค์กรเป็นที่ยอมรับของประชาชน หรือหน่วยงานภายนอกมากขึ้น 
1.8.4 มีระบบสารสนเทศที่ เข้ามาช่วยให้การสนับสนุนกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

บทที่ 2  การวิเคราะห์ สถานภาพปัจจุบัน และความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
2.1 นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์การจัดการน้ำเสีย มีจุดมุ่งหมายที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และ/
หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการข้อมูล รวมทั้งการบูรณาการองค์ความรู้ด้านต่างๆ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในและระหว่างองค์กร ทั้งนี้ยังสามารถตอบสนองนโยบายใน
เรื่องการให้บริการบำบัดน้ำเสียแก่ประชาชน/ผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองตาม
ความต้องการ   นอกจากนี้ การเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจขององค์กร 
และนโยบายต่าง ๆ เต็มตามศักยภาพของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับ ใช้
กับทุกส่วนขององค์กรและทุกส่วนของธุรกิจ (Digital Transformation) ทั้งในส่วนของกระบวนการทำงาน การ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การตลาด วัฒนธรรมองค์กร และการกำหนดเป้าหมายการเติบโตในอนาคต เพ่ือให้เกิด
ประสิทธภาพในการดำเนินธุรกิจและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงในการสร้างธุรกิจ
ใหม่ๆ รูปแบบบริการใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น ตลอดจนการบริหารโครงการและการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างมีประสิทธภาพและมีการบริหารจัดการด้านคุณภาพของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ โดยมุ่งเน้น ให้มีการ
ขับเคลื่อน ใน ๗ ประเด็น ดังนี้   

1. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กรและทุกส่วนของธุรกิจ (Digital 
Transformation) 

2. การบู รณ าการเชื่ อม โยงข้อมู ลและการดำเนิ น งานร่วมกันระหว่างหน่ วยงาน 
(Government Integration) 

3. การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร (Data 
Governance and Big Data Management) 
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4. การบริหารจัดการความมั่ งคงปลอดภัยด้ าน เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 
(Information Security Management) 

5. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพร้อมใช้ของระบบ (Business Continuity 
and Availability Management) 

6. การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่ างเหมาะสม  (Resource Optimization 
Management) 

7. ประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองตามความต้องการ 
2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันขององค์การจัดการน้ำเสีย 
 องค์การจัดการน้ำเสียได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และช่วยลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงประชาชนและหน่วยงานภายนอกสามารถที่จะเข้ามาใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
จากองค์การจัดการน้ำเสียได้ เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันขององค์การจัดการน้ำเสีย มีดังนี้ 

1) ระบบเครือข่าย 
ระบบเครือข่ายขององค์การจัดการน้ำเสียถูกออกแบบแยกเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจน คือระบบ

เครือข่ายภายใน (Intranet) เชื่อมต่อกันบนระบบแลน (LAN : Local Area Network) และระบบเครือข่าย
ภายนอก (Internet) ผ่านระบบเช่าสัญญาณ Leased Line ขนาด 150 เมกะไบต์ รวมถึงระบบเครือข่าย
สารสนเทศภาครัฐ GIN (Government Information Network) ขนาด 2 เมกะไบต์ และ อุปกรณ์ในการรับ-
ส่งสัญญาณในระบบเครือข่าย เช่น Switch Hub, Wireless Access Point เป็นต้น 

2) ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
องค์การจัดการน้ำเสียมีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมีจำนวน 112 เครื่อง และคอมพิวเตอร์

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

องค์การจัดการน้ำเสีย มีการพัฒนาและใช้งานระบบสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ  ดังนี้ 

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

4) ด้านการบริหารจัดการ ดูแลและบริหารความเสี่ยง 
องค์การจัดการน้ำเสีย ได้ดำเนินการและจัดทำนโยบาย มาตรการ และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
4.1 ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย  เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดีขององค์การจัดการน้ำเสีย (Digital Governance)    
4.2 แนวทางการกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศระดับองค์กรที่ดี ( IT 

Governance Practice) ขององค์การจัดการน้ำเสีย 
4.3 แผนสถาปัตยกรรมองค์กร   องค์การจัดการน้ำเสีย (Enterprise Architecture) 

http://www.wma.or.th/gis/
http://www.wma.or.th/cloud/
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4.4  การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของ องค์การจัดการน้ำเสีย   
(Data Governance and Big Data Management) 

4.5 ระเบียบองค์การจัดการน้ำเสียว่าด้วย แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ การรักษาความมั่นคง
ปลอดภั ยด้ าน เทคโน โลยีสารสน เทศ  องค์การจัดการน้ ำเสี ย   พ .ศ . 2563  (Information Security 
Management) 

4.6 แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 
2563 องค์การจัดการน้ำเสีย  (Information Security Risk Management) 

4.7  คู่มือการตรวจสอบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ขององค์การ
จัดการน้ำเสีย  (Information Security Management System (ISMS) Audit) 

4.8 แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) 
4.9 แผนบริหารความต่อเนื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP - IT) 
4.10 นโยบายดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการองค์การจัดการน้ำเสีย              
4.11 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4.12 นโยบายการรักษาความม่ังคงปลอดภัยเว็บไซด์ขององค์การจัดการน้ำเสีย  
4.13 นโยบายเว็บไซด์ขององค์การจัดการน้ำเสีย  
4.14 มาตรการลดปริมาณการใช้กระดาษ มาตราการด้านการบริหารจัดการการเลือกใช้

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขององค์การจัดการน้ำเสีย 
4.15 มาตรการด้านการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green 

IT Management) ขององค์การจัดการน้ำเสีย 
 

2.3 วิธีการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การศึกษา เพ่ือให้ได้มาซึ่งรายละเอียดของอุปกรณ์ เครื่องมือ และซอฟต์แวร์ด้านสารสนเทศและ 

การสื่อสารที่ อจน. ใช้อยู่ตลอดจนปัญหาและความต้องการด้านระบบสารสนเทศของ อจน. มีวิธีการดำเนินงาน 
ดังนี้ 

1. ศึกษา นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560–2564) แผนปฏิบัติการดิจิทั ลของ
กระทรวงมหาดไทยพ.ศ. 2561 – 2564 แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ.2563–2565  

2. สำรวจและรวบรวมข้อมูลระบบสารสนเทศ โครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงด้าน  
เทคโนโลยีสารสนเทศของ อจน.  
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3. วิเคราะห์ระบบสารสนเทศ ของ อจน. ผ่านแบบสอบถาม  
4. สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของ อจน. เพ่ือรับทราบนโยบายการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้

สนับสนุนการบริหารและการปฏิบัติงานขององค์กร รวมทั้งความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงาน 

5. สัมภาษณ์บุคคลภายนอกที่ทำหน้าที่บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศให้แก่ อจน. 
 
 
 

2.4 สถานภาพการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 
จากการศึกษาและสำรวจสถานภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในปัจจุบันของ อจน. สามารถสรุปสถานภาพปัจจุบันในด้านต่างๆ ได้ดังนี้ 
42. .1 ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายในปัจจุบัน 

ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ อจน. ในปัจจุบัน ถูกออกแบบแยกเป็น 2 ส่ วน              
อย่างชัดเจน คือระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) เชื่อมต่อกันบนระบบแลน (LAN : Local Area Network) 
และระบบเครือข่ายภายนอก (Internet) โดยทั้งสองช่องทางถูกจัดการด้วย Load Balance Zywall  ผ่าน
ระบบ Firewall โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลการจราจร ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ผ่านทาง 
Log Server ซึ่งจะเป็นตัวบันทึกข้อมูล 

ระบ บ เค รื อ ข่ า ย ข อ ง  อ จน . ได้ รั บ ก าร พั ฒ น าจ าก เดิ ม เ พ่ื อ รอ งรั บ ระบ บ งาน ใ ห ม่                               
โดยได้ดำเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ และอุปกรณ์ส่วนควบคุมและการเชื่อมต่อเพ่ือรองรับข้อมูล ที่จะ
มีเพ่ิมขึ้น โดยติดตั้งหน่วยเก็บข้อมูลแบบ SAN (Storage Area Network) และหน่วยเก็บข้อมูลที่เพ่ิมเติม 
ตลอดจนอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายในห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย ชั้น 24 โซน B ขององค์การจัดการน้ำ
เสีย ส่วนกลาง และมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณเพ่ือติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายไปยังหน่วยงานต่างๆ ของ
ผู้ใช้ในส่วนกลาง โดยได้มีการเพิ่มความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลให้สูงขึ้นกว่าเดิมในเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถ
ใช้ระบบงานใหม่ที่พัฒนาขึ้น ตลอดจนสามารถใช้ Internet เพ่ือการสืบค้นข้อมูล ข่าวสาร และการส่ง E-mail 
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โดย อจน. ได้ทำการเช่าเครือข่าย Internet จากผู้ให้บริการเครือข่าย (ISP) รวมถึงการใช้พ้ืนที่ในโครงการ
พัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service : GDCC) ของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  สำหรับเก็บระบบสารสนเทศ อจน. เพ่ือสนับสนุนงานในด้านต่างๆ ของ อจน. 
โดยมีโครงรูปของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย อจน.  ดังภาพที่ 2.1  

ภาพที่ 2.1 แผนผังระบบเครือข่ายของ อจน. ในปัจจุบัน 
ทั้ งนี้ ก าร เชื่ อม โย งระบบ เครื อข่ ายขอ ง อจน . ใช้ เส้ น ท าง เชื่ อมต่ อ ระบบ เครื อข่ าย                       

จากผู้ให้บริการเครือข่าย (ISP) ผ่านระบบเช่าสัญญาณ Leased Line ขนาด 150 เมกะไบต์ รวมถึงระบบ
เครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ GIN (Government Information Network) ขนาด 2 เมกะไบต์ และอุปกรณ์ใน
การรับ-ส่งสัญญาณในระบบเครือข่าย เช่น Switch Hub, Wireless Access Point เป็นต้น ทำให้ระบบ
เครือข่ายของ อจน. และการใช้งานระบบสารสนเทศ สามารถเชื่อมโยงกันได้ตลอดเวลาในระดับ                    
ของส่วนกลางและสำนักงานสาขา  

ระบบคอมพิวเตอร์หลัก ที่ส่วนกลางประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์สนับสนุน 
อ่ืนๆ ดังนี้ 

ตารางที่ 2.1 ระบบคอมพิวเตอร์หลัก ของ อจน.  
ตารางที่ 2.2 อุปกรณ์เครือข่ายและระบบป้องกัน 
ตารางที่ 2.3 จำนวนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จำแนกตามหน่วยงานและปีที่จัดหา 

ตารางท่ี 2.1 ระบบคอมพิวเตอร์หลัก ของ อจน. 
ลำดับที ่ รายการและอุปกรณ์ ยี่ห้อ รุ่น ปี จำนวน 

1. Program Firewall 
Radius Server 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 2  
จอ LED ขนาด 19.5"    
ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการสำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย   Windows server 2016    

Dell PowerEdge 
R440 

2562 1 

2 BOD Online Server  
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2  
ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการสำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  Windows server 2016   
database MySQL Application Tool 
Ampps  

Dell PowerEdge 
R440 

2562 1 
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ลำดับที ่ รายการและอุปกรณ์ ยี่ห้อ รุ่น ปี จำนวน 

3. ระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)  
16GB 2x1.2TB  
Windows Server 2016 MSSQL 
Application Vision GRC 

Dell PE-R440 
Silver 4110   

2562 1 

4. ระบบงบประมาณ 
Finger Scan Web/Redirect 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2  
Windows Server 2012 R2  MSSQL 
IIS/XAMPP    หน่วยความจำ : DDR4 DIMMs 
at up to 2400MT/s 12 DIMM slots: 
4GB/8GB/16GB/32GB  RAID controllers : 
Internal controllers: PERC S130 (SW 
RAID), PERC H330, PERC H730, PERC 
H730P External HBAs (RAID): PERC H830  
Processor Intel® Xeon® processor E5-
2600 v4 product family Processor 
sockets: 2 Chipset: C610 Internal 
interconnect: Up to 9.6GT/s Cache: 
2.5MB per core; core options: 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18, 20 

Dell PowerEdge 
R430 

2560 2 

5. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับ GIS Web 
Server และ GIS Application Server   
- 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 

Dell PowerEdge  
T630 

2558 1 
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ลำดับที ่ รายการและอุปกรณ์ ยี่ห้อ รุ่น ปี จำนวน 

- 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  MSSQL 
IIS/XAMMP 

6. Server Edocเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย   
แบบที่ 2 พร้อม Microsoft Win Svr Std 
2012 with 5Cal 
ระบบคอมพิวเตอร์หลัก ระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์   
- Intel Xeon processor E5-2600 Product 
family 
- Memory 768 GB (24 DIMM slots)  
- 10 TB 2.5” PCle SSD, SAS 
 

Dell PowerEdge 
R620   

2556 1 

7. Server 4 ลุ่มน้ำ  
ระบบคอมพิวเตอร์หลัก  เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 
- Dual-core Intel® Xeon™ 5000 
processors 
- 32 GB PC2-5300 Fully Buffered DIMMs 
(DDR2-667)   

HP Proliant 
DL380G5 

2554 1 

8. บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual 
Machine หรือ VM) โครงการพัฒนาระบบ
คลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data 
Center and Cloud service : GDCC 

Virtual 
Machine 

Virtual 
Machine 

 6 
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ลำดับที ่ รายการและอุปกรณ์ ยี่ห้อ รุ่น ปี จำนวน 

1. ระบบแผนงานโครงการ ระบบบริหาร
งบประมาณ ระบบติดตามประเมินผล 
2. ระบบบันทึกเวลาทำงานจากเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ 
3. ระบบบริหารพัสดุ 
4. ระบบ SCADA ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
5.ระบบ E-Service  
6. ระบบ SCADA ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
- 2 vCPU, RAM 4 GB, HDD 200 GB 
- Windows 2008 R2, STD, Database 
MSSQL   IIS/XAMPP 

 
 
ตารางที่ 2.2 อุปกรณ์เครือข่ายและระบบป้องกัน 
ลำดับที ่ รายการและอุปกรณ์ ยี่ห้อ รุ่น ปี จำนวน 

1 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบท่ี 1   Watch 
Guard 

Firebox M300   2559 1 

2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  (L3 Switch) ขนาด 24 
ช่อง    

HP 2920-24G  L3 Switch 2559 2 

3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ   (L3 Switch) ขนาด 24 
ช่อง   

Cisco WS-C3650-24TS-S 2561 4 

4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) Zyxel SPC GS1900-24E 2561 6 

5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 
ช่อง  แบบท่ี 2     

HP 1920-24G  L2 Switch 2559 4 

6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Switching Hub (L2 
Switch) ขนาด 24 ช่อง    

Cisco SRW 224 G4P-K9 2556 2 

7 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Switching Hub  
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2   

D-Link DES-3200-28 2558 2 

8 (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง D-Link   DGS-1016D 2557 4 
9 เครื่องกระจายสญัญาณ Router ไร้สาย Cisco AIR-CAP17021-E-K9 2560 5 
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ตารางที่ 2.3 จำนวนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จำแนกตามหน่วยงานและปีที่จัดหา 
ลำดับ หน่วยงาน ปี พ.ศ. รวม 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

1 ผู้อำนวยการ - - - - - 1 - - 1 
2 รองผู้อำนวยการบริหาร - - - 2 - - - - 2 
3 รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ - - - 2 - - - - 2 

4 รองผู้อำนวยการวิชาการและ
แผน 

- - - 2 - - - - 2 

5 สำนักผู้อำนวยการ 2 - 2 7 - 4 1 - 16 
6 ผู้เชี่ยวชาญ 1 - - - - - - - 1 

7 สำนักตรวจสอบภายใน 1 - - 1 - 2 - - 4 
8 ฝ่ายอำนวยการ 1 - - 7 - - 2 - 10 
9 ฝ่ายบัญชีและการเงิน 2 - 3 6 - 2 1 - 14 

10 ฝ่ายพัฒนาองค์กร 1 - 1 12 - 4 3 - 21 
11 ฝ่ายวิศวกรรม 1 1 - 2 1 1 - - 6 

12 ฝ่ายจัดการน้ำเสียสาขา - - - 5 7 1 - - 13 
13 ฝ่ายบรหิารการจัดเก็บรายได้ 1 - 2 4 - 1 1 - 9 

รวม 10 1 8 50 8 16 8 - 101 

 
2.4.2 ระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์ของ อจน. ในปัจจุบัน 
จากการศึกษาระบบงานสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์ของ อจน. ในปัจจุบันพบว่า อจน.               

มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานตามภารกิจหลักและสนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหารงานของ 
อจน. อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ระบบงานสารสนเทศส่วนหน้า (Front Office) เป็นระบบสารสนเทศเพ่ือใช้สนับสนุน
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ อจน. ซึ่งได้แก่ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านการจัดการน้ำเสีย (GIS)              
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ซึ่งเป็นระบบสำหรับรายงานคุณภาพน้ำที่ตรวจวัดและผ่านการบำบัด รวมถึงข้อมูลของสำนักงานจัดการน้ำเสีย
สาขาต่างๆ 

ส่วนที่ 2 ระบบงานสารสนเทศส่วนหลัง (Back Office) เป็นระบบสารสนเทศเพ่ือใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปของ อจน. เพ่ือใช้สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร และการให้ บริการตามแผน
ยุทธศาสตร์ของ อจน. นั้น ส่วนใหญ่จะใช้วิธีจัดจ้างบริษัทภายนอกมาพัฒนาระบบงานสำคัญให้หน่วยงาน
ภายใน โดยมีกองสารสนเทศและประเมินผลเป็นผู้ให้คําปรึกษา หรือหน่วยงานภายในอาจใช้โปรแกรม
สำนักงาน เช่น Microsoft Office หรือ Open Office ในการจัดเก็บข้อมูล หรือมีตัวรายงานที่จำเป็น              
ต่อการปฏิบัติงานหรือการบริหารงานในหน่วยงานของตน 

สถานภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศและการปรับปรุงแก้ไขเทคโนโลยีสารสนเทศของ อจน. 
นอกจากสภาพการใช้ระบบงานสารสนเทศในปัจจุบันแล้วนั้น กองเทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินผล              
ยังได้วางแผนการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศของ อจน. อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการใช้งานของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจของ อจน. นโยบายของรัฐ                    
อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ อจน. ดังแสดงรายละเอียดเกี่ ยวกับชื่อระบบงาน ซอฟต์แวร์ที่ใช้ 
รวมถึงผู้ใช้ ลักษณะงาน ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลและประโยชน์ที่ได้รับ อจน. ได้ทำการกำหนดและ
แบ่งกลุ่มระบบสารสนเทศที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานขององค์กร มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ระบบท่ีมีการสนับสนุนการทำงานขององค์กร 
o ระบบบริหารงานบัญชี การเงิน และงบประมาณ  

• ซอฟต์แวร์ที่ ใช้  : เป็นการพัฒนาระบบในลักษณะของ  Client-Server โดยใช้
ฐานข้อมูล Sybase, Power-builder 

• รายละเอียด : เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องบัญชี การเงิน และงบประมาณ สามารถนำ
ข้อมูลทางการเงินทั้ง 3 แบบ มาเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในปี 2560 มีการพัฒนาเพ่ิมเติม
เพ่ือให้สามารถเรียกดูรายงานทางการเงินด้านต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน  

• การปรับปรุงข้อมูล : ทุกครั้งที่มีการปิดงบรายวัน 

• ผู้ใช้งานระบบ : ฝ่ายบัญชีการเงิน 
o ระบบบริหารงานเงินเดือน ได้ทำการพัฒนาเมื่อปี 2559  

• ซอฟต์แวร์ที่ ใช้  : เป็นการพัฒนาระบบในลักษณะของ  Client-Server โดยใช้
ฐานข้อมูล Sybase, Power-builder 
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• รายละเอียด : สนับสนุนงานการบริหารและการจัดการเงินเดือนของพนักงานใน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ เช่น ด้านการจ่ายเงินเดือน และค่าจ้าง (Payroll Software) 

• การปรับปรุงข้อมูล : ทุกวัน 

• ผู้ใช้งานระบบ : กองทรัพยากรบุคคล 
o ระบบจัดเก็บข้อมูล WMA Data Storage ได้นำเข้ามาใช้งานตั้งแต่ต้นปี 2559  

• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ : เป็นการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป Synology มีหน่วยเก็บข้อมูลแบบ 
SAN (Storage Area Network) 

• รายละเอียด : เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญของหน่วยงาน สามารถ
แชร์ไฟล์ข้อมูลและกำหนดชั้นความลับของข้อมูลได้ 

• การปรับปรุงข้อมูล : ทุกวัน 

• ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทุกคนในองค์กร 
o ระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล์ Mailgothai 

• ซอฟต์แวร์ที่ ใช้  : เป็นการใช้ซอฟต์แวร์ที่ พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

• รายละเอียด : เป็นระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพ่ือการสื่อสารของหน่วยงาน
ภาครัฐ ที่มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง มีระบบปฏิบัติการต่อเนื่อง มีการจัดการเพ่ือรองรับการเกิดภัยพิบั ติ 
และช่วยประหยัดงบประมาณแก่หน่วยงานภาครัฐ โดยระบบได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีล่าสุดเพ่ือยกระดับ
การให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือความสะดวกและใช้งานได้ง่าย 

• การปรับปรุงข้อมูล : ทุกวัน 

• ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทุกคนในองค์กร 
o ระบบอินเตอร์เน็ต เริ่มใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา 

• ประเภทที่ใช้ : เป็นการเช่าวงจรสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตประเภท Leased Line 
ขนาด 150 เมกะไบต์ รวมถึงระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ GIN (Government Information Network) 
ขนาด 2 เมกะไบต์ 

• รายละเอียด : เป็นสารสนเทศสำหรับใช้เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกัน
เพ่ือให้เกิดการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน โดยอาศัยตัวเชื่อมเครือข่ายภายใต้มาตรฐานการ
เชื่อมโยงเดียวกัน  

http://www.wma.or.th/cloud/
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• การปรับปรุงข้อมูล : ทุกวัน 

• ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทุกคนในองค์กร 
o ระบบแบบสำรวจออนไลน์  

• รายละเอียด : เป็นระบบที่นำมาช่วยลดการใช้กระดาษและประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานขององค์กรและเป็นการอำนวยความสะดวกในการทำงานให้แก่พนักงานทุกภาคส่วนในองค์กร 

o ระบบรายงานสถานะการทำงานของสำนักงานจัดการน้ำเสียออนไลน์  

• รายละเอียด : เป็นระบบที่สนับสนุนการรายงานสถานะการทำงานด้านการจัดการน้ำ
เสีย ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการรายงานต่อผู้บริหาร และช่วยลดการใช้กระดาษรวมถึงประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขององค์กรอีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกในการทำงานให้แก่พนักงานที่อยู่ใน
สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขา 

2. ระบบที่มีการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 
o ระบบบริหารความเสี่ยง  

• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ : เป็นการพัฒนาระบบในลักษณะของ Web-based Application  

• รายละเอียด : รวบรวมข้อมูลและทำการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลความเสี่ยงใน

ทุกด้านที่จะเกิดขึ้น สามารถจัดลำดับโอกาสและความรุนแรงของความเสี่ยง รวมถึงมีการนำข้อมูลเพ่ื อใช้
วิเคราะห์ทางเลือกในการบริหารความเสี่ยง และมีระบบ Early Warning เพ่ือสนับสนุนรายงานและการ
วิเคราะห์ระดับความรุนแรงและประเมินโอกาสที่จะเกิด ในส่วนระบบการจัดเก็บข้อมูล ได้ดำเนินการโครงการ
สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

ดำเนินการในปี 2561 โดยพัฒนาโปรแกรมเพ่ือช่วยในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กรในระยะที่ 1 เพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละสำนักงานสาขา 
และระดับองค์กร โดยจะแสดงโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และระดับความรุนแรงจัดทำตารางจัดลำดับความ
เสี่ยง (Risk Matrix) และจัดทำแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)  

• การปรับปรุงข้อมูล : ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านความเสี่ยง 

• ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทุกคนในองค์กร 
o ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย    

• รายละเอียด : ดำเนินการจัดตั้งในปี 2560 และปรับปรุง ในปี 2563 เป็นศูนย์สำหรับ
ใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ำเสีย ได้แก่ 
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1. ผลการดำเนินงานของสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขา ในเรื่องคุณภาพน้ำ ค่าใช้จ่าย 
สถานภาพเครื่องจักร การประชุมทางไกล และการรักษาความปลอดภัย 

2. การบูรณาการข้อมูลที่เก่ียวข้องของหน่วยงานต่างๆ 
3. การประชุมระหว่างประเทศ 
4. การรายงานสถานการณ์ คุณภาพน้ำแบบ Real time โดยใช้กล้องโดรน

คุณภาพสูง  
5. ชุด Software ประชุมทางไกล Tele Video Conference สำหรับ 10 Licence  
6. พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลคุณภาพน้ำเสียผ่านสมาร์ทโฟน (Mobile Application) 
7. ออกแบบฐานข้อมูลระบบ SCADA กลาง 
8. พัฒนาระบบโปรแกรมกล้องวงจรปิด 
9. การรายงานสถานการณ์เครื่องจักรของระบบบำบัดน้ำเสีย 
10. การรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินที่ระบบบำบัดน้ำเสีย หรือบริเวณใกล้เคียง 
11. การรายงานข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 

3.  ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
o ระบบควบคุมภายใน ทำการพัฒนาในปี 2560  

• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ : เป็นการพัฒนาระบบในลักษณะของ Web-based Application 

• รายละเอียด : เป็นระบบที่นำมาช่วยในการวิเคราะห์การประเมินผล และการติดตาม
ผลการควบคุมภายใน ให้มีความครบถ้วน และตรวจสอบได้  

• การปรับปรุงข้อมูล : ทุกครั้งที่มีการตรวจสอบกิจกรรมการควบคุม 

• ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทุกคนในองค์กร 
o ระบบบริหารงานพัสดุ ได้มีการพัฒนามาตั้งแต่ปี 2556  

• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ : เป็นลักษณะของ Web Server โดยใช้ Window 2003 Server และ
ฐานข้อมูล SQL Server 

• รายละเอียด : เป็นระบบที่นำมาช่วยในการสนับสนุนการบริหารงานพัสดุ โดยจะมีการ
กำหนดโครงสร้างรหัสพัสดุของ อจน. ให้เป็นมาตรฐานและมีการเชื่อมโยงการทำงานและข้อมูลระหว่าง 2
ระบบงานย่อยเพื่อการจัดซื้อ และการรับของเข้าคลังวัสดุ 

• การปรับปรุงข้อมูล : ทุกครั้งที่มีกจิกรรมเกี่ยวกับการเบิก-จ่าย และตรวจสอบพัสดุ 

• ผู้ใช้งานระบบ : กองพัสดุและบริการ 
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o ระบบ IT Helpdesk  Snipe-it ได้นำมาใช้ในการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2563 

• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ : เป็นการพัฒนาระบบในลักษณะของ Web-based Application  

• รายละเอียด : เป็นระบบที่บันทึกข้อมูลและสรุปรายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์                
และรายงานประวัติการซ่อมบำรุง  

• การปรับปรุงข้อมูล : ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนรายการอุปกรณ์สารสนเทศ 

• ผู้ใช้งานระบบ : กองสารสนเทศและประเมินผล 
o ระบบตรวจสอบภายใน  

• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ : ปัจจุบันใช้ Microsoft Excel ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจสอบ  

• รายละเอียด : เป็นระบบที่นำมาสนับสนุนการทำงานของหน่วยตรวจสอบภายใน โดย
จะเริ่มดำเนินการพัฒนาโปรแกรม เพ่ือสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ 2560-2564 

• การปรับปรุงข้อมูล : ทุกครั้งที่มีการดำเนินงานตรวจสอบ 

• ผู้ใช้งานระบบ : สำนักตรวจสอบภายใน 
4. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

o ระบบบริหารงานบุคคล  

• ซอฟต์แวร์ที่ ใช้ : เป็นลักษณะของ Web Server โดยใช้ Window 2003 Server  
และฐานข้อมูล SQL Server 

• รายละเอียด : เป็นระบบที่มีการพัฒนาและนำมาใช้ในตั้งแต่ปี 2557 ใช้ในการจัดเก็บ
โครงสร้างหน่วยองค์กร ตำแหน่ง ภาระงาน เชื่อมโยงศูนย์ต้นทุนเพ่ือส่งข้อมูลค่าใช้จ่ายไปยังระบบบัญชี และ
การเงินในกรณีที่มีพนักงานถือครองตำแหน่ง รวมถึงจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของพนักงาน 

• การปรับปรุงข้อมูล : ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคลากร 

• ผู้ใช้งานระบบ : กองทรัพยากรบุคคล 
o ระบบตรวจสอบเวลาทำงาน    

• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ : เป็นการพัฒนาระบบในลักษณะของ Web-based Application  

• รายละเอียด : เป็นระบบสำหรับใช้ในการตรวจสอบเวลาทำงาน ขาด ลา มาสายของ
พนักงาน 

• การปรับปรุงข้อมูล : ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมข้อมูลใหม่ 

• ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทุกคนในองค์กร 
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5. ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร 
รวมถึงนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล 

o ระบบการให้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์  

• ซอฟต์แวร์ที่ ใช้  : เป็นการพัฒนาระบบ  Joomla ในลักษณะของ Web-based 
Application  

• รายละเอียด : เป็นระบบที่ให้บริการข่าวสารของ อจน. ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ิมช่องทางในการสื่อสารระหว่าง อจน. และผู้ที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ และสร้าง
ความเข้าใจในภารกิจของ อจน. และเป็นการเพ่ิมภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร 

• การปรับปรุงข้อมูล : ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมข้อมูลใหม่ 

• ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทุกคนในองค์กร ส่วนราชการอ่ืน รวมถึงประชาชนทั่วไป 
 

o ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)  

• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ : QGIS  และชุด Software SAGA GIS, Postgres 

• รายละเอียด : เป็นระบบที่ใช้ในการนำเข้า จัดเก็บ จัดเตรียม ดัดแปลง แก้ไข จัดการ 
และวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พร้อมทั้งแสดงผลข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้น GIS  
จึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เพ่ือใช้ในการจัดการน้ำเสีย และบริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านพ้ืนที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นระบบที่
เกี่ยวข้องกับระบบการไหลเวียนของข้อมูลและการผสานข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลปฐมภูมิ 
(primary data) หรือข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เพ่ือให้เป็นข่าวสารที่มีคุณค่า ซึ่งในปี 2560 จะมีการ
พัฒนาระบบเพ่ิมเติมให้สามารถรายงานผลและแสดงผลข้อมูลเชิงรูปภาพได้ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อการ
เข้ามาใช้ข้อมูลของหน่วยงานทั้งภายในภายนอก รวมถึงประชาชนทั่วไป 

• การปรับปรุงข้อมูล : ทุกวัน 

• ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทุกคนในองค์กร ส่วนราชการอ่ืน รวมถึงประชาชนทั่วไป 
o ระบบรายงานคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดบนสมาร์ทโฟน (Mobile Application)            

ได้ทำการพัฒนาและใช้งานตั้งแต่ต้นปี 2559  

• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ : เป็นการพัฒนาระบบบน Mobile Application สามารถนำมาใช้งาน
ได้ทั้ง iOS และ Android ภายใต้ชื่อ Wastewater4thai 
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• รายละเอียด : เป็นระบบสำหรับแสดงผลและรายงานคุณภาพน้ำผ่านอุปกรณ์สื่อสาร 
เช่น Mobile, Tablet และอุปกรณ์สมาร์ทโฟน เป็นต้น โดยข้อมูลที่แสดงจะถูกเชื่อมโยงมาจากระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 

• การปรับปรุงข้อมูล : ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมข้อมูลใหม่ในระบบ GIS 

• ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทุกคนในองค์กร ส่วนราชการอ่ืน รวมถึงประชาชนทั่วไป 
o การจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการน้ำเสียสู่ระบบสารสนเทศ  

• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ : เป็นการพัฒนาระบบในลักษณะของ Web-based Application             
มีแผนการพัฒนาในปี 2561 

• รายละเอียด : เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการจัดการน้ำเสีย สำหรับนำข้อมูลมาวิเคราะห์
เพ่ือการปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้าง การเดินระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ ของ อปท. ทั้งประเทศ ให้สามารถกลับมา
ใช้งานได้อย่างยั่งยืน และเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและให้บริการประชาชนในการนำน้ำ
กลับมาใช้ประโยชน์  สำหรับนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร 

• การปรับปรุงข้อมูล : ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมข้อมูลใหม่ 

• ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทุกคนในองค์กร ส่วนราชการอ่ืน รวมถึงประชาชนทั่วไป 
6. ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร 

o  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ใช้ระบบร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล) 

• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ : เป็นลักษณะการพัฒนาบน Web Server โดยใช้ Window 2003 
Server และฐานข้อมูล SQL Server 

• รายละเอียด : เป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกติดตาม การรับ-ส่งเอกสารและสถานภาพ
ของเอกสาร 

• การปรับปรุงข้อมูล : ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมข้อมูลใหม่ 

• ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทุกคนในองค์กร  
o ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Mailgothai (พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล) 

• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ : เป็นการพัฒนาระบบในลักษณะของ Web-based Application  

• รายละเอียด : ใช้สำหรับ รับ/ส่ง สร้างไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

• การปรับปรุงข้อมูล : ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมข้อมูลใหม่ 

• ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทุกคนในองค์กร 
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o ระบบประชุมทางไกล (ใช้ระบบร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล)  

• ซอฟต์แวร์ที่ ใช้  : เป็นระบบได้รับการสนับสนุนการใช้งานจาก สำนักรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• รายละเอียด : เป็นระบบที่สนับสนุนการประชุมทางไกล การทำงาน การติดต่อ
ประสานงาน ให้กับผู้บริหาร บุคลากรขององค์กร สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขา ที่สะดวก รวดเร็ว อันเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารองค์กร และช่วยลดค่าใช้จ่ายการเดินทางของสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาในกรณีเข้า
มาประชุม ณ ส่วนกลาง 

• การปรับปรุงข้อมูล : - 

• ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทุกคนในองค์กร  
 
 
 
 

7. ระบบตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
o ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์  

• รายละเอียด : เป็นการนำโปรแกรมสำหรับใช้ในการป้องกัน ตรวจสอบความผิดปกติ 
ตรวจหา และกำจัดไวรัสก่อนที่ไวรัสนั้นจะเข้ามาทำลายโปรแกรมหรือข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่การ
ทำงาน 2 ลักษณะ คือ ระบุชื่อของไวรัสที่รู้จัก และตรวจสอบผลของการทำลายจากไวรัสในแฟ้มต่างๆ 

o ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ให้มีความปลอดภัย   

• รายละเอียด : เป็นระบบที่จัดให้มีระบบศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์                  
ข้อมูลจราจรฯ หรือแฟ้มข้อมูลบันทึกกิจกรรม (Log File) ที่เกิดขึ้นบนอุปกรณ์หลักด้าน ICT ของ อจน.               
และสามารถให้การสนับสนุนในการวิเคราะห์ พิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่
เกี่ยวข้องในการใช้หรือขอใช้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ แฟ้มข้อมูลบันทึกกิจกรรมของประเทศไทยให้การ
ดำเนินงานทางธุรกิจของ อจน. ในด้าน ICT สอดคล้อง เป็นไปตามข้อกฎหมายและข้อบังคับในมุมมองต่างๆ 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย โดยเฉพาะพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ 

o โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้านสารสนเทศ 
โดยได้มีการปรับปรุงระบบเครือข่ายและเพ่ิมระบบรักษาความปลอดภัยของห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมากขึ้น 
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เพ่ือให้เป็นไปตาม แผนการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) อจน. มีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยน และพัฒนาให้ทันยุคทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเข้ามาเสริมในการดำเนินงาน เพ่ือให้การทำงานที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และรองรับการพัฒนาสารสนเทศขององค์กรที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 3 การกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

จากการศึกษายุทธศาสตร์การบริหารงานของ อจน. และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
รวมถึงสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) และผลการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน  และความต้องการ                  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วนั้น พบว่า ยุทธศาสตร์การบริหารงานของ อจน. ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
แผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสียฯ โดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดการน้ำ
เสียด้วยการประยุกต์ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือติดตาม

และควบุมการจัดการอย่างบูรณาการ โดยจะเน้นการจัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน้ำเสีย เ พ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเสีย และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำเสีย พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร พัฒนาฐานข้อมูลและความพร้อมในการจัดการน้ำเสีย  และ
การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งจะเป็นการพัฒนาองค์กรสู่การ
เป็นหน่วยงานดิจิทัล ผ่าน 4 กิจกรรมหลัก คือ 

1. การจัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน้ำเสีย 
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการน้ำเสีย 
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3. การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร 

4. พัฒนาฐานข้อมูลและความพร้อมในการจัดการน้ำเสีย 
ซึ่งมกีลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือติดตามและควบุมการจัดการอย่างบูรณาการ 

เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนองค์กรในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร และทุกส่วนของ
ธุรกิจ (Digital Transformation) 

การกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้ผลนั้น จะต้องใช้หลักการ 
SWOT Analysis เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในที่ควบคุมได้ และปัจจัยภายนอกที่
ควบคุมไม่ได้ เพ่ือหาจุดแข็งและจุดอ่อนของ อจน. รวมถึงโอกาส และผลกระทบที่มีต่อการดำเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของ อจน. เพ่ือกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดำเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
3.1 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการดำเนินเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

จากการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่ อ ส ารขององค์ ก ร  ต ามหลั กการ  SWOT Analysis พบ ว่ า  อจน . มี จุ ด แข็ ง  จุ ด อ่ อน  โอกาส                                  
และภัยคุกคามโดยสรุป ดังนี 

จุดแข็ง (Strength)  
1. กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการ อจน. และผู้บริหาร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและให้การ

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อจน. เป็นอย่างดียิ่ง 
2. หน่วยงานและพนักงาน อจน. มีความตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร             

มาใช้เพ่ือสนับสนุนภารกิจ การดำเนินงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน 
3. อจน. มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะสนับสนุนผู้ใช้งาน ทั้งในส่วนกลางและ

สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขา 
4. อจน. มีความพร้อมด้านระบบเครือข่าย ซึ่งสนับสนุนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ผู้บริหารและพนักงาน อจน. มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและอินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวาง 
6. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาสนับสนุนภารกิจหลักของ อจน. สนับสนุน  

การปฏิบัติงานของ อจน. และการให้บริการแก่ประชาชน เป็นระบบและต่อเนื่อง 
7. มีคณะทำงานดิจิทัลของ อจน. มีหน้าที่วิเคราะห์ พิจารณาแนวทางการนำเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสมมาสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
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8. มี แผนดิ จิ ทั ลองค์ การจัดก ารน้ ำเสี ยทั้ งระยะยาวและสั้ นที่ ชั ด เจน เพ่ื อ เป็ นกรอบ                   
การดำเนินงาน 

9. มีความสัมพันธ์ และได้รับการสนับสนุนที่ดีจากเครือข่ายพันธมิตร 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร 
2. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและ

จัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ อจน. โดยเฉพาะที่สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขา 
3. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนามีความหลากหลาย ทำให้ยากแก่การบำรุงรักษาและไม่สามารถ

บูรณาการข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงใช้สนับสนุนการตัดสินใจ 
4. ไม่มีแรงจูงใจในการดูแลบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ขาดการใช้ข้อมูลร่วมกันแบบบูรณาการเครือข่าย 
โอกาส (Opportunities) 
1. รัฐบาลไทยมีนโยบาย ทิศทางที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญด้านการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 
2.  ประเทศไทยมี พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กฎระเบียบ มติ ค.ร.ม. ทำให้ภาคราชการและ

รัฐวิสาหกิจต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มขึ้น 
3. การขยายตัวของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในและระหว่างประเทศ มีกฎหมายรองรับ 
4. คนไทยมีความตื่นตัวในการใช้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากข้ึน 
5. เท ค โน โลยี ส ารสน เทศและการสื่ อ ส ารมี ก าร พั ฒ นาและขยายตั วอย่ า งรวด เร็ ว                              

มีราคาถูกลง ทำให้โอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีมากข้ึน 
6. การปฏิรูประบบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทำให้เพ่ิมโอกาสในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารมาใช้เพิ่มมากข้ึน 
7. ความแพร่หลายของ Open Source Technology มีเพ่ิมมากข้ึน 
8. นโยบายการพัฒนาประเทศสู่  Knowledge-based society และ Knowledge-based 

economy ทำให้โอกาสในการเข้าถึงสื่อทางการศึกษามีมากขึ้น (การเรียนรู้ตลอดชีวิต) สะดวกทั่วถึงและ
ตลอดเวลา 

9. การโอนย้ายสังกัดไปกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายสนับสนุ นด้านการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภายใต้สังกัด 
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10. สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมทำให้ประชาชน และองค์กรต่าง ๆ ต้องการบริการที่สะดวก
รวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัดค่าใช้จ่าย  และต้องการบริการที่มี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มาสนับสนุน 

ข้อจำกัด (Threats) 
1. นโยบายเร่ งด่ วนของภาครัฐ  ส่ งผลกระทบต่อการบริหารจัดการด้ าน เทคโน โลยี  

สารสนเทศ เพราะการใช้เทคโนโลยีต้องมีระยะเวลาเตรียมการที่เพียงพอ และอาจส่งผลกระทบต่อแผนงาน
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้วางแผนไว้ 

2. ความคาดหวังจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการรับรู้ข้อมูลอย่างรว ดเร็ว               
จาก อจน. ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย 

3. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศทำให้ต้นทุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ิมสูงขึ้น 

4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาอย่างรวดเร็วส่งผล
ให้บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา 
 
 

3.2 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จากการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ              

และการสื่อสาร จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อจน. ดังนี้  
“ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล ภายในปี 2565” 

 
3.3 ทิศทาง นโยบาย กรอบการดำเนินงานของแผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสียระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-
2565   สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
2) แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2561 - 2565 
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) 
4) นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 
5) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) 
6) แผนพฒันารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 
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7) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564 
8) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 
9) แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ.2563–2565  
10) แนวทางการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล นโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ขององค์ การจัดการน้ ำ เสี ย  อาทิ เช่ น  น โยบายดิ จิ ทั ล เพ่ื อบ ริห ารจั ดการองค์ การจั ดการน้ ำ เสี ย                   
นโยบายการรักษาความมั่งคงปลอดภัยเว๊บไซด์ขององค์การจัดการน้ำเสีย นโยบายเว็บไซต์ขององค์การจัดการ
น้ำเสีย นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่งคงปลอดภัยระบบสารสนเทศองค์การจัดการ  น้ำเสีย พ.ศ. 
2563 มาตรการลดปริมาณการใช้กระดาษ มาตรการด้านการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมขององค์การจัดการน้ำเสีย เป็นต้น                      

11) ปัจจัยภายในและข้อมูลการประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
ขององค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีบัญชี 2562 ที่ผ่านมา 

12) กรอบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ  State 
Enterprise Assessment Model : SE-AM  ในหัวข้อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology: DT) 
กำหนดการประเมิน ใน 7 หัวข้อหลัก ประกอบไปด้วย 

1. การน ำเทคโน โลยี ดิ จิ ทั ลมาป รับ ใช้ กั บทุ กส่ วนขององค์ กร  (Digital 
Transformation) 

2. การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
(Government Integration) 

3. การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร 
(Data Governance and Big Data Management) 

4. การบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ( Information Security 
Management) 

5. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพร้อมใช้ของระบบ (Business 
Continuity and Availability Management) 

6.  การดำเนินการด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
(Resource Optimization Management) 

7. ประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองตามความ
ต้องการ 
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ดังนั้นองค์การจัดการน้ำเสียจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยแผนงานและแผนปฏิบัติการจะสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงาน ตามแผนที่กล่าวมาข้างต้น  เพ่ือเป็นแนวทางการยกระดับขีด
ความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทย ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และสนับสนุนให้องค์กรมีแนว
ทางการทำงานด้านสารสนเทศที่ชัดเจน เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเกิดผลสมฤทธิ์ในการดำเนินงาน 
โดยมีสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/งบประมาณ ดังนี้ 
 

3.4 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
           ยุทธศาสตร์ที ่1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลครอบคลุมท้ังองค์กร  (Digital Divide)  
ประกอบด้วย กลยุทธ์ที่  1  
           เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

1. ระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์สารสนเทศขององค์กรมีมาตรฐานสากล ทันสมัย 
2. การใช้งานระบบสารสนเทศมีความรวดเร็ว ปลอดภัย คุ้มค่า ลดค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 
3. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานครอบคลุมทั้งองค์กร 
4. การตรวจสอบคุณภาพน้ำมีความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว 
5. ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียมีทั่วประเทศ เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
6. มีโครงข่ายดิจิทัลพื้นฐานที่เสถียร ปลอดภัย และครอบคลุมทั้งองค์กร 
7. มีที่ปรึกษาคอยกำกับ ชี้แนะการทำงานของการวางโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลให้

ครอบคลุมและปลอดภัย 
ตัวช้ีวัด 
1. ระบบสารสนเทศขององค์กรสนับสนุนการทำงานด้านต่างๆ ขององค์กร เป็นเครื่องมือ               

ในการพัฒนาองค์กร มีความทันสมัย และปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการติดต่อสื่อสารลดลง ร้อยละ 100 
3. การแก้ปัญหาและรายงานสถานการณ์น้ำเสียของประเทศไทยสามารถดำเนินการครอบคลุมทุก

พ้ืนที่ที่ดำเนินการ ภายใน 3 ปี 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมและปลอดภัย  

ประกอบด้วยแผนงาน/ โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร 
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2. โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้านสารสนเทศ 
3. โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์ระบบ

เครือข่ายกลาง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 : ยกระดับขี ดความสามารถสู่ การเป็ นหน่ วยงานดิ จิทั ล  (Digital 
Organization) ประกอบด้วย กลยุทธ์ที่ 2   
           เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

1. มีกระบวนการเริ่มต้นในการวิเคราะห์และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture) ที่เชื่อมโยงระหว่างพันธกิจองค์กรในด้านต่างๆ เพ่ือบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับ
การบริหารงานที่เป็นภารกิจหลักขององค์กร 

2. มีกระบวนการเริ่มต้นในการวิเคราะห์แนวทางการกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร (Data Governance and Big Data Management) 

3. ปรับกระบวนการ/แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งองค์กรที่ได้
มาตรฐานสากล มีความคล่องตัว สามารถทำซ้ำได้  

4. มีการติดตาม ทบทวนการดำเนินงาน และรายงานการติดตามตรวจสอบครอบคลุม 
5. มีศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน้ำเสียทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
6. มีการบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
7. มีการบริหารจัดการสารสนเทศอย่างเหมาะสม เลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งมีการวัด วิเคราะห์และประเมินประสิทธิผล 
           ตัวช้ีวัด 

1. ระบบสารสนเทศสนับสนุนการทำงานครอบคลุมทุกหน่วยงานภายในองค์กร 
2. องค์กรมีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบครบทุกภารกิจองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการน้ำเสีย ประกอบด้วย

แผนงาน/โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

องค์การจัดการน้ำเสีย (จัดทำแผนสถาปัตยกรรมองค์การจัดการน้ำเสีย) 
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การจัดการน้ำเสีย 
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3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสีย             
ประเทศไทย 

4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารการตรวจสอบภายใน 
5. โครงการจัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน้ำเสียทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
6. โครงการจัดทำข้อมูลด้านน้ำเสียแบบครบวงจรบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์                   

(Big Data) 
7. โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้  
8. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุ 
9. โครงการจัดหาระบบการควบคุมและติดตามการดำเนินงานโครงการขององค์การจัดการน้ำ

เสีย 
 
ยุท ธศาสตร์ที่  3 : พัฒ นากำลั งคน ให้ พ ร้อม เข้ าสู่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล  (Digital Human and 

Innovation) ประกอบด้วย กลยุทธ์ที่ 3  และกลยุทธ์ที่ 4  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. บุคลากรทุ กระดั บมีทั ศนคติ ดิ จิทั ล  ความรู้ดิ จิ ทั ล  ทั กษะดิ จิทั ล  (Digital Literacy)               

ที่สามารถบูรณาการเข้ากับงานการบริหารจัดการองค์กรได้มีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรที่มีความรู้ สามารถสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมงานการจัดการน้ำเสีย 
3. องค์การจัดการน้ ำเสียมีองค์ความรู้ งานจัดการน้ ำเสียที่ เป็นสมรรถนะขององค์กร                

สามารถถ่ายทอดให้กับประชาชน  
4. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยแลพัฒนานวัตกรรมด้านน้ำเสีย 
ตัวช้ีวัด 
1. บุคลากรในองค์กรมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใน 3 ปี 
2. มีบุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัลเพ่ิมข้ึน ภายใน 3 ปี 
3. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการน้ำเสีย           

ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ   ประกอบด้วย

แผนงาน/โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรในองค์กร (Digital 

Literacy) ของ อจน. 
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2. โครงการศึกษาการบริหารจัดการองค์กร 8 Enablers 
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนานวัตกรรมงานการจัดการน้ำเสีย ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการน้ำเสีย 
2) โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบูรณาการงานดิจิทัลด้านบริหารจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืน (Digital 

Sustainable) ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ ดังนี้ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. มีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผนจัดการน้ำเสีย ที่สามารถใช้ในการตัดสินใจของระดับ 

ผู้บริหาร  
2. ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารงานด้านการจัดการน้ำเสียขององค์กรจัดการน้ำเสีย 
3. ประชาชนสามารถแจ้งข่าวสารข้อมูลด้านงานการจัดการน้ำเสียให้กับศูนย์การจัดการ              

น้ำเสีย 
ตัวช้ีวัด 
1. น้ำเสียได้รับการบำบัดและแก้ไขปัญหาเพ่ิมขึ้นจากเดิม ร้อยละ 100 
2. ประชาชนมีช่องทางติดต่อสื่อสารกับองค์กรมากข้ึน 
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการจัดการน้ำเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน               

เพื่อประชาชน ประกอบด้วยแผนงาน/ โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
ยุทธศาสตร์ที ่5 : กลไกลการสร้างความเชื่อม่ันในเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Reliance) 

ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ ดังนี้ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. มีการปรับกฎ ระเบียบ นโยบายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับภารกิจที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมา

ขับเคลื่อน 
ตัวช้ีวัด 
1. มีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการดำเนินงานมากขึ้น 
กลยุทธ์ที่ 6 : กลไกลการสร้างความเชื่อม่ันด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการลงทุนร่วมเพื่อการ

ขับเคลื่อนภารกิจของงานการจัดการน้ำเสีย ประกอบด้วยแผนงาน/ โครงการ ดังนี้ 
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1. โครงการจ้างจัดทำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ISO 27001 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

2. โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการข้อมูลและการจัดทำพยากรณ์เตือนภัยสำหรับการบริหาร
จัดการน้ำเสีย 

3. โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือสำหรับตรวจสอบและรายงานคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัด
แล้วผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Online Monitoring) จำนวน 2 แห่ง 

4. โครงการจัดทำ Application เพ่ือใช้ตรวจสอบและประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ระบบบำบัดน้ำเสีย 

5. โครงการศึกษาและกำหนดแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  (Eco-
Efficiency) 
 
3.5 การเผยแพร่แผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

การขับเคลื่อนแผนงานสู่เป้าหมายที่กำหนด โดยได้มีการพัฒนากลไกการนำแผนยุทธศาสตร์/      
กลยุทธ์ แปลงสู่แผนปฏิบัติการ และประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารจัดการสารสนเทศที่ดีตามหลักสากล       
สำหรับระบบสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์การจัดการน้ำเสีย และใช้ระบบการจัดการความรู้   
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดกระบวนการทำงาน การสื่อสารองค์กร และการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร เป็นกลไกในการสร้างความเชื่ อมโยงจากการปฏิบัติ สู่น โยบาย (Bottom-up Approach)               
และการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ (Top-down Approach) 

 
3.6 ระบบการติดตามผลการบริหารงานขององค์การจัดการน้ำเสีย 

3.6.1 กระบวนการดำเนินงานที่มีคุณภาพตามวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) 
1. Plan (การวางแผน) หมายถึง ทักษะในการกำหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์และสังเคราะห์  

หาวิธีการ และกระบวนการให้บรรลุเป้าหมายนั้น ๆ โดยจะต้องมีการกำหนดตัวบ่งชี้กำกับไว้เพ่ือจะได้นำไปใช้
ในการประเมินผลดำเนินการ 

2. Do (การดำเนินงาน) หมายถึง ทักษะในการปฏิบัติตามแผน ตามข้ันตอนและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่
กำหนดไว้ กรณีท่ีไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 
จะต้องมีการปรับแผนในระหว่างดำเนินการโดยมีค้าอธิบายและเหตุผลประกอบ 



                                                     แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย  พ.ศ.2564     

 

 

57                    

องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

 

3. Check (การประเมินผล) หมายถึง ทักษะในการรวบรวมข้อมูลของผลการดำเนินงานที่
สอดคล้องกับประเด็นตัวบ่งชี้ที่สร้างไว้ เพ่ือนำมาใช้เปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนในขั้นตอนที่ 1 ในการ
ประเมินจะต้องพิจารณาในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของผลงานด้วย 

4. Act (การปรับปรุง) หมายถึง ทักษะที่ต้องการให้น้าผลการประ เมินมาใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงผลการดำเนินงานในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่น สร้างความพึงพอใจให้มากขึ้น ผลงานได้ รับ
รางวัลคุณภาพ มีการประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย มีปริมาณงานมากขึ้น สร้างความคุ้มค่า หรือสร้างคุณค่า
ของผลงานให้สูงขึ้น 

 
3.6.2 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนงานโครงการ 
การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมกับเป้าหมายที่องค์กร

กำหนดไว้ทั้ งในรูปของผลลัพธ์  (Outcome) และผลผลิต  (Output) ซึ่ งเป็นการประเมินจากกระบวน                  
การจัดทำกิจกรรม (Process) ของโครงการ โดยสามารถประเมินผลได้ 3 รูปแบบดังนี้ 

1. การประเมินผลเชิงคุณลักษณะ  (Qualitative Measurements) การพิจารณาถึงผลการ
ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น คุณภาพของการดำเนินกิจกรรม ปัจจัยด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานความ
ถนัดสายงานที่ปฏิบัติ การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเป้าหมายที่เข้าร่วมดำเนินงาน สารสนเทศ
เพ่ือการวางแผนงาน การวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการจัดการน้ำเสียที่เหมาะสมกับบริบท
ชุมชนและพ้ืนที่เป้าหมาย  

2. การป ระ เมิ น ผล เชิ งป ริม าณ  (Quantitative Measurements) การประ เมิ น ผลการ
เปรียบเทียบมูลค่าของผลงานที่ได้รับกับค่าใช้จ่ายโดยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุน 
(Return on Investment) อัตราส่วนหนี้ ต่อทุน (Dept to Equity) วิเคราะห์เปรียบเทียบมูลค่าของผลงานที่
ได้รับกับทรัพย์สิน เป็นต้น แต่การวัดเชิงปริมาณมีข้อจ้ากัดเช่นกัน อาทิ การวัดเชิงปริมาณมุ่งเน้นผลลัพธ์ใน
ระยะสั้นมากกว่าผลลัพธ์ในระยะยาว วิธีการวัดต่าง ๆ ให้ผลลัพธ์ในเกณฑ์การวัดเชิงปริมาณที่แตกต่างกันๆ 
และมักมีเรื่องของการตัดสินด้วยความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 

3. การตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders’ Audit) เป็นการพิจารณาข้อมูลจากการ
สำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้บริหารองค์กร บุคลากรในระดับฝ่าย
บริหารต่างๆ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มสนับสนุน รวมตลอดจนกลุ่มผู้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการ
ดำเนินงานตามแผนงานขององค์กร และยังครอบคลุมถึงกลุ่มหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่
การพัฒนาแผนงาน/โครงการ ภาคสื่อสารมวลชน กลุ่มองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม กระบวนการในการ
ประเมินผลหรือตรวจสอบโดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมักเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากเน้นการเข้ามามีส่วน
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ร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มบุคคล/องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการ ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็น
กระบวนการที่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการดำเนินงานขององค์กรได้เป็นอย่างดี และสามารถพิจารณา
ภาพรวมของกระบวนการดำเนินงานทั้งในมิติด้านนโยบายแผนงาน การออกแบบกระบวนการทำงาน 
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ตลอดจนผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

โดยตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์แผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสียฯ กับแผนงาน/
โครงการรายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.1  
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บทที่ 4   แผนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล และระบบสารสนเทศ 
 

การจัดทำแผนงาน/โครงการจำเป็นที่จะตองกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือที่จะดำเนิน
โครงการให้สำเร็จตามความเป้าหมาย ความตองการ และต้องมีรายละเอียดที่จะทำให้โครงการบรรลุผลสำเร็จ
ดังนั้น การเขียนโครงการจะมีความสัมพันธ์กัน  มีความชัดเจนทุกองค์ประกอบ ต้องระบุวัตถุประสงค์ ขอบข่าย
การทำงาน ขั้นตอนการดำเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ การบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์การประเมินผลซึ่ง
โครงการที่ชัดเจนจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ มีคุณค่า และคุ่มค่าต่อการดำเนินงาน  โดยมีแบบรายละเอียด 
ดังนี้ 

1) ชื่อโครงการ 
2) หลักการและเหตุผล 
3) วัตถุประสงค์ 
4) เป้าหมาย 
5) วิธีดำเนินงานหรือกิจกรรม 
6) ระยะเวลาดำเนินการ 
7) สถานที่/พื้นท่ีดำเนินการ 
8) ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/การตอบสนองนโยบาย 
9) งบประมาณรวม 
10) การวิเคราะห์ผลผลิต 
11) การบริหารความเสี่ยงโครงการ 
12) ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
13) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
14) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
15) การวิเคราะห์ผลประโยชน์ (ตัวเงิน ไม่เป็นตัวเงิน) 
16) ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ) 
 
แผนงาน/โครงการที่ได้จัดทำขึ้นสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของ ICT ขององค์การจัดการ

น้ำเสีย และยุทธศาสตร์ ICT ของประเทศไทย และมีการกำหนดผู้รับผิดชอบที่จะดำเนินโครงการให้สำเร็จ ทั้งนี้
องค์การจัดการน้ำเสียได้แบ่งความสำคัญออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
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กลุ่มที่ 1 = ความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานและให้ความ
สะดวกต่อประชาชนผู้ใช้บริการ  การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Services) 

กลุ่มที่ 2 = ความสำคัญมาก เป็นโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กรโดยรวม
เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานต่อเนื่อง การดำเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operation) 

กลุ่มที่ 3 = ความสำคัญปานกลาง เป็นโครงการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้มีเพ่ิม
ประสิทธิภาพขึ้น การสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่ การเปลี่ยนแปลง (Digital Transformation) 

กลุ่มที่ 4 = ความสำคัญน้อย เป็นโครงการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้มีเพ่ิม
ประสิทธิภาพขึ้น  การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) 
ตารางที ่4.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ จำแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 
แผนดิจิทัลองค์การ

จัดการน้ำเสีย  
ระยะ 3 ปี  

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
 แผนพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลของประเทศไทย  
 พ.ศ. 2560-2564 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล
กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2563-2565 

 
  

1 โครงการจดัหาอุปกรณส์ารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการองค์กร 
 
 
 
 

1. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล
ประสิทธิภาพสูงให้
ครอบคลมุทั่วประเทศ 
3: สร้างสังคมคณุภาพท่ี
ทั่วถึงเท่าเทียมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 

1. การบูรณาการ
ระบบงาน 
และโครงสร้างพื้นฐาน 
กระทรวงมหาดไทย 
(Integration) 

1. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล
ครอบคลมุทั้ง
องค์กร (Digital 
Divide) 

กสป. 

2 โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบ
รักษาความปลอดภัยของขอ้มลูด้าน
สารสนเทศ 
 
 

1. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล
ประสิทธิภาพสูงให้
ครอบคลมุทั่วประเทศ 
3: สร้างสังคมคณุภาพท่ี
ทั่วถึงเท่าเทียมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 

1. การบูรณาการ
ระบบงาน 
และโครงสร้างพื้นฐาน 
กระทรวงมหาดไทย 
(Integration) 

1. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล
ครอบคลมุทั้ง
องค์กร (Digital 
Divide) 

กสป. 

3 
 
 

งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณต์่อพ่วง 
และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายกลาง 

1. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล
ประสิทธิภาพสูงให้

1. การบูรณาการ
ระบบงาน 
และโครงสร้างพื้นฐาน 

1. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล
ครอบคลมุทั้ง

กสป. 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 
แผนดิจิทัลองค์การ

จัดการน้ำเสีย  
ระยะ 3 ปี  

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
 แผนพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลของประเทศไทย  
 พ.ศ. 2560-2564 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล
กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2563-2565 

 
  

  
 

ครอบคลมุทั่วประเทศ 
3: สร้างสังคมคณุภาพท่ี
ทั่วถึงเท่าเทียมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 

กระทรวงมหาดไทย 
(Integration) 

องค์กร (Digital 
Divide) 

4 โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อบริหาร
จัดการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารขององค์การจัดการ
น้ำเสีย (จัดทำแผนสถาปัตยกรรม
องค์กรขององค์การจัดการ  น้ำเสยี) 

4. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่
การเป็นรัฐบาลดจิิทัล 

1. การบูรณาการ
ระบบงาน 
และโครงสร้างพื้นฐาน 
กระทรวงมหาดไทย 
(Integration) 

2. ยกระดับขีด
ความสามารถสู่การ
เป็นหน่วยงาน
ดิจิทัล (Digital 
Organization) 

ทุก
หน่วยงาน 

5 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์การจัดการน้ำเสีย 

4. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่
การเป็นรัฐบาลดจิิทัล 

3. การปรับปรุง
กระบวนการ 
ดำเนินการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั  
(Smart Operations) 

2. ยกระดับขีด
ความสามารถสู่การ
เป็นหน่วยงาน
ดิจิทัล (Digital 
Organization) 

กสป./ 
กทบ. 

6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สำหรับศูนย์ตดิตามและรายงาน
สถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย  

4. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่
การเป็นรัฐบาลดจิิทัล 

1. การบูรณาการ
ระบบงาน 
และโครงสร้างพื้นฐาน 
กระทรวงมหาดไทย 
(Integration) 

2. ยกระดับขีด
ความสามารถสู่การ
เป็นหน่วยงาน
ดิจิทัล (Digital 
Organization) 

กสป. 
 

7 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ
ภายใน 

4. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่
การเป็นรัฐบาลดจิิทัล 

3. การปรับปรุง
กระบวนการ 
ดำเนินการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั  
(Smart Operations) 

2. ยกระดับขีด
ความสามารถสู่การ
เป็นหน่วยงาน
ดิจิทัล (Digital 
Organization) 

กสป./ 
สตน. 

8 จัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน้ำ
เสียทั่วทุกภูมภิาคของประเทศ 
 

4. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่
การเป็นรัฐบาลดจิิทัล 

2. การยกระดับ
บริการประชาชน 
สู่บริการดิจิทลั  

2. ยกระดับขีด
ความสามารถสู่การ
เป็นหน่วยงาน

กสป./
ฝจส.1 
ฝจส.2 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 
แผนดิจิทัลองค์การ

จัดการน้ำเสีย  
ระยะ 3 ปี  

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
 แผนพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลของประเทศไทย  
 พ.ศ. 2560-2564 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล
กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2563-2565 

 
  

(Digital Services) ดิจิทัล (Digital 
Organization) 

9 โครงการจดัทำข้อมูลด้านน้ำเสีย
แบบครบวงจรบนระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์  Big Data 

4. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่
การเป็นรัฐบาลดจิิทัล 

1. การบูรณาการ
ระบบงาน 
และโครงสร้างพื้นฐาน 
กระทรวงมหาดไทย 
(Integration) 

2. ยกระดับขีด
ความสามารถสู่การ
เป็นหน่วยงาน
ดิจิทัล (Digital 
Organization) 
 

ฝวศ. 

10 โครงการพัฒนาระบบจดัเก็บรายได้ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

6. สร้างความเชื่อมั่นใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 

3. การปรับปรุง
กระบวนการ 
ดำเนินการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 
(Smart Operations) 

5. กลไกลการสร้าง
ความเชื่อมั่นใน
เทคโนโลยีดิจิทลั 
(Digital Reliance) 

กสป./กจร. 

11 โครงการพัฒนาระบบบรหิารงาน
พัสด ุ

4. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่
การเป็นรัฐบาลดจิิทัล 

3. การปรับปรุง
กระบวนการ 
ดำเนินการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 
(Smart Operations) 

2. ยกระดับขีด
ความสามารถสู่การ
เป็นหน่วยงาน
ดิจิทัล (Digital 
Organization) 

กพบ. 

12 โครงการจดัหาระบบการควบคุม
และตดิตามการดำเนินงานโครงการ
ขององค์การจัดการน้ำเสีย 

4. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่
การเป็นรัฐบาลดจิิทัล 

3. การปรับปรุง
กระบวนการ 
ดำเนินการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั  
(Smart Operations) 

2. ยกระดับขีด
ความสามารถสู่การ
เป็นหน่วยงาน
ดิจิทัล (Digital 
Organization) 

กสป. 

13 โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่
บุคลากรในองค์กร (Digital 
Literacy) ของ อจน.     

5. พัฒนากำลังคนให้
พร้อมเข้าสูยุ่คเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทลั 

4. การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อ
สร้างสรรคและประ
ยุกตใชงานเทคโนโลยี

3. พัฒนาทักษะคน
และนวัตกรรมสู่ยุค
ดิจิทัล (Digital 
Human and 

กสป./ 
กทบ. 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 
แผนดิจิทัลองค์การ

จัดการน้ำเสีย  
ระยะ 3 ปี  

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
 แผนพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลของประเทศไทย  
 พ.ศ. 2560-2564 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล
กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2563-2565 

 
  

ดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Digital 
Competency and 
Innovation) 

Innovation) 
 

14 โครงการศึกษาการบริหารจดัการ
องค์กร 8 Enablers 

5. พัฒนากำลังคนให้
พร้อมเข้าสูยุ่คเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทลั 

4. การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อ
สร้างสรรคและประ
ยุกตใชงานเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Digital 
Competency and 
Innovation) 

3. พัฒนาทักษะคน
และนวัตกรรมสู่ยุค
ดิจิทัล (Digital 
Human and 
Innovation) 
 

ฝพอ. 

15 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านการจดัการน้ำเสีย 

5. พัฒนากำลังคนให้
พร้อมเข้าสูยุ่คเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทลั 

4. การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อ
สร้างสรรคและประ
ยุกตใชงานเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Digital 
Competency and 
Innovation) 

3. พัฒนาทักษะคน
และนวัตกรรมสู่ยุค
ดิจิทัล (Digital 
Human and 
Innovation) 
 

ฝวศ. 

16 โครงการบริหารจัดการองค์ความรู ้
(Knowledge Management) 

5. พัฒนากำลังคนให้
พร้อมเข้าสูยุ่คเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทลั 

4. การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อ
สร้างสรรคและประ
ยุกตใชงานเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Digital 
Competency and 

3. พัฒนาทักษะคน
และนวัตกรรมสู่ยุค
ดิจิทัล (Digital 
Human and 
Innovation) 
 

กสป./ 
กทบ. 



                                                     แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย  พ.ศ.2564     
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องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

 

ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 
แผนดิจิทัลองค์การ

จัดการน้ำเสีย  
ระยะ 3 ปี  

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
 แผนพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลของประเทศไทย  
 พ.ศ. 2560-2564 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล
กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2563-2565 

 
  

Innovation) 
 

17 โครงการประชาสมัพันธ์เชิงรุกทาง
เทคโนโลยีดิจิทลั 

4. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่
การเป็นรัฐบาลดจิิทัล 

2. การยกระดับ
บริการประชาชน 
สู่บริการดิจิทลั  
(Digital Services) 

4. การบูรณาการ
งานดิจิทัลด้าน
บริหารจดัการน้ำ
เสียอย่างยั่งยืน 
(Digital 
Sustainable) 
 

กสป./
กปส. 

18 โครงการจ้างจดัทำเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพไดม้าตรฐาน ISO 
27001 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
รักษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร ์
พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 

6. สร้างความเชือ่มั่นใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 

3. การปรับปรุง
กระบวนการ 
ดำเนินการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 
(Smart Operations) 

5. กลไกลการสร้าง
ความเชื่อมั่นใน
เทคโนโลยีดิจิทลั 
(Digital Reliance) 

กสป. 

19 โครงการพัฒนาระบบการบูรณา
การข้อมูลและการจัดทำระบบ
พยากรณเ์ตือนภัยสำหรับการ
บริหารจดัการน้ำเสยี 
 

4. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่
การเป็นรัฐบาลดจิิทัล 

3. การปรับปรุง
กระบวนการ 
ดำเนินการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 
(Smart Operations) 

5. กลไกลการสร้าง
ความเชื่อมั่นใน
เทคโนโลยีดิจิทลั 
(Digital Reliance) 

กสป./
ฝจส.1 
ฝจส.2 

20 โครงการจดัหาและตดิตั้งเครื่องมือ
สำหรับตรวจสอบและรายงาน
คุณภาพน้ำท่ีผ่านการบำบัดแล้ว
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต 
(Online Monitoring) จำนวน 2 

4. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่
การเป็นรัฐบาลดจิิทัล 

3. การปรับปรุง
กระบวนการ 
ดำเนินการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั  
(Smart Operations) 

5. กลไกลการสร้าง
ความเชื่อมั่นใน
เทคโนโลยีดิจิทลั 
(Digital Reliance) 

กสป./
ฝจส.1 
ฝจส.2 
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องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

 

ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 
แผนดิจิทัลองค์การ

จัดการน้ำเสีย  
ระยะ 3 ปี  

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
 แผนพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลของประเทศไทย  
 พ.ศ. 2560-2564 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล
กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2563-2565 

 
  

แห่ง  
 

21 โครงการจดัทำ Application เพื่อ
ใช้ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระบบ
บำบัดน้ำเสีย 

4. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่
การเป็นรัฐบาลดจิิทัล 

3. การปรับปรุง
กระบวนการ 
ดำเนินการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั  
(Smart Operations) 

5. กลไกลการสร้าง
ความเชื่อมั่นใน
เทคโนโลยีดิจิทลั 
(Digital Reliance) 

ฝวศ. 

22 โครงการศึกษาและกำหนดแนวทาง
ในการประเมินประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ  (Eco-Efficiency) 

5. พัฒนากำลังคนให้
พร้อมเข้าสูยุ่คเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทลั 

4. การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อ
สร้างสรรคและประ
ยุกตใชงานเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Digital 
Competency and 
Innovation) 

3. พัฒนาทักษะคน
และนวัตกรรมสู่ยุค
ดิจิทัล (Digital 
Human and 
Innovation) 
 

กสป./ 
กทบ. 

 
 
 
ตารางที ่4.2 การจัดลำดับความสำคัญของโครงการฯ ตามแผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี 

ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 
ความสำคัญ

ของ
โครงการ 

ความเกี่ยวข้องของระบบ 

1 โครงการจดัหาอุปกรณส์ารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการองค์กร 

2 ต้องทำงานต่อเนื่องจากระบบหลัก (Smart 
Operation) 

2 โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมลูด้านสารสนเทศ 

2 ต้องทำงานต่อเนื่องจากระบบหลัก (Smart 
Operation) 
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องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

 

ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 
ความสำคัญ

ของ
โครงการ 

ความเกี่ยวข้องของระบบ 

3 โครงการ จ้างเหมาบำรุงรักษาเครือ่งคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณต์่อพ่วง และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
กลาง 

2 ต้องทำงานต่อเนื่องจากระบบหลัก (Smart 
Operation) 

4 โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อบริหารจัดการดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การ
จัดการน้ำเสีย (จดัทำแผนสถาปัตยกรรมองค์กรของ
องค์การจัดการน้ำเสยี) 

3 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร
ให้มีเพิ่มประสิทธิภาพขึ้น  (Digital 
Transformation) 

5 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์การจัดการน้ำเสีย 

2 สามารถทำเป็นเอกเทศน์ (Smart 
Operation) 

6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับศูนยต์ิดตาม
และรายงานสถานการณ์น้ำเสยีประเทศไทย 

1 เป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
และให้ความสะดวกต่อประชาชนผู้ใช้บริการ 
(Citizen-centric Services) 

7 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการบริหารการ
ตรวจสอบภายใน 

2 สามารถทำเป็นเอกเทศน์ (Smart 
Operation) 

8 โครงการจดัตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน้ำเสียทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ 

3 ความร่วมมือกับภาครัฐและมหาวทิยาลัย  
(Digital Transformation) 

9 โครงการจดัทำข้อมูลด้านน้ำเสียแบบครบวงจรบน
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ Big Data 

1 เป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
และให้ความสะดวกต่อประชาชนผู้ใช้บริการ 
(Citizen-centric Services) 

10 โครงการพัฒนาระบบจดัเก็บรายได้ 1 เป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
และให้ความสะดวกต่อประชาชนผู้ใช้บริการ 
(Citizen-centric Services) 

11 โครงการพัฒนาระบบบรหิารงานพัสด ุ 2 สามารถทำเป็นเอกเทศน์ (Smart 
Operation) 

12 โครงการจดัหาระบบการควบคุมและตดิตามการ
ดำเนินงานโครงการขององค์การจดัการน้ำเสีย 

2 สามารถทำเป็นเอกเทศน์ (Smart 
Operation) 

13 โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่บุคลากรในองค์กร (Digital 
Literacy) ของ อจน.     

3 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร
ให้มีเพิ่มประสิทธิภาพขึ้น  (Digital 
Transformation) 
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องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

 

ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 
ความสำคัญ

ของ
โครงการ 

ความเกี่ยวข้องของระบบ 

14 โครงการศึกษาการบริหารจดัการองค์กร 8 Enablers 3 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร
ให้มีเพิ่มประสิทธิภาพขึ้น (Digital 
Transformation) 

15 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจดัการน้ำ
เสีย 

3 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร
ให้มีเพิ่มประสิทธิภาพขึ้น (Digital 
Transformation) 

16 โครงการบริหารจัดการองค์ความรู ้(Knowledge 
Management) 

3 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร
ให้มีเพิ่มประสิทธิภาพขึ้น (Digital 
Transformation) 

17 โครงการประชาสมัพันธ์เชิงรุกทางเทคโนโลยีดิจิทลั 1 เป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
และให้ความสะดวกต่อประชาชนผู้ใช้บริการ 
(Citizen-centric Services) 

18 โครงการจ้างจดัทำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไดม้าตรฐาน 
ISO 27001 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัตริักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ.2562 

3 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร
ให้มีเพิ่มประสิทธิภาพขึ้น (Digital 
Transformation) 

19 โครงการพฒันาระบบการบูรณาการข้อมูลและการ
จัดทำระบบพยากรณ์เตือนภัยสำหรับการบริหาร
จัดการน้ำเสีย 

2 สามารถทำเป็นเอกเทศน์ (Smart 
Operation) 

20 โครงการจดัหาและตดิตั้งเครื่องมือสำหรับตรวจสอบ
และรายงานคุณภาพน้ำท่ีผ่านการบำบัดแล้วผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Online Monitoring) 
จำนวน 2 แห่ง 

2 สามารถทำเป็นเอกเทศน์ (Smart 
Operation) 

21 โครงการจดัทำ Application เพื่อใช้ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระบบบำบดั
น้ำเสีย 

2 สามารถทำเป็นเอกเทศน์ (Smart 
Operation) 

22 โครงการศึกษาและกำหนดแนวทางในการประเมิน
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกจิ  (Eco-Efficiency) 

3 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร
ให้มีเพิ่มประสิทธิภาพขึ้น (Digital 
Transformation) 
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องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

 

 
แผนงาน/โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การจัดการน้ำเสีย 
4.1.1 โครงการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร 
 

4.1.2 หลักการและเหตุผล 
องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของอุปกรณ์ทางด้านสารสนเทศที่จะ

นำมาใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึงอุปกรณ์
สารสนเทศอ่ืนๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการทำงานให้มีความสะดวกและง่ายขึ้น ดังนั้ นการจัดหาอุปกรณ์
สารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการของ อจน. จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งประกอบกับอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ที่ใช้อยู่
ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานที่นานทำให้ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม 
 

4.1.3 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้พนักงานในองค์กรมีอุปกรณ์สารสนเทศท่ีใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. เพ่ือเป็นการลดภาระและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ขององค์กร 

 

4.1.4 เป้าหมาย 
 มีอุปกรณ์สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการการใช้งานของพนักงาน 

 

4.1.5 วิธีดำเนินงานหรือกิจกรรม 
1. เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะทำงานดิจิทัล องค์การจัดการน้ำเสีย 
2. จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
3. ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 
4. ส่งมอบและตรวจรับอุปกรณ์สารสนเทศ  

4.1.6 ระยะเวลาดำเนินการ 
ปี พ.ศ. 2564 

 

4.1.7 สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 
อจน. ส่วนกลาง และสำนักงานสาขา 

4.1.8 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/การตอบสนองนโยบาย 
ยุทธศาตร์ อจน. 
ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลครอบคลุมทั้งองค์กร (Digital Divide) 



                                                     แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย  พ.ศ.2564     

 

 

69                    

องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมและปลอดภัย 
4.1.9 งบประมาณโครงการ 
ปีงบประมาณ 2564 

งบประมาณรวม (จำแนกแต่ละปีงบประมาณ)  
หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ รวม 
2563 2564 2565 2566 2567 

 2.00    2.00 
 

4.1.10 การวิเคราะห์ผลผลิต : อุปกรณ์สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพได้ครบตามท่ีกำหนดพร้อมใช้งาน 
ผลลัพธ์ : การทำงานภายในองค์การมีประสิทธิภาพมากชึ้น สภาพขาดแคลนอุปกรณ์สารสนเทศมีน้อยลง 
4.1.11 การบริหารความเสี่ยงโครงการ 
ประเมินค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

โอกาสที่จะเกิด คำนิยาม 
ระดับ ๑ น้อยมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ครบ ๑๐๐  
ระดับ ๒ น้อย ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไมต่่ำกว่าร้อยละ ๙๕  

ระดับ ๓ ปานกลาง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไมต่่ำกว่าร้อยละ ๙๐  

ระดับ ๔ สูง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไมต่่ำกว่าร้อยละ ๘๕  
ระดับ ๕ สูงมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไมต่่ำกว่าร้อยละ ๘๐  

ประเมินค่าคะแนนของผลกระทบจากความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 
ผลกระทบที่จะเกิด คำนิยาม 

ระดับ ๑ น้อยมาก ระบบสามารถใช้งานได้ และบรรลวุัตถุประสงค์ขององค์กร 
ระดับ ๒ น้อย ระบบมีปญัหาเล็กน้อย แก้ไขได้ ตอบสนองผู้ใช้งาน 
ระดับ ๓ ปานกลาง ระบบมีปญัหาบ้าง แก้ไขได้ ตอบสนองผู้ใช้งาน 
ระดับ ๔ สูง ระบบเกดิปัญหา  ไม่สอบสนองผู้ใช้งาน   
ระดับ ๕ สูงมาก ระบบไม่สามารถใช้งานได ้

 
4.1.12 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

ประเด็นการประเมิน    : ความพึงพอใจต่อการใช้งานอุปกรณ์สารสนเทศ 
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วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจของ
พนักงาน 
4.1.13 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 

หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการใช้งานอุปกรณ์สารสนเทศ 
วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจ 
ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  

 
4.1.14 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสารสนเทศและประเมินผล 
 
4.1.15 การวิเคราะห์ผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน 
NPV = 54,357.25 อัตราผลตอบแทนที่ 8.00% 
B/C = 1.053   
อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return หรือ IRR) มีค่าเท่ากับ 9.06 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio ) มีค่าเท่ากับ 1.053  ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า 
ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะลงทุน 

ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 
1. คุณภาพของงานที่ได้มาจากการใช้อุปกรณ์สารสนเทศมีมากขึ้น 
2. ความสะดวกและรวดเร็วต่อการติดต่อและรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานสาขา 
3. พนักงานทำงานได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

  
4.1.16 ตัวช้ีวัดและความสำเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. องค์กรมีอุปกรณ์สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 80 
2. มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์น้อยลง ร้อยละ 50 
เชิงคุณภาพ 
1. พนักงานมีความเชื่อม่ันในการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กร 

สามารถคำนวณค่า PV ของค่าใช้จ่าย และ PV ผลตอบแทนได้ดังนี้ 
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ปี 
 

(1) 
ค่าใช้จ่าย 

 

(2) 
ผลตอบแทน 

 

(3) 
r = 8% 
1/(1+r)t 

(4) = (1) x (3) 
PV ของค่าใช้จ่าย 

 

(5) = (2) x (3) 
PV ของผลตอบแทน 

 

2563     0.93    

2564 2,000,000   0.86 1,714,678  

2565   817,500 0.79   645,825 

2566   817,500 0.74   604,950 

2567   817,500 0.68   555,900 

รวม 2,000,000 2,452,500  1,714,678 1,806,675 
 

 
B/C = 1,806,675/1,714,678=1.053 
สรุป อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio ) มีค่าเท่ากับ 1.053  ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า 
ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะลงทุน 

สามารถคำนวณค่า PV ผลตอบแทนสุทธิ ได้ดังนี้ 
ปี (1) (2) (3) (4) (5) = (3) x (4) (6) (7) = (3) x (6) 

ค่าใช้จ่าย ผลตอบแทน ผลตอบแทนสุทธิ R=8% PV  R=12% PV  

      1/(1+r)t   1/(1+r)t   

2563 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 0.89 0.00 

2564 -2,000,000.00  -2,000,000.00 0.86 -1,851,851.85 0.80 -1,785,714.29 

2565  817,500.00 817,500.00 0.79 700,874.49 0.71 651,705.99 

2566  817,500.00 817,500.00 0.74 648,957.86 0.64 519,536.03 

2567  817,500.00 817,500.00 0.68 556,376.76 0.57 463,871.45 

รวม -2,000,000.00 2,452,500.00 452,500.00  54,357.25  -150,600.81 
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   = 8 + (12-8) x (54,357.25)/[54,357.25-(-150,600.81)] 
   = 9.06 
สรุป อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return หรือ IRR) มีค่าเท่ากับ 9.06   
ผลตอบแทน คิดจากการประหยัดค่าซ่อม  เดือนละ 20,000 x 12 = 240,000 บาท และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทำงาน คิดเป็น 104.17 บาท/ชั่วโมง  ทำงานได้เร็วขึ้น 3 ชั่วโมงต่อ วัน x3 = 312.50 บาท  
คิดเป็นต่อเดือน x22วัน/เดือน =6,875 บาท ต่อคน  คิดเป็นต่อปี x12=82,500 บาท ต่อคน คิดเป็นจำนวน 7 
คน x7  คน = 577,500 บาท  รวมเป็นเงิน  817,500 บาท 
 
 

ค่าจ้างต่อวัน  เฉลี่ยฐานเงินเดือน 25,000 บาท 833.33 

ค่าจ้างต่อช่ัวโมง 104.17 
ประหยดัเวลา 3 ช่ัวโมงต่อวัน 312.50 
ประหยดัเวลา3 ช่ัวโมงต่อวัน คิดเป็นค่าจ้างต่อเดือน 6,875.00 
ประหยดัเวลา  คิดเป็นค่าจ้างต่อปี 82,500.00 
ประหยดัเวลา  คิดเป็นค่าจ้างต่อเดือนสำหรับ 7คน  ต่อป ี 577,500.00 
ประหยดัค่าซ่อมต่อเดือน 20,000.00 
ประหยดัค่าซ่อม  ต่อ ปี x12 240,000.00 
รวม 817,500.00 
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4.2.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้านสารสนเทศ 
 

4.2.2 หลักการและเหตุผล 
องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ได้จัดทำ โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย

ของข้อมูลด้านสารสนเทศ เพ่ือให้เป็นไปตาม แผนการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อจน. มีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยน และพัฒนาให้
ทันยุคทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาเสริมในการดำเนินงาน เพ่ือให้ อจน. ก้าวขึ้นเป็นองค์กรชั้น
นำ เพื่อปวงชนที่ให้บริการด้านการจัดการน้ำเสียอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและได้มาตรฐาน 

 
4.2.3 วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือการติดต่อสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมถึงมี
การนําทรัพยากรสารสนเทศ สร้างเป็นระบบเครือข่ายเพ่ือใช้งานร่วมกันอย่างคุ้มค่า 

2. สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น สามารถพัฒนาระบบงานใหม่ ในเชิงของการ
จัดการทรัพยากรข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์ในลักษณะภาพรวม เพ่ือลดความซํ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน 
ตอบสนองความต้องการในการใช้งานข้อมูลร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น 

3. เพ่ือการควบคุมระบบการดําเนินการได้ดียิ่งขึ้น โดยการติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กรผ่าน 
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทําให้การส่งข้อมูลและรายงานต่างๆ จากสำนักงานสาขา สามารถกระทําได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

4. ส่งเสริมให้มีการส่งข้อมูลและรายงาน ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความรวดเร็วใน
การประสานงานด้านต่างๆ ทําให้สามารถดําเนินโครงการต่างๆ ได้รวดเร็ว สําเร็จผลตามระยะเวลาที่กําหนด 

5. เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ ด้วยการใช้งานผ่านระบบโทรศัพท์ของ
องค์กรในการติดต่อสื่อสารกัน ระหว่างหน่วยงานของ อจน. ทั้งในส่วนกลางและสำนักงานสาขา   
4.2.4 เป้าหมาย 

มีระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่สามารถรองรับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศได้ในอนาคต   
4.2.5 วิธีดำเนินงานหรือกิจกรรม 

1. เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะทำงานดิจิทัล ขององค์การจัดการน้ำเสีย 
2. จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
3. ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 
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4. ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่าย 
5. ส่งมอบและตรวจรับ  

 

4.2.6 ระยะเวลาดำเนินการ 
ปี พ.ศ.2563-2565 

 

4.2.7 สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 
อจน. ส่วนกลาง และสำนักงานสาขา 

 

4.2.8 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/การตอบสนองนโยบาย 
ยุทธศาตร์ อจน. 
ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลครอบคลุมทั้งองค์กร (Digital Divide) 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมและปลอดภัย 

 

4.2.9 งบประมาณโครงการ 
ปีงบประมาณ 2563 

งบประมาณรวม (จำแนกแต่ละปีงบประมาณ)  

หน่วย : ล้านบาท 
ปีงบประมาณ รวม 

2563 2564 2565 

0.5 3.00 0.35 3.85 

 
4.2.10  การวิเคราะห์ผลผลิต : การติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อและปรับปรุงเครือข่ายแล้วเสร็จตามโครงการ 
ผลลัพธ ์: ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้มากชึ้น 
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ประเมินค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

โอกาสที่จะเกิด คำนิยาม 

ระดับ ๑ น้อยมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ครบ ๑๐๐  
ระดับ ๒ น้อย ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕  

ระดับ ๓ ปานกลาง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐  
ระดับ ๔ สูง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕  

ระดับ ๕ สูงมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐  

 ประเมินค่าคะแนนของผลกระทบจากความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

ผลกระทบที่จะเกิด คำนิยาม 

ระดับ ๑ น้อยมาก ระบบสามารถใช้งานได้ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระดับ ๒ น้อย ระบบมีปัญหาเล็กน้อย แก้ไขได้ ตอบสนองผู้ใช้งาน 

ระดับ ๓ ปานกลาง ระบบมีปัญหาบ้าง แก้ไขได้ ตอบสนองผู้ใช้งาน 

ระดับ ๔ สูง ระบบเกิดปัญหา  ไม่สอบสนองผู้ใช้งาน   
ระดับ ๕ สูงมาก ระบบไม่สามารถใช้งานได้ 

 
4.2.12 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 ประเด็นการประเมิน   : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบเครือข่าย 
 วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจ 

ของพนักงาน 
4.2.13 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 

หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบเครือข่าย 
วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจ 
ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  

 
4.2.14 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสารสนเทศและประเมินผล 
 

4.2.15 การวิเคราะห์ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน 
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       NPV = 22,723  อัตราผลตอบแทนที่ 8% 
B/C = 1.006  
อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return หรือ IRR) มีค่าเท่ากับ 10.95 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio ) มีค่าเท่ากับ 1.006  ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า 
ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะลงทุน 

ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 
1. คุณภาพของงานที่ได้มาจากการใช้ระบบเครือข่ายมีมากข้ึน 
2. พนักงานทำงานได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 
3. เกิดความเสียหายของข้อมูลสารสนเทศน้อยลง 
4. ภาพรวมระบบสารสนเทศภายในองค์กรมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานมากขึ้น 

4.2.16 ตัวช้ีวัดและความสำเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ 
1. องค์กรมีระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 
2. มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางด้านระบบเครือข่ายน้อยลง ร้อยละ 50 
เชิงคุณภาพ 
1. พนักงานมีความเชื่อม่ันในการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กร 

ปี 
 

(1) 
ค่าใช้จ่าย 

 

(2) 
ผลตอบแทน 

 

(3) 
r = 8% 
1/(1+r)t 

(4) = (1) x (3) 
PV ของค่าใช้จ่าย 

 

(5) = (2) x (3) 
PV ของผลตอบแทน 

 

2563 500,000 660,000.00 0.93 462,963 611,111.11 

2564 3,000,000 1,650,000.00 0.86 2,572,016 1,414,609.05 

2565 350,000 1,650,000.00 0.79 277,841 1,309,823.20 

รวม 3,850,000 3,960,000.00   3,312,821 3,335,543.36 

 
 
 
 
=  
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3,335,543.36/3,312,821= 1.006 
สรุป อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio) มีค่าเท่ากับ 1.006 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า 
ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะลงทุน 
 

 
IRR= อัตราคิดลดตัวต่ำ + ผลต่างระหว่างอัตราติดลดทั้งสอง x NPV ของอัตราคิดลดตัวต่ำ 
                  ผลต่างของ NPV ตามอัตราคิดลดทั้งสอง 
     = 8 + (12-8) x (22,723)/[ 22,723-(-8,040)] 
     = 10.95 
สรุป อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return หรือ IRR) มีค่าเท่ากับ 28.51 
NPV = 22,723  อัตราผลตอบแทนที่ 8% 
B/C = 1.006   
ผลตอบแทน คิดจากการประหยัดค่าซ่อม  เดือนละ 55,000 x 12 = 660,000 บาท และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทำงาน คิดเป็น 104.17 บาท/ชั่วโมง  ทำงานได้เร็วขึ้น 3 ชั่วโมงต่อ วัน x3 = 312.50 บาท  
คิดเป็นต่อเดือน x22วัน/เดือน =6,875 บาท ต่อคน  คิดเป็นต่อปี x12=82,500 บาท ต่อคน 
คิดเป็นจำนวน 12 คน    x12  คน = 990,000 บาท  รวมเป็นเงินที่ประหยัดได้ต่อปี  1,165,000 บาท 
 
 
 
 
 
 

ปี (1) (2) (3) (4) (5) = (3) x (4) (6) (7) = (3) x (6) 

ค่าใช้จ่าย ผลตอบแทน ผลตอบแทนสุทธิ R=8% PV  R=12% PV  

      1/(1+r)t   1/(1+r)t   

2563 -500,000 660,000 160,000 0.93 148,148 0.89 142,857 

2564 -3,000,000 1,650,000 -1,350,000 0.86 -1,157,407 0.80 -1,076,212 

2565 -350000 1,650,000 1,300,000 0.79 1,031,982 0.71 925,314 

รวม   3,960,000 110,000   22,723   -8,040 
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ค่าจ้างต่อวัน  เฉลี่ยฐานเงินเดือน25,000 บาท 833.33 
ค่าจ้างต่อช่ัวโมง 104.17 
ประหยดัเวลา 3 ช่ัวโมงต่อวัน 312.50 
ประหยดัเวลา3 ช่ัวโมงต่อวัน คิดเป็นค่าจ้างต่อเดือน 6,875.00 
ประหยดัเวลา  คิดเป็นค่าจ้างต่อป ี 82,500.00 
ประหยดัเวลา  คิดเป็นค่าจ้างต่อเดือนสำหรับ 12 คน  ต่อป ี 990,000.00 
ประหยดัค่าซ่อมต่อเดือน 55,000.00 
ประหยดัค่าซ่อม  ต่อ ปี x12 660,000.00 
รวม 1,650,000.00 
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4.3.1 โครงการงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์ระบบ              
เครือข่ายกลาง 
4.3.2 หลักการและเหตุผล 

องค์การจัดการน้ำเสีย มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
กลาง ที่ได้มีการจัดซื้อมาใช้งานจำนวนหลายรายการ ซึ่งอาจมีการชำรุดเสียหาย และเสื่อมสภาพจากการใช้งาน
ตามปกติ หรือเหตุขัดข้องที่เกิดจากการใช้งานซอฟต์แวร์ของผู้ใช้ และเหตุขัดข้องของระบบเครือข่ายกลางที่เปิด
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้มีความเสี่ยงการหยุดให้บริการของระบบสารสนเทศขององค์กรได้ ดังนั้น จีงมี
ความจำเป็นต้องจัดหาผู้รับจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
กลางให้มีสภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการทำงานของ องค์การจัดการ
น้ำเสีย 
4.3.3 วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้พนักงานในองค์กรมีอุปกรณ์สารสนเทศท่ีใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. เพ่ือเป็นป้องกันและลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ขององค์กร 

4.3.4เป้าหมาย 
 มีอุปกรณ์สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการใช้ทำงานอย่างต่อเนื่อง 

4.3.5 วิธีดำเนินงานหรือกิจกรรม 
1. เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะทำงานดิจิทัล องค์การจัดการน้ำเสีย 
2. จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
3. ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 
4. ส่งมอบและตรวจรับอุปกรณ์สารสนเทศ 

4.3.6 ระยะเวลาดำเนินการ 
ปี พ.ศ.2563-2565 

4.3.7 สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 
อจน. ส่วนกลาง 

4.3.8 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/การตอบสนองนโยบาย 
ยุทธศาตร์ อจน. 
ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลครอบคลุมทั้งองค์กร (Digital Divide) 
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กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมและปลอดภัย 
 
4.3.9 งบประมาณโครงการ 

ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณรวม (จำแนกแต่ละปีงบประมาณ)  

หน่วย : ล้านบาท 
ปีงบประมาณ รวม 

2563 2564 2565 
0.5 0.5 0.5 1.5 

 
4.3.10 ผลผลิต : อุปกรณ์สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
ผลลัพธ์ : การทำงานภายในองค์การมีประสิทธิภาพมากชึ้น มีความต่อเนื่องในการทำงาน 
4.3.11 การบริหารความเสี่ยงโครงการ 
ประเมินค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

โอกาสที่จะเกิด คำนิยาม 

ระดับ ๑ น้อยมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ครบ ร้อยละ ๑๐๐  
ระดับ ๒ น้อย ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไมต่่ำกว่าร้อยละ ๙๕  
ระดับ ๓ ปานกลาง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไมต่่ำกว่าร้อยละ ๙๐  

ระดับ ๔ สูง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไมต่่ำกว่าร้อยละ ๘๕  
ระดับ ๕ สูงมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไมต่่ำกว่าร้อยละ ๘๐  
 

ประเมินค่าคะแนนของผลกระทบจากความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

ผลกระทบที่จะเกิด คำนิยาม 

ระดับ ๑ น้อยมาก ไม่มผีลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
ระดับ ๒ น้อย มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการบรรลวุัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระดับ ๓ ปานกลาง มีผลกระทบปานกลางต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
ระดับ ๔ สูง ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและเกดิความเสียหายต่อองค์กร 
ระดับ ๕ สูงมาก ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและเกดิความเสียหายมากต่อองค์กร 

 
4.3.12 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 ประเด็นการประเมิน   : ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
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 วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจการให้บริการ 
 
4.3.13 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
 หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
 วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจ 

ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  
 
4.3.14 ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 กองสารสนเทศและประเมินผล 
 
4.3.15ผลประโยชน์ที่ได้รับ 

ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน 
NPV = 128,855 อัตราผลตอบแทนที่ 8% 
B/C = 1.159   
อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return หรือ IRR) มีค่าเท่ากับ 66.81 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio ) มีค่าเท่ากับ 1.159  ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า 
ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะลงทุน 
 ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจจากการเสียหายและแก้ไขของอุปกรณ์สารสนเทศ 
2. ความสะดวกและรวดเร็วต่อการให้บริการของผู้รับจ้าง 
3. พนักงานทำงานได้สะดวกและต่อเนื่อง 

 
4.3.16 ตัวช้ีวัดและความสำเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. องค์กรมีอุปกรณ์สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 80 
2. มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์น้อยลง ร้อยละ 50 
เชิงคุณภาพ 
1. พนักงานมีความเชื่อม่ันในการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กร 

สามารถคำนวณค่า PV ของค่าใช้จ่าย และ PV ผลตอบแทนได้ดังนี้ 
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ปี 

 
(1) 

ค่าใช้จ่าย 
 

(2) 
ผลตอบแทน 

 

(3) 
r = 8% 
1/(1+r)t 

(4) = (1) x (3) 
PV ของค่าใช้จ่าย 

 

(5) = (2) x (3) 
PV ของผลตอบแทน 

 
2563 500,000 550,000 0.93 428,669.41 509,259.26 

2564 500,000 550,000 0.86 396,916.12 471,536.35 

2565 500,000 550,000 0.79 396,916.12 436,607.73 

รวม 1,500,000 1,650,000 
 

1,222,501.65 1,417,403.34 

 
B/C = 1,417,403.34/1,222,501.65=1.159 
สรุป อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio ) มีค่าเท่ากับ 1.159 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า 
ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะลงทุน 
 

สามารถคำนวณค่า PV ผลตอบแทนสุทธิ ได้ดังนี้ 
ปี (1) (2) (3) (4) (5) = (3) x (4) (6) (7) = (3) x (6) 

ค่าใช้จ่าย ผลตอบแทน ผลตอบแทนสุทธิ R=8% PV  R=12% PV  

      1/(1+r)t   1/(1+r)t   

2563 -500,000 550,000 50,000 0.926 46,296 0.893 44,643 

2564 -500,000 550,000 50,000 0.857 42,867 0.797 39,860 

2565 -500,000 550,000 50,000 0.794 39,692 0.712 35,589 

รวม -1,500,000 1,650,000 150,000 
 

128,855 
 

120,092 
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   = 8 + (12-8) x (128,855)/[128,855-(120,092)] 
   = 66.81 
 

สรุป อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return หรอื IRR) มีค่าเท่ากับ 66.81 ซึ่งมีค่ามากกว่า
อัตราเงินกู้ท่ี 12%  ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะลงทุน 
 
ผลตอบแทน คิดจากการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน คิดเป็น 104.17 บาท/ชั่วโมง ประหยัดเวลา 2 ชั่วโมงต่อ
วัน  x 2 = 208.33 บาท/วัน ประหยัดเวลา 2 ชั่วโมงต่อวัน สำหรับ 10 คน  x 10 = 2,083.33 บาท/วัน    
คิดเป็นต่อเดือน x 22 วัน/เดือน  = 45,833.33 บาท/เดือน  คิดเป็นสำหรับ 10 คน ต่อปี x 12   
รวมเป็นเงินที่สามารถประหยัดได้ต่อปี  550,000.00 บาท 
 

ค่าจ้างต่อวัน  เฉลี่ยฐานเงินเดือน 25,000 บาท 833.33 

ค่าจ้างต่อชั่วโมง 104.17 
ประหยัดเวลา 2 ชั่วโมงต่อวัน 208.33 

ประหยัดเวลา 2 ชั่วโมงต่อวัน สำหรับ 10 คน 2,083.33 
ประหยัดเวลา  คิดเป็นค่าจ้างสำหรับ 10 คนต่อเดือน 45,833.33 

ประหยัดเวลา  คิดเป็นค่าจ้างต่อเดือนสำหรับ 10 คน ต่อปี 550,000.00 
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4.4.1 โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การจัดการ
น้ำเสีย (จัดทำแผนสถาปัตยกรรมองค์กรขององค์การจัดการน้ำเสีย) 

4.4.2. ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการ 
1) ระดับหน่วยงาน (แผนวิสาหกิจ อจน.) 
     1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการจัดการน้ำเสียด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
     2. กลยุทธ์ที่ 2.4 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือติดตามและควบคุมการจัดการน้ำเสีย

อย่างบูรณาการ 
2) ความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ (ระบุว่าสอดคล้องกับแผนทั้งสามระดับอย่างไร)  

         - แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

     - แผนระดับที่ 2 
  2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 

     - แผนย่อย การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ 
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
          - เป้าหมายรวม ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ 
      2.2.4 แผนมั่นคงแห่งชาติ (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล) 
     - แผนระดับที่ 3 (หากสามารถระบุได้)   - 

4.4.3 หลักการเหตุผล (ระบุถึง ที่มา ความจำเป็น มาจากนโยบายใด และจะต้องระบุว่าสอดคล้องกับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ อจน. ข้างต้นอย่างไร) 

องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop เรื่องการบริหาร
ยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA ขึ้น ให้แก่บุคลากรภายในของ อจน. เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำสถาปัตยกรรมของ อจน. โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรในด้าน
กระบวนการธุรกิจ (Business) และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) อย่างเป็นระบบ 
ตั้งแต่ระดับนโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการบูรณา
การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการในอนาคต 
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4.4.4. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้เข้าใจแนวทางการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) ที่เชื่อมโยง

ระหว่างพันธกิจองค์กรในด้านต่างๆ (Business) และเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) เพ่ือให้การทำงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.  เพ่ือให้ทราบแนวทางการบรูณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการบริหารงานที่เป็นภารกิจ
ขององค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านกระบวนการทางธุรกรรมขององค์กร ด้านมาตรฐานข้อมูล ด้านการจัดกลุ่ม
ธุรกรรมหรือระบบงาน การจัดกลุ่มทางเทคนิค อย่างเป็นระบบตั้งแต่ในระดับปฏิบัติการไปจนถึง นโยบายของ
องค์กร เพ่ือขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้ทราบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไอทีขององค์กรให้ไปสู่ความเป็นจริงด้วยวิธีบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ โดยการผลักดันการปฏิรูปกระบวนการทางาน และผลักดันการออกแบบพัฒนาระบบ
สารสนเทศขององค์กรด้วยหลักการ EA ให้ประสบผลสาเร็จ 

4.4.5 เป้าหมายโครงการ 

 1 เชิงปริมาณ สามารถนำข้อมูลที่มีจำนวนมากไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดทำแผนดิจิทัลต่อไปในอนาคต   
2 เชิงคุณภาพ ยกระดับหน่วยงานสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัลตามนโยบาย Thailand 4.0 

4.4.6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 1 เชิงปริมาณ พนักงานมีความเข้าใจในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรที่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 
 2 เชิงคุณภาพ องค์กรสามารถดำเนินงานอยู่ภายใต้กรอบเดียวกันและสร้างความเข้าใจในการ
ดำเนินงานร่วมกัน 
4.4.7. กลุ่มเป้าหมาย พนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย 
4.4.8. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการเข้าทีป่ระชุมคณะทำงานดิจิทลั องค์การ

จัดการน้ำเสีย 
15 วัน กองสารสนเทศและ

ประเมินผล 
2. กิจกรรมที่ 2 จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและ

คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
10 วัน กองสารสนเทศและ

ประเมินผล 
3. กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดหาผูร้บัจ้าง 15 วัน กองสารสนเทศและ

ประเมินผล /กองพัสดุและ
บริการ 

4. กิจกรรมที่ 4 ส่งมอบและตรวจรับ 5 วัน คณะกรรมการตรวจรับ 
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4.4.9. การประเมินผลโครงการ 
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
   - ประเด็นการประเมิน ความพึงพอใจต่อการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร 
   - วธิีการ แบบสอบถามสารวจความเห็นและพึงพอใจของพนักงาน 
   - เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จัดทำแบบสอบถาม 
1 ผลผลิต (ผลที่เกิดข้ึนทันทีโดยตรง) บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจในการจัดทำสถาปัตยกรรม
องค์กร 
2 ผลลัพธ์ (ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต) หน่วยงานสามารถก้าวสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัลตาม
นโยบาย Thailand 4.0 
3 ผลกระทบ (ผลระยะยาวซึ่งเป็นผลจุดหมายปลายทาง) การดำเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายได้
ชัดเจน 

4.4.10. การติดตามผล (ระบุวิธีการและระยะเวลา) 
การสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร และแบบสอบถามสำรวจความเห็น  และ

การติดตามผลการดำเนินงาน ปีละ 1 ครั้ง 

4.4.11. พื้นที่เป้าหมาย (ระบุสถานที่ หรือพิกัดที่ตั้งของโครงการ) 
อจน. ส่วนกลาง และสำนักงานสาขา 

4.4.12. ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี) ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 
4.4.13. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 3.0000 ล้านบาท  

  1 ปี     ผูกพันเดิม    ผูกพันใหม่ 
(หากเป็นงบประมาณผูกพัน ให้แยกงบประมาณรายปี) 
- ปี 2563 จำนวน       -     ล้านบาท 
- ปี 2564 จำนวน 3.0000 ล้านบาท 
- ปี 2565 จำนวน       -     ล้านบาท 
- ปี 2566 จำนวน       -     ล้านบาท 

4.4.13.1 ประเภทรายการ  
 รายการดำเนินการ (Function) 
 รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม 
 รายการก่อสร้าง 
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 ค่าจ้างท่ีปรึกษา 
 โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้าง/จ้างที่ปรึกษา  -  
วงเงินรวมทั้งสิ้น (ค่าก่อสร้าง + ค่าจ้างท่ีปรึกษา)  –  ล้านบาท 

 
(กรณีเป็นค่าก่อสร้าง + ค่าจ้างที่ปรึกษา)      หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงาน รวม 
2563 - - - 
2564 - - - 
2565 - - - 
2566 - - - 
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4.4.13.2 แผนการใช้จ่ายเงินรายเดือน       หน่วย : ล้านบาท 

ลำดับ 
กิจกรรม 

การดำเนินงาน 
แผนงาน/ 
แผนเงิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิจกรรม 1 จัดซื้อจดัจ้าง แผนงาน                         

   แผนเงิน                         

2 กิจกรรม 2  
- ที่ปรึกษาทำการ

รวบรวมข้อมลูที่
ต้องการ 

- นำข้อมูลมา
วิเคราะห ์

- จัดทำแผน/
รูปแบบ
สถาปัตยกรรม
องค์กร 

- นำเสนอแก่
ผู้บริหาร  

แผนงาน                         

  แผนเงิน 

                        

3 
กิจกรรม 3 ตรวจรับงาน
และประเมินผลของ
โครงการ 

แผนงาน 
                        

    แผนเงิน                         

รวมงบประมาณ (ล้านบาท) 3.0000  

 
 
4.4.14. ผลประโยชน์ที่ได้รับ (เช่น จำนวนประชากรผู้ได้รับผลประโยชน์ ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ เป็นต้น) 

ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน 
1. ไม่มี 
ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 
1. คุณภาพของงานที่ได้มาจากการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร 
2. พนักงานมีความเข้าใจสถาปัตยกรรมองค์กรมากขึ้น 
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3. หน่วยงานสามารถก้าวสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัลตามนโยบาย Thailand 4.0 
4.4.15. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ : การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรอาจมีการใช้เวลาในการสร้างความ
เข้าใจขแก่พนักงานมากยิ่งขึ้น 
 การบริหารความเสี่ยง : การอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมองค์กร 
4.4.15.1  การบริหารความเสี่ยงโครงการ 
ประเมินค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

โอกาสที่จะเกิด คำนิยาม 
ระดับ ๑ น้อยมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ครบ ๑๐๐  
ระดับ ๒ น้อย ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไมต่่ำกว่าร้อยละ ๙๕  
ระดับ ๓ ปานกลาง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไมต่่ำกว่าร้อยละ ๙๐  
ระดับ ๔ สูง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไมต่่ำกว่าร้อยละ ๘๕  
ระดับ ๕ สูงมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไมต่่ำกว่าร้อยละ ๘๐  
 

ประเมินค่าคะแนนของผลกระทบจากความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

ผลกระทบที่จะเกิด คำนิยาม 
ระดับ ๑ น้อยมาก ไม่มผีลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
ระดับ ๒ น้อย มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการบรรลวุัตถุประสงค์ขององค์กร 
ระดับ ๓ ปานกลาง มีผลกระทบปานกลางต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
ระดับ ๔ สูง ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและเกดิความเสียหายต่อองค์กร 
ระดับ ๕ สูงมาก ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและเกดิความเสียหายมากต่อองค์กร 

 
4.4.16. ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

ประเด็นการประเมิน : ความพึงพอใจต่อการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร 
วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจของ 

พนักงาน 
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4.4.17. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร 
วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจ 
ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  

 
4.4.18. ตัวช้ีวัดและความสำเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. พนักงานมีความเข้าใจในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรที่เพ่ิมขึ้น 
2. พนักงานมีการนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบในการจัดทำโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับ

สถาปัตยกรรมองค์กรเพิ่มมากขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
1. องค์กรสามารถยกระดับสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัลตามนโยบาย Thailand 4.0 

ผลประโยชน์ที่ยากจะ
ประเมินค่าเป็นตัวเงิน 

ผู้รับผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์
สูงสุด 

ผลประโยชน์ที่เกิด
แก่หน่วยงาน 

ผลประโยชน์ที่เกิด
แก่ผู้รับบริการ 

ผลประโยชน์ที่เกิด
แก่สังคมโดยรวม 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

คุณภาพของงานท่ีไดม้า
จากการจัดทำ
สถาปัตยกรรมองค์กร 

        *         *     * 
    

5 

พนักงานมีความเข้าใจ
สถาปัตยกรรมองค์กร
มากขึ้น 

        
* 

  
  

    
* 

  
  * 

    
5 

หน่วยงานสามารถก้าวสู่
การเป็นหน่วยงานดจิิทัล
ตามนโยบาย Thailand 
4.0 

        

*   

      

*   

  

* 

    
5 

 

4.4.19. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสารสนเทศและประเมินผล 
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4.5.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

4.5.2. ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการ 
1) ระดับหน่วยงาน (แผนวิสาหกิจ อจน.) 
     1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
     2. กลยุทธ์ที่ 8 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
2) ความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ (ระบุว่าสอดคล้องกับแผนทั้งสามระดับอย่างไร)  

         - แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

     - แผนระดับที่ 2 
  2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 

     - แผนย่อย การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ 
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
          - เป้าหมายรวม ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ 
      2.2.4 แผนมั่นคงแห่งชาติ (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล) 
     - แผนระดับที่ 3 (หากสามารถระบุได้)   

4.5.3 หลักการเหตุผล (ระบุถึง ที่มา ความจำเป็น มาจากนโยบายใด และจะต้องระบุวา่สอดคล้องกับ
ประเดน็ยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ อจน. ข้างตน้อยา่งไร) 
 ตามที่ อจน. ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนงานบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้การ
บริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพมากขึ้น การปรับปรุงระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ให้มีความสมบูรณ์
ครบวงจรตั้งแต่การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหา การบริหารจัดการข้อมูลบุคคล การพัฒนาบุคลากร การ
ประเมินผลบุคลากร การจ่ายค่าตอบแทน และการวางแผนพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ การทำงานของ
บุคคลภายในหน่วยงาน ซึ่งมีความสำคัญมากต่อองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคตและมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การจัดการน้ำเสีย ในการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรและเป็นระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์
และการสื่อสารเชื่อมโยงหน่วยงานอย่างท่ัวถึง 
4.5.4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้มี
ความสมบูรณ์ครบวงจรตั้งแต่การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหา การบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 
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 2) เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบรวมถึงรองรับการบริหารจัดการภายในองค์กรและพัฒนา
เครื่องมือการบริหารจัดการ เช่น การวางแผนพัฒนา ความก้าวหน้าในสายอาชีพและ สมรรถนะ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการข้อมูล (Employee Self Service: ESS) การจัดการข้อมูลของผู้บริหาร 
(Manager Self Service: MSS) การจัดทำ โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการ ทะเบียนพนักงาน การพัฒนา 
และอบรมพนักงาน เป็นต้น 
4.5.5 เป้าหมายโครงการ  
 1) เชิงปริมาณ ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  
และตรวจสอบได้ 

2) เชิงคุณภาพ พนักงานมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
4.5.6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 1) เชิงปริมาณ พนักงานมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล   
ร้อยละ 80 

2) เชิงคุณภาพ พนักงานมีความเชื่อม่ันระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
4.5.7. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรขององค์การจัดการน้ำเสีย 
4.5.8. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมที่ 1 การนำเสนอโครงการเข้าท่ีประชุม 

1.1 เสนอโครงการเข้าที่ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์การจัดการน้ำเสีย 

ต.ค. - พ.ย. 63 กทบ./กสป. 

2. กิจกรรมที่ 2 การกำหนดขอบเขตงาน 
2.1 การจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
2.2 กำหนดขอบเขตงาน 

พ.ย. 63 กทบ./กสป. 

3. กิจกรรมที่ 3 การจดัหาผูร้ับจ้าง 
 3.1 ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 
 3.1 ผู้รับจ้างดำเนินการพัฒนาระบบ 

พ.ย. 63 กทบ./กสป. 

4. กิจกรรมที่ 4 การส่งมอบงานและการตรวจรับ 
 4.1 ผู้รับจ้างส่งมอบงาน 
 4.2 ตรวจรับพัสด ุ

ก.พ. - ก.ย. 64 กทบ./กสป. 
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4.5.9. การประเมินผลโครงการ 
   - ประเด็นการประเมิน ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล 
   - วธิีการ แบบสอบถามการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของพนักงานองค์การจัดการน้ำ

เสีย 
   - เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แบบสอบถาม 
1) ผลผลิต (ผลที่เกิดข้ึนทันทีโดยตรง) ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล แล้ว

เสร็จตามโครงการ 
2) ผลลัพธ์ (ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต) สามารถรายงาน วิเคราะห์ และติดตามผลด้านการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ 
3) ผลกระทบ (ผลระยะยาวซึ่งเป็นผลจุดหมายปลายทาง) องค์กรมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถทำการ

วิเคราะห์ และประมวลผลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ 
4.5.10. การติดตามผล (ระบุวิธีการและระยะเวลา) 
ส่งแบบสอบถามการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจให้แก่พนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ปีละ 2 ครั้ง 
4.5.11. พื้นที่เป้าหมาย (ระบุสถานที่ หรือพิกัดที่ตั้งของโครงการ) 
องค์การจัดการน้ำเสีย 
4.5.12. ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี) ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
4.5.13. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 2.0000 ล้านบาท  

 1 ปี     ผูกพันเดิม    ผูกพันใหม่ 
(หากเป็นงบประมาณผูกพัน ให้แยกงบประมาณรายปี) 
- ปี 2563 จำนวน ..................................... ล้านบาท 
- ปี 2564 จำนวน 2.0000 ล้านบาท 
- ปี 2565 จำนวน ..................................... ล้านบาท 
- ปี 2566 จำนวน ..................................... ล้านบาท 

5.5.13.1 ประเภทรายการ  
 รายการดำเนินการ (Function) 
 รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม 
 รายการก่อสร้าง 
 ค่าจ้างท่ีปรึกษา 
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 โค รงการนี้ เป็ น ส่ วน ห นึ่ งข องโค รงก ารก่ อ ส ร้ า ง /จ้ า งที่ ป รึ กษ า ................................. -
..................................... 
วงเงินรวมทั้งสิ้น (ค่าก่อสร้าง + ค่าจ้างท่ีปรึกษา) ..........................-........................... ลา้นบาท 
(กรณีเป็นค่าก่อสร้าง + ค่าจ้างที่ปรึกษา)       หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงาน รวม 
2563 - - - 
2564 - - - 
2565 - - - 
2566 - - - 
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4.5.13.2 แผนการใช้จ่ายเงินรายเดือน        หน่วย : ล้านบาท 

ลำดับ 
กิจกรรม 

การดำเนินงาน 
แผนงาน/ 
แผนเงิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
ก.พ
. 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.ย. 

1 

เสนอโครงการ
เข้าที่ประชุม
คณะทำงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
องค์การจัดการ
น้ำเสีย  

แผนงาน 

                        

   แผนเงิน                         

2 

การจัดตั้ง
คณะกรรมการ
กำหนด
ขอบเขตงาน
และ
คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัด ุ

แผนงาน 

                        

    แผนเงิน                         

3 
ดำเนินการ
จัดหาผูร้ับจ้าง 

แผนงาน 
            

  แผนเงิน             

4 
ดำเนินการ
พัฒนาระบบ 

แผนงาน 
            

   แผนเงิน             

5 
การส่งมอบงาน
และการตรวจ
รับ 

แผนงาน 

            

  แผนเงิน        1.0000    1.0000 

รวมงบประมาณ (ล้านล้านบาท) 2.0000 
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4.5.14. ผลประโยชน์ที่ได้รับ (เช่น จำนวนประชากรผู้ได้รับผลประโยชน์ ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ เป็นต้น) 

องค์กรมีระบบสารสนเทศที่สามารถทำการวิเคราะห์และประเมินผลการทำงานรวมถึงการรวบรวม 
ประมวลผล วิเคราะห์ จัดเก็บและกระจายข้อมูล ข่าวสาร รายงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4.5.15. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : บริษัทไม่สามารถจัดทำระบบได้ตามขอบเขตงานที่วางไว้ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

การบริหารความเสี่ยง : จัดหาบริษัทรับจ้างพัฒนาระบบที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญสูง และ
พัฒนาระบบให้มีความต่อเนื่องและทันสมัย 
4.5.15.1 การบริหารความเสี่ยงโครงการ 
ประเมินค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

โอกาสที่จะเกิด คำนิยาม 

ระดับ ๑ น้อยมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ครบ ร้อยละ ๑๐๐  
ระดับ ๒ น้อย ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕  

ระดับ ๓ ปานกลาง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐  

ระดับ ๔ สูง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕  
ระดับ ๕ สูงมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐  
 

ประเมินค่าคะแนนของผลกระทบจากความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

ผลกระทบที่จะเกิด คำนิยาม 

ระดับ ๑ น้อยมาก ระบบสามารถใช้งานได้ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระดับ ๒ น้อย ระบบมีปัญหาเล็กน้อย แก้ไขได้ ตอบสนองผู้ใช้งาน 

ระดับ ๓ ปานกลาง ระบบมีปัญหาบ้าง แก้ไขได้ ตอบสนองผู้ใช้งาน 

ระดับ ๔ สูง ระบบเกิดปัญหา  ไม่สอบสนองผู้ใช้งาน   

ระดับ ๕ สูงมาก ระบบไม่สามารถใช้งานได้ 
 
4.5.16 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

ประเด็นการประเมิน    : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 
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วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจ 
ของพนักงาน 

4.5.17 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจ 
ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  

 
4.5.18 การวิเคราะห์ผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน 
 NPV = 73,467.55 อัตราผลตอบแทนที่ 8% 
 B/C = 1.12 
 อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return หรือ IRR) มีค่าเท่ากับ 9.88 
 ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 

1. องค์กรมีระบบสารสนเทศที่สามารถทำการการวิเคราะห์และประเมินผลการทำงาน รวมถึงการ
รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ จัดเก็บและกระจายข้อมูล ข่าวสาร รายงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4.5.19 ตัวช้ีวัดและความสำเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. องค์กรมีฐานข้อมูลด้านบุคลากรที่ครอบคลุมมากข้ึน ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 

1. พนักงานและผู้บริหารมีความเชื่อม่ันในการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กร 
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ปี 
 

(1) 
ค่าใช้จ่าย 

 

(2) 
ผลตอบแทน 

 

(3) 
r = 8% 
1/(1+r)t 

(4) = (1) x (3) 
PV ของ
ค่าใช้จ่าย 

(5) = (2) x (3) 
PV ของผลตอบแทน 

 

2563 0  0.93 0 0 

2564 2,000,000 627,798 0.86 1,714,678  1,387,084 

2565  627,798 0.79  498,366 

2566  627,798 0.74  461,450 

2567  627,798 0.68  427,268 

รวม    1,714,678 1,925,319 

 
 
 
 
= 

1,925,319/1,714,678 = 1.12 
สรุป อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio ) มีค่าเท่ากับ 1.12 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า 
ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะลงทุน 
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IRR= อัตราคิดลดตัวต่ำ + ผลต่างระหว่างอัตราติดลดทั้งสอง x NPV ของอัตราคิดลดตัวต่ำ 
                   ผลต่างของ NPV ตามอัตราคิดลดทั้งสอง 
     = 8 + (12-8) x (73,467.55)/[73,467.55-(-83,178.28)] 
     = 9.88 
สรุป อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return หรือ IRR) มีค่าเท่ากับ 9.88 
NPV = 73,467.55 อัตราผลตอบแทนที่ 8% 
B/C = 1.12 
ค่าจ้างต่อวัน  เฉลี่ยฐานเงินเดือน25,000 บาท 833.33 
ค่าจ้างต่อช่ัวโมง 104.17 
ประหยดัเวลา 3 ช่ัวโมง 312.50 
ประหยดัเวลา3 ช่ัวโมง คิดเป็นค่าจ้างต่อเดือน 6,875.00 
ประหยดัเวลา  คิดเป็นค่าจ้างต่อเดือนสำหรับ 4 คน 27,500.00 
ประหยดัเวลา  คิดเป็นค่าจ้างต่อเดือนสำหรับ 4 คน ต่อป ี 330,000.00 
สำหรับพนักงาน ค่าจ้างต่อวัน  เฉลี่ยฐานเงินเดือน 25,000 บาท 833.00 
ค่าจ้างต่อช่ัวโมง 104.13 
ประหยดัเวลาต่อเดือน 2,290.75 
รวมพนักงานจำนวน 130 คน 297,797.50 
รวม 627,797.50 

 
4.5.20. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองทรัพยากรบุคคล / กองสารสนเทศและประเมินผล 

ปี (1) (2) (3) (4) (5) = (3) x (4) (6) (7) = (3) x (6) 

ค่าใช้จ่าย ผลตอบแทน ผลตอบแทน
สุทธิ 

R=8% PV  R=12% PV  

      1/(1+r)t   1/(1+r)t   

2563 -2,000,000   -2,000,000.00 0.93 -1,851,851.85 0.89 -1,785,714.29 
2564   627,797.50 627,797.50 0.86 538,235.17 0.80 500,476.32 
2565   627,797.50 627,797.50 0.79 498,365.90 0.71 446,853.86 
2566   627,797.50 627,797.50 0.74 461,449.90 0.64 398,976.66 

2567   627,797.50 627,797.50 0.68 427,268.43 0.57 356,229.16 
รวม -2,000,000 2,511,190.00 511,190.00   73,467.55   -83,178.28 
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4.6.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย  
 

4.6.2. ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการ 
1) ระดับหน่วยงาน (แผนวิสาหกิจ อจน.) 
     1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการน้ำเสีย 
     2. กลยุทธ์ที่ 7 : การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 
2) ความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ (ระบุว่าสอดคล้องกับแผนทั้งสามระดับอย่างไร)  

         - แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     - แผนระดับที่ 2 

  2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 
     - แผนย่อย การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ 
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
          - เป้าหมายรวม ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ 
      2.2.4 แผนมั่นคงแห่งชาติ (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล) 
     - แผนระดับที่ 3 (หากสามารถระบุได้)   - 

4.6.3 หลักการเหตุผล (ระบุถึง ที่มา ความจำเป็น มาจากนโยบายใด และจะต้องระบุว่าสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ อจน. ข้างต้นอย่างไร) 

ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย ได้ดำเนินการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำเสีย โดยทำการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มี
ประโยชน์ต่อการดำเนินงานและส่งผลให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื่องด้วยระบบที่พัฒนาขึ้น ประกอบไปด้วยประเภทข้อมูลจากหลายแหล่ง อีกท้ังระบบการรายงานผลแบบ 
real-time อัตโนมัติ ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ดำเนินงานทั้งหมด ดังนั้นศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสีย
ประเทศไทย จึงเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบรายงานผล 
รวมถึงอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยและครอบคลุมพ้ืนที่ดำเนินการ สามารถแสดงผลข้อมูลและรายงานผลให้แก่
ผู้บริหาร สำหรับใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ พร้อมทั้งสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เป็นศูนย์บัญชาการยุทธศาสตร์น้ำเสียชุมชน (War room) สำหรับใช้เป็นศูนย์กลางในการประชุม
ปฏิบัติการ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการด้านน้ำเสียชุมชน ในกรณีที่มีสถานการณ์สำคัญหรือกรณี
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ฉุกเฉินด้านน้ำเสียชุมชน และสามารถเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัด
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการตัดสินใจ 
  
4.6.4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือปรับปรุงศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย ให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมี
ความพร้อมในการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ 
 4.2 เพ่ือใช้เป็นศูนย์บัญชาการยุทธศาสตร์น้ำเสียชุมชน (War Room) 
 4.3 เพ่ือจัดทำระบบศูนย์ข้อมูลปฏิบัติการสำหรับแสดงผลการดำเนินงานและระบบรายงานที่มี
ประสิทธิภาพ นำเสนอให้กับผู้บริหารสำหรับตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและมีประสิทธิภาพ 
4.6.5 เป้าหมายโครงการ 
 มีศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสามารถ
ปรับเปลี่ยนเป็นห้องประชุมปฏิบัติการ (War Room) หรือห้องประชุม เพ่ือแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ประสานงาน
แก้ไขปัญหาให้รวดเร็ว สามารถติดตามเฝ้าระวังและควบคุมปัญหา อีกทั้งยังเป็นห้องต้อนรับกรณีผู้บริหารจาก
กระทรวงมหาดไทยเดินทางมาเยี่ยมชม อจน.  
4.6.6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ ร้อยละของการออกรายงานสรุปผลสถานการณ์คุณภาพน้ำได้ภายใน 24 ชั่วโมง 
6.2 เชิงคุณภาพ รายงานสรุปผลสถานการณ์คุณภาพน้ำมีความถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้ 

4.6.7. กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่สำนักงานจัดการน้ำเสียทั่วทุกภูมิภาค 
4.6.8. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการเขา้คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขององค์การจัดการน้ำเสีย 
15 วัน กองสารสนเทศและ

ประเมินผล 
2.  กิจกรรมที่ 2 จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและ

คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
15 วัน คณะทำงาน อจน. 

3.  กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดหาผูร้บัจ้าง และดำเนินการพัฒนาระบบ 240 วัน คณะทำงาน อจน. 
4.  กิจกรรมที่ 4 ส่งมอบงานและตรวจรับงาน  15 วัน คณะทำงาน อจน. 
5.  กิจกรรมที่ 5 รายงานผลต่ออนุกรรมการกลั่นกรองของ

กระทรวงมหาดไทย 
1 วัน คณะทำงาน อจน. 
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4.6.9. การประเมินผลโครงการ 
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
   - ประเด็นการประเมิน การประเมินประสิทธิภาพของการทำงานของศูนย์ติดตามและรายงาน

สถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย จากผู้ปฏิบัติงาน 
   - วิธีการ แบบสอบถามสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์            

น้ำเสียประเทศไทย  
   - เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประเมินผลในรูปแบบฟอร์มการสำรวจ 
1) ผลผลิต (ผลที่ เกิดขึ้นทันทีโดยตรง) ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทยมี

ประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องประชุมปฏิบัติการ (War Room) ได ้
2) ผลลัพธ์ (ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต) ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทยที่

สามารถติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วภูมิภาค และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานภายในกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 

3) ผลกระทบ (ผลระยะยาวซึ่งเป็นผลจุดหมายปลายทาง) คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำทั่วประเทศดีขึ้น  
4.6.10. การติดตามผล (ระบุวิธีการและระยะเวลา) 

ประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย โดย
ใช้แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น/พึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาในการ
ติดตามผล ปีละ 2 ครั้ง 
4.6.11. พื้นที่เป้าหมาย (ระบุสถานที่ หรือพิกัดที่ตั้งของโครงการ) 

องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
4.6.12. ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี) 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
4.6.13. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 10.000. ล้านบาท  

 1 ปี     ผูกพันเดิม    ผูกพันใหม่ 
(หากเป็นงบประมาณผูกพัน ให้แยกงบประมาณรายปี) 
- ปี 2563 จำนวน  - ล้านบาท 
- ปี 2564 จำนวน      10.0000  ล้านบาท 
- ปี 2565 จำนวน   - ล้านบาท 
- ปี 2566 จำนวน   - ล้านบาท 

4.6.13.1 ประเภทรายการ  
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 รายการดำเนินการ (Function) 
 รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม 
 รายการก่อสร้าง 
 ค่าจ้างท่ีปรึกษา 

 โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้าง/จ้างที่ปรึกษา   - 
วงเงินรวมทั้งสิ้น (ค่าก่อสร้าง + ค่าจ้างท่ีปรึกษา)  - ล้านบาท 
(กรณีเป็นค่าก่อสร้าง + ค่าจ้างที่ปรึกษา)        หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงาน รวม 
2563 - - - 
2564 - - - 
2565 - - - 
2566 - - - 

 
4.6.13.2 แผนการใช้จ่ายเงินรายเดือน        หน่วย : ล้านบาท 

ลำดับ 
กิจกรรม 

การดำเนินงาน 

แผนงาน
/ 

แผนเงิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. 
ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 
กิจกรรม 1 จัดซื้อจดัจ้าง 

แผนงาน                         

  แผนเงิน                         

2 กิจกรรม 2 ดำเนินการตดิตั้งระบบและ
ฝึกอบรมการใช้งาน 

แผนงาน                         

  แผนเงิน                         

3 
กิจกรรม 3 ตรวจรับงาน 

แผนงาน                         

  แผนเงิน                         

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10.0000 

 
4.6.14. ผลประโยชน์ที่ได้รับ 

ข้อมูลที่ได้รับมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องและแม่นยำ ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานสามารถ
นำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการตัดสินใจ หรือวางแผนงานต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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4.6.15. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน : ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาระบบเพ่ือรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึน 
 การบริหารความเสี่ยง : จัดทำแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศระยะยาว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความ
ต่อเนื่องของการดำเนินงาน 
 
4.6.15.1 การบริหารความเสี่ยงโครงการ 
ประเมินค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

โอกาสที่จะเกิด คำนิยาม 

ระดับ ๑ น้อยมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ครบ ร้อยละ ๑๐๐  

ระดับ ๒ น้อย ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕  
ระดับ ๓ ปานกลาง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐  

ระดับ ๔ สูง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕  

ระดับ ๕ สูงมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐  
 

ประเมินค่าคะแนนของผลกระทบจากความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

ผลกระทบที่จะเกิด คำนิยาม 

ระดบั ๑ น้อยมาก ระบบสามารถใช้งานได้ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระดับ ๒ น้อย ระบบมีปัญหาเล็กน้อย แก้ไขได้ ตอบสนองผู้ใช้งาน 

ระดับ ๓ ปานกลาง ระบบมีปัญหาบ้าง แก้ไขได้ ตอบสนองผู้ใช้งาน 

ระดับ ๔ สูง ระบบเกิดปัญหา  ไม่สอบสนองผู้ใช้งาน   

ระดับ ๕ สูงมาก ระบบไม่สามารถใช้งานได้ 

 
4.6.16 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

ประเด็นการประเมิน    : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบประชุม 
ทางไกล 

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจ 
ของพนักงาน 
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4.6.17 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบประชุมทางไกล  
วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจ 
ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  

4.6.18 การวิเคราะห์ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน 

       NPV = 1,130,424.72 อัตราผลตอบแทนที่ 8% 
 B/C = 1.07 
 อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return หรือ IRR) มีค่าเท่ากับ 12.09 

ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 
1. การติดต่อสื่อสารทำได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้น 

4.6.19 ตัวช้ีวัดและความสำเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ 
1. องค์กรณ์มีอุปกรณ์สารสนเทศท่ีทันสมัยสำหรับการประชุมทางไกล เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 100 
2. ลดค่าใช้จ่ายขององค์กร ร้อยละ 20 
เชิงคุณภาพ 
1. พนักงานและผู้บริหารมีความเชื่อม่ันในการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กร 

 

ปี 
 

(1) 
ค่าใช้จ่าย 

(2) 
ผลตอบแทน 

(3) 
r = 8% 
1/(1+r)t 

(4) = (1) x (3) 
PV ของค่าใช้จ่าย 

(5) = (2) x (3) 
PV ของผลตอบแทน 

2563 7,900,000   0.93 7,314,815 0 

2564 10,000,000 5,549,340 0.86 8,573,388 4,757,665 

2565   5,549,340 0.79   4,405,245 

2566   5,549,340 0.74   4,078,931 

2567   5,549,340 0.68   3,776,788 

รวม 17,900,000 22,197,360   15,888,203 17,018,628 
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= 17,018,628/15,888,203= 1.07 
สรุป อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio ) มีค่าเท่ากับ 1.07  ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า 
ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะลงทุนในปี 
2564  

 
 
IRR= อัตราคิดลดตัวต่ำ + ผลต่างระหว่างอัตราติดลดทั้งสอง x NPV ของอัตราคิดลดตัวต่ำ 
                       ผลต่างของ NPV ตามอัตราคิดลดทั้งสอง 
= 8 + (12-8) x (1,130,424.72)/[ 1,130,424.72-(23,850.71)] 
= 12.09 
สรุป อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return หรือ IRR) มีค่าเท่ากับ 12.09 
NPV = 1,130,424.72 อัตราผลตอบแทนที่ 8% 
B/C = 1.07   

ปี (1) (2) (3) (4) (5) = (3) x (4) (6) (7) = (3) x (6) 

ค่าใช้จ่าย ผลตอบแทน ผลตอบแทนสุทธิ R=8% PV  R=12% PV  

      1/(1+r)t   1/(1+r)t   

2563 7,900,000   -7,900,000 0.926 -7,314,814.81 0.893 -7,053,571.43 

2564 -10,000,000 5,549,340 -4,450,660 0.857 -3,815,723.59 0.797 -3,548,038.90 

2565   5,549,340 5,549,340 0.794 4,405,245.01 0.712 3,949,910.60 

2566   5,549,340 5,549,340 0.735 4,078,930.56 0.636 3,526,705.89 

2567   5,549,340 5,549,340 0.681 3,776,787.56 0.567 3,148,844.55 

รวม 17,900,000 22,197,360 4,297,360   1,130,424.72   23,850.71 
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ประหยดัค่าเดินทางเฉลี่ยต่อคน ไป-กลับ 1,800.00 

ประหยดัค่าเบีย่เลีย้ง ที่พักต่อครั้ง 1,200.00 

รวมค่าใช้จ่ายต่อพนักงาน 3,000.00 

จำนวนพนักงาน 45 คน 135,000.00 

ประชุมเฉลี่ย เดือนละ 2 ครั้ง 270,000.00 

ประหยดัค่าใช้จ่ายต่อปี 3,240,000.00 

 
ค่าจ้างต่อวัน  เฉลี่ยฐานเงินเดือน25,000 บาท 833.33 
ค่าจ้างต่อช่ัวโมง 104.17 
ประหยดัเวลา 3 ช่ัวโมง 312.50 
ประหยดัเวลา3 ช่ัวโมง คิดเป็นค่าจ้างต่อเดือน 6,875.00 
ประหยดัเวลา  คิดเป็นค่าจ้างต่อเดือนสำหรับ 8 คน 55,000.00 
ประหยดัเวลา  คิดเป็นค่าจ้างต่อเดือนสำหรับ 8 คน ต่อป ี 660,000.00 
สำหรับพนักงาน ค่าจ้างต่อวัน  เฉลี่ยฐานเงินเดือน 25,000 บาท 833.00 
ค่าจ้างต่อช่ัวโมง 104.13 
ประหยดัเวลา 1ช่ัวโมง ต่อวัน 104.13 
ประหยดัเวลาต่อเดือน 2,290.75 

รวมพนักงานจำนวน 60 คน 137,445.00 
รวมพนักงานจำนวน 60 คน ต่อปี 1,649,340.00 

ประหยดัค่าใช้จ่ายต่อปี 5,549,340.00 

 
4.6.20. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสารสนเทศและประเมินผล 
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4.7.1 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน 

4.7.2. ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการ 
2) ระดับหน่วยงาน (แผนวิสาหกิจ อจน.) 
     1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 
     2. กลยุทธ์ที่ 3.3 ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ 
2) ความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ (ระบุว่าสอดคล้องกับแผนทั้งสามระดับอย่างไร)  

         - แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
     - แผนระดับที่ 2 

  2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
     - แผนย่อย  
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ  

      2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
          - เป้าหมายรวม 
      2.2.4 แผนมั่นคงแห่งชาติ  
     - แผนระดับที่ 3 (หากสามารถระบุได้) 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
 แนวทางท่ี 1. การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
         วิธีการที่ 1. เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฎิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้มี

ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
         วิธีการที่ 2. ปรับฐานความคิดและทัศนคติให้มีค่านิยมสุจริต 
 แนวทางท่ี 2. การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
         วิธีการที่ 1. กำหนดมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
          วิธีการที่ 2. ส่งเสริมค่านิยมยกย่องเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฎิบัติดี            

4.7.3 หลักการเหตุผล (ระบุถึง ที่มา ความจำเป็น มาจากนโยบายใด และจะต้องระบุว่าสอดคล้องกับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ อจน. ข้างต้นอย่างไร) 
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 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การจัดการน้ำเสีย 
(อจน.) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาด 
และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งการตรวจสอบภายในยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ในการ
ปฎิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีการวางแผนการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (Risk-based Audit 
Plan) และตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ อจน. โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมา
ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ทั้งนี้ นอกจากการ
ตรวจสอบเพ่ือให้ความเชื่อมั่นต่อผู้บริหารแล้ว ยังได้มีงานบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและหน่วยงาน รวมทั้งจะ
เน้นการตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Audit) ด้วย จึงควรนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมทั้งพัฒนาระบบกลไกในการติดตามประเมินผลเพ่ือสนับสนุนให้การปฎิบัติงานขององค์การ
จัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการการตรวจสอบภายในให้กับสำนัก
ตรวจสอบภายใน สามารถลดปัญหาได้ เนื่องจากบุคลากรหรือผู้บริหารสามารถปฎิบัติงาน/ดำเนินกิจกรรมหรือ
เข้าถึงข้อมูลการตรวจสอบต่างๆ ได้อย่างง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ระบบการทำงานมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและ
มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำเนินงาน 

 4.7.4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทำงานให้กับสำนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ำเสียให้มีระบบการ
ทำงานและมีการรายงานผลการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2) เพ่ือให้มีระบบงานและความพร้อมของผู้ตรวจสอบภายใน ในการตรวจสอบและการจัดทำฐานข้อมูลด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3) เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลพ้ืนฐาน ระบบตรวจสอบ หรือระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องภายในองค์การจัดการน้ำเสีย 
เพ่ือเชื่อมโยงการตรวจสอบและสร้างสรารสนเทศที่มีประโยชน์ได้ในอนาคต  รวมทั้งเป็นการเพ่ิมมาตรฐานในการ
ทำงานภายในหน่วยงานและกระบวนการต่างๆ ให้มีความถูกต้อง 

4.7.5 เป้าหมายโครงการ 

 1) มีระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายในที่รองรับต่อการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร 
 2) พนักงานมีความเชื่อม่ันในการใช้ระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายในขององค์กร 

4.7.6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 1) เชิงปริมาณ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 % 
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 2) เชิงคุณภาพ พนักงานมีความเชื่อมั่นในการใช้ระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายในขององค์กรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 % 

4.7.7. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) คณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
 3) ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างองค์การจัดการน้ำเสีย 
 4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การจัดการน้ำเสีย 
 5) พนักงานตรวจสอบภายใน 

 

4.7.8. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมที่ 1 นำเสนอโครงการ 
1.1 นำเสนอโครงการเข้าที่ประชุมคณะทำงาน 
1.2 นำเสนอโครงการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ 

30 วัน สตน. 

2. กิจกรรมที่ 2 จัดตั้งคณะกรรมการ 
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน  
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจรวจรับพัสด ุ
2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างท่ีปรึกษา 

30 วัน สตน./ กพบ. 

3. กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดหาผูร้บัจ้าง 
 

45 วัน สตน./ กพบ. 

4. กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการพัฒนาระบบ 
 

240 วัน ผู้รับจ้าง 

5. กิจกรรมที่ 5 ส่งมอบและตรวจรับ 
 

90 วัน กรรมการตรวจรับ/ สตน. 

4.7.9. การประเมินผลโครงการ 
ระบบสารสนเทศที่สามารถปฏิบติงานด้านตรวจสอบภายใน ช่วยให้ระบบการทำงานมีรูปแบบที่เป็น

มาตรฐาน และมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
   - ประเด็นการประเมิน : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายใน 
   - วธิีการ : อบรมให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
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   - เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน : แบบสำรวจความพึงพอใจ แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ 
1) ผลผลิต (ผลที่เกิดข้ึนทันทีโดยตรง) ระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายในแล้วเสร็จตามเป้าหมาย

โครงการ 
2) ผลลัพธ์ (ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต) ระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน บุคลากร หรือผู้บริหาร 

สามารถปฏิบัติงาน/ ดำเนินกิจกรรมหรือเข้าถึงข้อมูลการตรวจสอบต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และช่วยให้ระบบ
การทำงานที่มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและมีความถูกต้องมากยิ่งข้ึน 

3) ผลกระทบ (ผลระยะยาวซึ่งเป็นผลจุดหมายปลายทาง) องค์กรมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถปฏิบัติงาน
ด้านตรวจสอบภายใน มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและถูกต้อง 

4.7.10. การติดตามผล (ระบุวิธีการและระยะเวลา) 
ติดตามและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมทุกไตรมาส  

4.7.11. พื้นที่เป้าหมาย (ระบุสถานที่ หรือพิกัดที่ตั้งของโครงการ) 
สำนักตรวจสอบภายใน  

4.7.12. ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)    ตุลาคม 63 – กันยายน 64 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 

4.7.13. งบประมาณทั้งหมด จำนวน 2.0000 ล้านบาท  

 1 ปี     ผูกพันเดิม    ผูกพันใหม่ 
(หากเป็นงบประมาณผูกพัน ให้แยกงบประมาณรายปี) 
- ปี 2563 จำนวน  - ล้านบาท 
- ปี 2564 จำนวน      2.0000 ล้านบาท 
- ปี 2565 จำนวน   - ล้านบาท 
- ปี 2566 จำนวน   - ล้านบาท 

4.7.13.1 ประเภทรายการ  
 รายการดำเนินการ (Function) 
 รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม 
 รายการก่อสร้าง 
 ค่าจ้างท่ีปรึกษา 

 โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้าง/จ้างที่ปรึกษา    - 
วงเงินรวมทั้งสิ้น (ค่าก่อสร้าง + ค่าจ้างท่ีปรึกษา)   - บาท 
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(กรณีเป็นค่าก่อสร้าง + ค่าจ้างที่ปรึกษา)        หน่วย : ล้านบาท 
ปีงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงาน รวม 

2563 - - - 
2564 - - - 
2565 - - - 
2566 - - - 
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4.7.13.2 แผนการใช้จ่ายเงินรายเดือน        หน่วย : ล้านบาท 

ลำดับ 
กิจกรรม 

การดำเนินงาน 
แผนงาน/ 
แผนเงิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
กิจกรรมที่ 1 นำเสนอโครงการ 

1.1 นำเสนอโครงการเข้าที่ประชุมคณะทำงาน 
1.2 นำเสนอโครงการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ 

แผนงาน 
      

  

                 
แผนเงิน                         

2 กิจกรรมที่ 2 จัดตั้งคณะกรรมการ 
2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน  
2.2 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจา้งที่ปรึกษา 

แผนงาน 
    

  

                   
แผนเงิน                         

3 กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง แผนงาน       
  

                 
แผนเงิน                         

4 กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการพัฒนาระบบ 
 

แผนงาน        
 

    

แผนเงิน             
5 กิจกรรมที่ 5 ส่งมอบและตรวจรับ 

 
แผนงาน      

  
  

  
  

  

แผนเงิน      0.5000    1.0000     0.5000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2.0000 



4.7.14. ผลประโยชน์ที่ได้รับ  

 1) องค์กร งานตรวจสอบภายในที่ดีจะทำให้องค์กรหรือหน่วยงานมีความน่าเชื่อถือจากหน่วยงาน
ภายนอก ผลการปฎิบัติงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด นโยบายที่องค์กรทำข้อตกลงกับรัฐบาล มีผลการ
ดำเนินงานเป็นไปตามแบบแผน และบรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ 

 2) ผู้บริหาร ส่วนราชการมีการตรวจสอบภายในที่ดี ระบบการควบคุมงานที่ใช้ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ทำให้เกิดความมั่นใจว่าผลการปฎิบัติงานในแต่ละด้านเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้
การใช้ทรัพยากร เงินงบประมาณ แรงงานและทรัพย์สินเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดขององค์กร ระบบการเสนอ
ข้อมูลเพ่ือการบริหารมีความถูกต้องเชื่อถือได้ และใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจสั่งการได้ทันเวลา อุปสรรคและ
ข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นผู้บริหารจะได้รับทราบและสั่งการแก้ไขได้โดยทันท่วงท ี

 จากรายงานการตรวจสอบ ซึ่งผู้ตรวจสอบได้เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานผู้รับ
ตรวจ มีส่วนทำให้ทราบผลการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฎิบัติงานอยู่ในตำแหน่งและหน้าที่ต่างๆ ใน
สำนักงานว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด มีข้อบกพร่องมากน้อยเพียงใด และตรงจุดไหนของหน่วยงานที่จะต้อง
ปรับปรุงแก้ไข สามเหตุมาจากอะไร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ผู้บริหารจะได้นำมาพิจารณาหาทางแก้ไขจุดบกพร่อง และ
ป้องกันมิให้เกิดข้ึนได้อีก 

3) หัวหน้าหน่วยงานผู้รับตรวจ เนื่องจากในบางครั้งผู้บังคับบัญชาไม่สามารถตรวจสอบงานทุกอย่างที่
อยู่ในความรับผิดชอบได้ครบถ้วน งานที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอมาเพ่ือพิจารณาหรืออนุมัติอาจจัดทำขึ้นโดยไม่
ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ ด้วยความประมาทเลินเล่อหรือด้วยความบกพร่องต่างๆ สิ่งเหล่านั้นก่อให้เกิดผล
เสียหายแก่ผู้มีอำนาจอนุมัติในภายหลัง กรณีเหล่านี้หาผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจพบก็จะได้รวบรวมข้อผิดพลาด 
และเสนอไว้เป็นข้อสังเกตแก่หัวหน้าหน่วยงานผู้รับตรวจนั้นๆ เพ่ือป้องกันและเพ่ิมความระมัดระวังต่อไป 

14) เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน (ผู้รับตรวจ)  
    - เป็นการเร่งรัด กระตุ้นเจ้าหน้าที่ให้มีความกระตือรือร้นในการปฎิบัติงานในหน้าที่ของตนให้

ทันเวลา เอาใจใส่ด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบ มีผลทำให้ความผิดพลาดลดน้อยลง ก่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

       - ได้รับคำแนะนำในการปฎิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน การงบประมาณ และการพัสดุตลอดจนระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง 

 - ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่กรณีมีปัญหาในการปฎิบัติงาน ในบางเรื่องที่ระเบียบครอบคลุมไว้
ไม่ถึง ทำให้ไม่แน่ใจหรือไม่กล้าตัดสินใจดำเนินการต่อไป 

 - เป็นการป้องปราม ป้องกันการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่
 - เป็นการติดตาม ดูแล รักษา และป้องกันทรัพย์สินของทางราชการในการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณอย่างคุ้มค่าและประหยัด 
 - แนะวิธีปรับปรุง แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนรวมถึงการปฎิบัติที่ถูกต้องต่อไป และพร้อม

ที่จะรับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก คือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
4.7.15 การวิเคราะห์ผลผลิต : ระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายใน แล้วเสร็จตามโครงการ 
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ผลลัพธ์ : ระบบปฏิบัติการตรวจสอบภายใน บุคลากร หรือผู้บริหารสามารถปฏิบัติงาน/ดำเนินกิจกรรมหรือ
เข้าถึงข้อมูลการตรวจสอบต่างๆ ได้อย่างง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ ระบบการทำงานที่มีรูปแบบที่เป็น
มาตรฐาน และมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
4.7.16. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี : ระบบอาจขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาระบบ  
 การบริหารความเสี่ยง : จัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารการตรวจสอบภายในระยะ
ยาว เพือ่ให้เกิดประสิทธิภาพและความต่อเนื่อง  
4.7.17 การบริหารความเสี่ยงโครงการ 
ประเมินค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

โอกาสที่จะเกิด คำนิยาม 
ระดับ ๑ น้อยมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ครบ ร้อยละ ๑๐๐  
ระดับ ๒ น้อย ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไมต่่ำกว่าร้อยละ ๙๕  
ระดับ ๓ ปานกลาง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไมต่่ำกว่าร้อยละ ๙๐  
ระดับ ๔ สูง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไมต่่ำกว่าร้อยละ ๘๕  
ระดับ ๕ สูงมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไมต่่ำกว่าร้อยละ ๘๐  
 

ประเมินค่าคะแนนของผลกระทบจากความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

ผลกระทบที่จะเกิด คำนิยาม 

ระดับ ๑ น้อยมาก ระบบสามารถใช้งานได้ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระดับ ๒ น้อย ระบบมีปัญหาเล็กน้อย แก้ไขได้ ตอบสนองผู้ใช้งาน 

ระดับ ๓ ปานกลาง ระบบมีปัญหาบ้าง แก้ไขได้ ตอบสนองผู้ใช้งาน 

ระดับ ๔ สูง ระบบเกิดปัญหา  ไม่สอบสนองผู้ใช้งาน   
ระดับ ๕ สูงมาก ระบบไม่สามารถใช้งานได้ 

 
4.7.18 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

ประเด็นการประเมิน    : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบตรวจสอบ 
ภายใน 

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจ 
ของพนักงาน 

4.7.19 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ  
หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบตรวจสอบภายใน  
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วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจ 
ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  
 

4.7.20 การวิเคราะห์ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน 

   NPV = 408,030.69อัตราผลตอบแทนที่ 8% 
 B/C = 1.258 
 อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return หรือ IRR) มีค่าเท่ากับ 17.40 

ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 
1. องค์กรมีระบบสารสนเทศที่สามารถปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ยังช่วยให้ 

ระบบการทำงานที่มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน และมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
4.7.21 ตัวช้ีวัดและความสำเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. องค์กรมีฐานข้อมูลด้านตรวจสอบภายในครอบคลุมการทำงานมากขึ้น ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
1. พนักงานและผู้บริหารมีความเชื่อม่ันในการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กร 

ปี 
 

(1) 
ค่าใช้จ่าย 

 

(2) 
ผลตอบแทน 

 

(3) 
r = 8% 
1/(1+r)t 

(4) = (1) x (3) 
PV ของค่าใช้จ่าย 

(5) = (2) x (3) 
PV ของ

ผลตอบแทน 

2563 2,000,000  0.926 1,851,852 0 

2564  759,917 0.857  651,506 

2565  759,917 0.794  603,247 

2566  759,917 0.735  558,562 

2567  759,917 0.681  517,187 

รวม 2,000,000 3,039,668  1,851,852 2,330,501 
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= 2,330,501/1,851,852= 1.258 
สรุป อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio ) มีค่าเท่ากับ 1.258 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1  
แสดงว่า ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความเหมาะสมที่
จะลงทุน 
 

ปี (1) (2) (3) (4) (5) = (3) x (4) (6) (7) = (3) x (6) 

ค่าใช้จ่าย ผลตอบแทน ผลตอบแทนสุทธิ R=8% PV  R=12% PV  

      1/(1+r)t   1/(1+r)t   

2563 -2,000,000   -2,000,000.00 0.93 -1,851,851.85 0.89 -1,785,714.29 

2564   736,890.00 736,890.00 0.86 631,764.40 0.80 587,444.20 

2565   736,890.00 736,890.00 0.79 584,967.04 0.71 524,503.75 

2566   736,890.00 736,890.00 0.74 541,636.15 0.64 468,306.92 

2567   736,890.00 736,890.00 0.68 501,514.95 0.57 418,131.18 

รวม         408,030.69   212,671.75 

IRR= อัตราคิดลดตัวต่ำ + ผลต่างระหว่างอัตราติดลดทั้งสอง x NPV ของอัตราคิดลดตัวต่ำ 
                       ผลต่างของ NPV ตามอัตราคิดลดทั้งสอง 
= 8 + (12-8) x (478,649.53)/[478,649.53-(275,119.11)]    =  17.40 
สรุป อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return หรือ IRR) มีค่าเท่ากับ 17.40 
NPV = 408,030.69อัตราผลตอบแทนที่ 8% 
B/C = 1.258 
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ค่าจ้างต่อวัน  เฉลี่ยฐานเงินเดือน 35,000 บาท 1,166.67 

ค่าจ้างต่อช่ัวโมง 145.83 

ประหยดัเวลา 3 ช่ัวโมง 437.50 

ประหยดัเวลา 3 ช่ัวโมง คิดเป็นค่าจ้างต่อเดือน 9,625.00 

ประหยดัเวลา  คิดเป็นค่าจ้างต่อเดือนสำหรับ 4 คน 38,500.00 

ประหยดัเวลา  คิดเป็นค่าจ้างต่อเดือนสำหรับ 4 คน ต่อป ี 462,000.00 

สำหรับพนักงาน ค่าจ้างต่อวัน  เฉลี่ยฐานเงินเดือน 25,000 บาท 833 

ค่าจ้างต่อช่ัวโมง 104 

ประหยดัเวลา 1 ช่ัวโมงต่อวัน 104 

ประหยดัเวลาต่อเดือน 2,292 

รวมพนักงานจำนวน 130คน 297,917 

รวม 759,917 

5.7.22 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองสารสนเทศและประเมินผล / สำนักตรวจสอบภายใน 
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4.8.1 โครงการจัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน้ำเสียทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
 

4.8.2 หลักการและเหตุผล 
การจัดการน้ำเสียมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีของสิ่งแวดล้อมในประเทศ

ไทย การจัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน้ำเสีย เป็นเครื่องมือหนึ่งเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการ
จัดการน้ำเสีย ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ อจน. จึงได้มีการดำเนินการที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการ
แก้ปัญหา  ด้านน้ำเสีย รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งหรือยกระดับความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 
4.8.3 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือยกระดับงานด้านการจัดการน้ำเสียให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น 
 
4.8.4 เป้าหมาย 

มีศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน้ำเสียทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
 

4.8.5 วิธีดำเนินงานหรือกิจกรรม 
1. เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการน้ำเสีย 
2. ดำเนินการกำหนดหลักสูตรการอบรม 
3. จัดหาวิทยากรที่จะมาบรรยาย 
4. กำหนดกลุ่มผู้เรียนตามหลักสูตร 
5. ประเมินผลความเข้าใจก่อนการอบรม 
6. อบรมการใช้งานสารสนเทศ 
7. ประเมินผลความเข้าใจหลังการอบรม 
 

4.8.6 ระยะเวลาดำเนินการ 
ปี พ.ศ.2564-2565 

 
5.8.7 สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 

อจน. ส่วนกลาง  
 
4.8.8 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/การตอบสนองนโยบาย 
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ยุทธศาตร์ อจน. 
ยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการน้ำเสีย 
กลยุทธ์ที่ 7 : การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 
 

4.8.9 งบประมาณโครงการ 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

งบประมาณรวม (จำแนกแต่ละปีงบประมาณ)  

หน่วย : ล้านบาท 
ปีงบประมาณ รวม 

2563 2564 2565 2566 2567 
  20.00   20.00 

 
4.8.10 การวิเคราะห์ผลผลิต : ศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน้ำเสียทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
ผลลัพธ์ : ศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน้ำเสียทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
4.8.11 การบริหารความเสี่ยงโครงการ 
ประเมินค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

โอกาสที่จะเกิด คำนิยาม 

ระดับ ๑ น้อยมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ครบ ร้อยละ ๑๐๐  
ระดับ ๒ น้อย ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕  

ระดับ ๓ ปานกลาง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐  

ระดับ ๔ สูง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕  
ระดับ ๕ สูงมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐  

ประเมินค่าคะแนนของผลกระทบจากความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

ผลกระทบที่จะเกิด คำนิยาม 

ระดับ ๑ น้อยมาก ไม่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระดับ ๒ น้อย มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระดับ ๓ ปานกลาง มีผลกระทบปานกลางต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระดับ ๔ สูง ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและเกิดความเสียหายต่อองค์กร 

ระดับ ๕ สูงมาก ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและเกิดความเสียหายมากต่อองค์กร 
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4.8.12 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

ประเด็นการประเมิน : ความพึงพอใจต่อการจัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมด้าน 
การจัดการน้ำเสียในแต่ละภูมิภาคของประเทศ 

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจของ 
  ประชาชนและหน่วยงานภายนอก 

 
4.8.13 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 

หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการจัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมด้าน 
การจัดการน้ำเสียในแต่ละภูมิภาคของประเทศ 

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจ 
ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  

4.8.14 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
อจน. / หน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัย 

4.8.15การวิเคราะห์ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน 
1. ไม่มี 
ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 
1. ศูนย์กลางนวัตกรรมด้านการจัดการน้ำเสียในแต่ละภูมิภาคมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
 

4.8.16 ตัวช้ีวัดและความสำเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ 
1. น้ำเสียได้รับการบำบัดและแก้ไขปัญหาเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
1. มีงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการน้ำเสียที่นำมาใช้ประโยชน์ได้จริง 
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ผลประโยชน์ที่ยากจะ
ประเมินค่าเป็นตัวเงิน 

ผู้รับผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์
สูงสุด 

ผลประโยชน์ที่เกิด
แก่หน่วยงาน 

ผลประโยชน์ที่เกิด
แก่ผู้รับบริการ 

ผลประโยชน์ที่เกิด
แก่สังคมโดยรวม 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

การจัดตั้งศูนย์กลาง
นวัตกรรมด้านการ
จัดการน้ำเสียในแตล่ะ
ภูมิภาคมีเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย 

        

* 

  

  

    

* 

  

   

  

* 5 

หน่วยงานสามารถก้าวสู่
การเป็นหน่วยงานดจิิทัล
ตามนโยบาย Thailand 
4.0 

        

*   

      

*   

  

 

  

* 5 
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4.9.1 โครงการจัดทำข้อมูลด้านน้ำเสียแบบครบวงจรบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  Big Data 

4.9.2 ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการ 
1) ระดับหน่วยงาน (แผนวิสาหกิจ อจน.) 
     1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการจัดการน้ำเสียด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
     2. กลยุทธ์ที่ 2.4 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือติดตามและควบคุมการจัดการน้ำเสีย

อย่างบูรณาการ 
2) ความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ (ระบุว่าสอดคล้องกับแผนทั้งสามระดับอย่างไร)  

         - แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     - แผนระดับที่ 2 

  2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 
     - แผนย่อย การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ 
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
          - เป้าหมายรวม ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ 
      2.2.4 แผนมั่นคงแห่งชาติ (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล) 
     - แผนระดับที่ 3 (หากสามารถระบุได้)   - 

4.9.3 หลักการเหตุผล  

ในการนำเข้าข้อมูลด้านน้ำเสียจากสำนักงานสาขาแต่เดิมเป็นการนำเข้าที่ทำให้ไม่สะดวกและข้อมูลเข้า
สู่ระบบล่าช้า การนำเข้าข้อมูลด้านน้ำเสีย แบบผ่านเครือข่ายจะทำให้สามารถนำเข้าข้อมูลจาก สานักงานสาขา
ได้ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและคล่องตัว จึงกำหนดให้มีโครงการจัดทำข้อมูลด้านน้ำเสียแบบครบวงจร
บนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ผ่านเครือข่ายเพ่ือให้การ Update ข้อมูลสามารถทำได้ทั้งแบบ online และ 
offline รวมทั้งสามารถแสดงข้อมูลทุกเดือน ทุกไตรมาส และรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในเชิงกราฟิก 
ผ่านเว็บไซต์ เพ่ือให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล ซึ่งสามารถให้บริการได้ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร  

4.9.4 วัตถุประสงค์ 
 1) จัดทำข้อมูลด้านน้ำเสียแบบครบวงจรบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทำงานทั้งการบริหารและการบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 
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 2) เพ่ือจัดทำรูปแบบรายงานคุณภาพน้ำในเชิงกราฟิกให้สามารถนามาวิเคราะห์และประเมินผลการ
ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) เพ่ือให้มีฐานข้อมูลด้านน้ำเสียครอบคลุมระบบบำบัดน้ำเสียทั่วประเทศ และสามารถกำหนดพื้นที่
จัดการนาเสียได้และมีข้อมูลสารสนเทศสาหรับใช้สื่อสารกับหน่วยงานในพื้นท่ีหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

4.9.5 เป้าหมายโครงการ 

 1) เชิงปริมาณ มีฐานข้อมูลด้านการจัดการน้ำเสียครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ร้อยละ 80 
 2) เชิงคุณภาพ มีข้อมูลสารสนเทศในด้านการกำหนดพื้นที่การจัดการน้ำเสีย 

4.9.6 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1) เชิงปริมาณ น้ำเสียได้รับการบำบัดและแก้ไขปัญหาเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 100 
2) เชิงคุณภาพ การจัดการน้ำเสียมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

4.9.7 กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่สำนักงานจัดการน้ำเสียทั่วทุกภูมิภาค 

4.9.8 วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการเข้าคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์การจัดการน้ำเสีย 

5 วัน กองสารสนเทศและ
ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 2 จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

5 วัน คณะทำงาน อจน. 

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดหาผูร้บัจ้าง และดำเนินการพัฒนาระบบ 
- สำรวจข้อมลูของแต่หน่วยงาน 
- วิเคราะห์ข้อมูล 
- สรุปผลการคัดเลือกข้อมูลทีส่ำคญั 
- จัดทำโปรแกรมเพื่อรองรับการทำงานของแต่ละหน่วยงาน 

90 วัน คณะทำงาน อจน. 

กิจกรรมที่ 4 ส่งมอบงานและตรวจรับงาน  
- สรุปผลการดำเนินงานและภาพรวมของการนำข้อมูลไปใช้ 
- ประเมินผลโครงการ 

5 วัน คณะทำงาน อจน. 

    กิจกรรมที่ 5 รายงานผลต่ออนุกรรมการกลั่นกรองของ
กระทรวงมหาดไทย 

1 วัน คณะทำงาน อจน. 

4.9.9 การประเมินผลโครงการ 
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
   - ประเด็นการประเมิน ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
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   - วธิีการ แบบสอบถามสารวจความเห็นและพึงพอใจของพนักงาน    
   - เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประเมินผลในรูปแบบฟอร์มการสำรวจ 
1) ผลผลิต (ผลที่เกิดข้ึนทันทีโดยตรง) จัดทำข้อมูลด้านน้ำเสียแบบครบวงจรบนระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์แล้วเสร็จ 
2) ผลลัพธ์ (ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต) ประชาชนหรือหน่วยงานภายนอก สามารถที่จะเข้าดูข้อมูล

และรูปแบบรายงานคุณภาพน้ำ ได้ง่าย และมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
3) ผลกระทบ (ผลระยะยาวซึ่งเป็นผลจุดหมายปลายทาง) เกิดสภาพความคล่องตัวในการเรียกใช้ข้อมูล

หรือการนำเสนอข้อมูล 

4.9.10 การติดตามผล (ระบุวิธีการและระยะเวลา) 
ประเมินความพึงพอใจต่อการความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

4.9.11 พื้นที่เป้าหมาย (ระบุสถานที่ หรือพิกัดที่ตั้งของโครงการ) 
องค์การจัดการน้ำเสีย 

4.9.12 ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี) ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 

4.9.13 งบประมาณทั้งหมด จำนวน 5.0000 ล้านบาท  

 1 ปี     ผูกพันเดิม    ผูกพันใหม่ 
(หากเป็นงบประมาณผูกพัน ให้แยกงบประมาณรายปี) 
- ปี 2563 จำนวน       -     ล้านบาท 
- ปี 2564 จำนวน 5.0000 ล้านบาท 
- ปี 2565 จำนวน       -     ล้านบาท 
- ปี 2566 จำนวน       -     ล้านบาท 

4.9.13.1 ประเภทรายการ  
 รายการดำเนินการ (Function) 
 รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม 
 รายการก่อสร้าง 
 ค่าจ้างท่ีปรึกษา 

 โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้าง/จ้างที่ปรึกษา - 
วงเงินรวมทั้งสิ้น (ค่าก่อสร้าง + ค่าจ้างท่ีปรึกษา)    –    ล้านบาท 
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(กรณีเป็นค่าก่อสร้าง + ค่าจ้างที่ปรึกษา)           หนว่ย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงาน รวม 
2563 - - - 
2564 - - - 
2565 - - - 
2566 - - - 

 
4.9.13.2 แผนการใช้จ่ายเงินรายเดือน        หน่วย : ล้านบาท 

ลำดับ 
กิจกรรม 

การดำเนินงาน 
แผนงาน/ 
แผนเงิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
กิจกรรม 1 จัดซื้อจดัจ้าง 

แผนงาน                         

  แผนเงิน                         

2 กิจกรรม 2 ดำเนินการจดัทำ ระบบฯ 
และฝึกอบรมการใช้งาน 

- สำรวจข้อมลูของแต่
หน่วยงาน 

- วิเคราะห์ข้อมูล 
- สรุปผลการคัดเลือกข้อมูล

ที่สำคัญ 
- จัดทำโปรแกรมเพื่อรองรับ

การทำงานของแต่ละ
หน่วยงาน 

แผนงาน                         

  แผนเงิน 

                        

3 กิจกรรม 3 ตรวจรับงาน 
 - สรุปผลการดำเนินงานและ
ภาพรวมของการนำข้อมลูไปใช้ 
- ประเมินผลโครงการ 

แผนงาน                         

  แผนเงิน 
                        

รวมงบประมาณ (ล้านบาท) 5.0000  
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4.9.14 ผลประโยชน์ที่ได้รับ (เช่น จำนวนประชากรผู้ได้รับผลประโยชน์ ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ เป็นต้น) 
องค์กรมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถปฏิบัติงานด้านการรายงานคุณภาพน้ำ และยังช่วยให้ระบบการ

ทำงานที่มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 
4.9.15 การวิเคราะห์ผลผลิต : จัดทำข้อมูลด้านน้ำเสียแบบครบวงจรบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์แล้ว
เสร็จ  
ผลลัพธ์ : ประชาชนหรือหน่วยงานภายนอก สามารถท่ีจะเข้าดูข้อมูลและรูปแบบรายงานคุณภาพน้ำ ได้ง่าย 
และมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 
4.9.16 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน : ข้อมูลอาจมีการคลาดเคลื่อนและการนำข้อมูลมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
 การบริหารความเสี่ยง : มีการรายงานผลแก่ผู้บริหารก่อนการนำข้อมูลมาใช้ 
 
4.9.16.1 การบริหารความเสี่ยงโครงการ 
ประเมินค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

โอกาสที่จะเกิด คำนิยาม 

ระดับ ๑ น้อยมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ครบ ร้อยละ ๑๐๐  

ระดับ ๒ น้อย ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕  

ระดับ ๓ ปานกลาง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐  

ระดับ ๔ สูง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕  

ระดับ ๕ สูงมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐  

ประเมินค่าคะแนนของผลกระทบจากความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 
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ผลกระทบที่จะเกิด คำนิยาม 

ระดับ ๑ น้อยมาก ระบบสามารถใช้งานได้ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระดับ ๒ น้อย ระบบมีปัญหาเล็กน้อย แก้ไขได้ ตอบสนองผู้ใช้งาน 

ระดับ ๓ ปานกลาง ระบบมีปัญหาบ้าง แก้ไขได้ ตอบสนองผู้ใช้งาน 

ระดับ ๔ สูง ระบบเกิดปัญหา  ไม่สอบสนองผู้ใช้งาน   

ระดับ ๕ สูงมาก ระบบไม่สามารถใช้งานได้ 

 
4.9.17 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

ประเด็นการประเมิน : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ 
ทางภูมิศาสตร์ 

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจของ
พนักงาน 

4.9.18 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศทาง 

  ภูมิศาสตร์ 
วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจ 
ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  

 
4.9.19 การวิเคราะห์ผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน 
 NPV = 436,153.43  อัตราผลตอบแทนที่ 8% 
 B/C = 1.10 
 อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return หรือ IRR) มีค่าเท่ากับ 15.098 

ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 
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1. องค์กรมีระบบสารสนเทศที่สามารถปฏิบัติงานด้านการรายงานคุณภาพน้ำ และยังช่วยให้ 
ระบบการทำงานที่มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

2. ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันมากยิ่งข้ึน 
 
4.9.20 ตัวช้ีวัดและความสำเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. องค์กรมีฐานข้อมูลด้านการจัดการน้ำเสียครอบคลุมการทำงานมากข้ึน ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 

1. พนักงาน ผู้บริหาร หน่วยงานภายนอก มีความเชื่อมั่นในการใช้งานระบบสารสนเทศของ
องค์กร 
 

ปี 
 

(1) 
ค่าใช้จ่าย 

 

(2) 
ผลตอบแทน 

 

(3) 
r = 8% 
1/(1+r)t 

(4) = (1) x (3) 
PV ของค่าใช้จ่าย 

(5) = (2) x (3) 
PV ของผลตอบแทน 

2563     0.926 0 0 

2564 5,000,000 1,540,000 0.857 4,286,694 1,320,302 

2565   1,540,000 0.794   1,222,502 

2566   1,540,000 0.735   1,131,946 

2567   1,540,000 0.681   1,048,098 

รวม 5,000,000 6,160,000   4,286,694 4,722,848 

 
 
 
 
 
 

B/C = 4,722,848/4,286,694= 1.10 
สรุป อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio ) มีค่าเท่ากับ 1.10 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า 
ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะลงทุน 
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IRR= อัตราคิดลดตัวต่ำ + ผลต่างระหว่างอัตราติดลดทั้งสอง x NPV ของอัตราคิดลดตัวต่ำ 
                ผลต่างของ NPV ตามอัตราคิดลดทั้งสอง 
     = 8 + (12-8) x (436,153.43)/[ 436,153.43-(190,385.96)] 
     = 15.098 
สรุป อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return หรือ IRR) มีค่าเท่ากับ 15.098 
NPV = 436,153.43  อัตราผลตอบแทนที่ 8% 
B/C = 1.10 

 

ค่าจ้างต่อวัน  เฉลี่ยฐานเงินเดือน 35,000 บาท 1,166.67 

ค่าจ้างต่อชั่วโมง 145.83 

ประหยัดเวลา2 ชั่วโมง 291.67 

ประหยัดเวลา 2 ชั่วโมง คิดเป็นค่าจ้างต่อเดือน 6,416.67 

ประหยัดเวลา  คิดเป็นค่าจ้างต่อเดือนสำหรับ 20 คน 128,333.33 

ประหยัดเวลา  คิดเป็นค่าจ้างต่อเดือนสำหรับ 20คน ต่อปี 1,540,000.00 

ปี (1) (2) (3) (4) (5) = (3) x (4) (6) (7) = (3) x (6) 

ค่าใช้จ่าย ผลตอบแทน ผลตอบแทนสุทธิ R=8% PV  R=12% PV  

      1/(1+r)t   1/(1+r)t   

2563 0.00   0.00 0.926 0.00 0.893 0.00 

2564 5,000,000.00 1,540,000.00 -3,460,000.00 0.857 -2,966,392.32 0.797 -2,758,290.82 

2565   1,540,000.00 1,540,000.00 0.794 1,222,501.65 0.712 1,096,141.58 

2566   1,540,000.00 1,540,000.00 0.735 1,131,945.97 0.636 978,697.84 

2567   1,540,000.00 1,540,000.00 0.681 1,048,098.12 0.567 873,837.36 

รวม 
-

5,000,000.00 
6,160,000.00   

  
436,153.43 

  
190,385.96 
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4.9.21 ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสารสนเทศและประเมินผล / ฝ่ายจัดการน้ำเสียสาขา 1 และ 2 
4.10.1 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้องค์การจัดการน้ำเสีย 
 

4.10.2 ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการ 
2.1 ระดับหน่วยงาน (แผนวิสาหกิจ อจน.) 
     1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 
      2. กลยุทธ์ที่ 3.3 ผลักดันให้องค์กรมู่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ 
2.2 ความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ (ระบุว่าสอดคล้องกับแผนทั้งสามระดับอย่างไร)  

         - แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     - แผนระดับที่ 2 

  2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 
     - แผนย่อย การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ 
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
          - เป้าหมายรวม ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ 
      2.2.4 แผนมั่นคงแห่งชาติ (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล) 
     - แผนระดับที่ 3 (หากสามารถระบุได้)  - 

4.10.3 หลักการเหตุผล   

 ในปีงบประมาณ 2563 องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ได้จัดทำข้อตกลงการให้บริการรับบริหาร
จัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม (MOA) และข้อตกลงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมจำนวน 51 แห่ง การดำเนินการตามข้อตกลงให้บริการรับบริหารจัดการระบบ
บำบัดน้ำเสียรวม และข้อตกลงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าว เทศบาลจะสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้กับ อจน. เรียกว่า เงินสมทบ” โดยข้อตกลงดังกล่าวจะมีรายละเอียดเงื่อนไขการ
เรียกเก็บสมทบค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ ทำให้การคิดคำนวณค่าใช้จ่ายที่จะต้องเรียกเก็บเงินสมทบ
ค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันในแต่ละปีมีข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการระบบฯ จากฝ่ายบัญชีและ
การเงิน ทำให้งานมีความล่าช้า และเกิดความผิดพลาด ส่งผลให้การเรียกเก็บเงินสมทบไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร 
 จึงเห็นควรให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยในการปฏิบัติงาน โดยการจัดทำ “โครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศงานจัดเก็บรายได้” เพ่ือสร้างมาตรฐานในการดำเนินงานจัดเก็บรายได้มีความถูกต้อง 
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น่าเชื่อถือ รวมทั้ง จะช่วยให้ อจน. สามารถบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และรองรับการขยายงานในอนาคตต่อไป 
4.10.4 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดทำสารสนเทศระบบฐานข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานจัดเก็บรายได้ อาทิ 
1) ฐานข้อมูลลูกค้า (อปท.) ได้แก่ ข้อตกลง (MOA) เทศบัญญัติ แผนการดำเนินงานผู้บริหาร 

อปท. คกก.กำกับดูแลฯ  การจัดประชุม คกก.กำกับดูแลฯ รายงานการประชุม คกก.  
2) ฐานข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายของ อปท.ในปีต่างๆ   
3) ฐานข้อมูลประวัติการเรียกเก็บเงินสมทบในปีที่ผ่านมา 
4) ฐานข้อมูลลูกหนี้ (อปท.) ค้างชำระ 
5) ฐานข้อมูลการจัดเก็บรายได้ค่าบำบัดน้ำเสียของ อปท. 

2. เพ่ือจัดทำสารสนเทศระบบงานต่างๆ เช่น 
1) ระบบการคำนวณประมาณการค่าใช้จ่ายและรายได้ในการจัดทำแผน 
2) ระบบการคำนวณค่าใช้จ่ายเพื่อเรียกเก็บเงินสมทบจาก อปท. 
3) ระบบงานออกรายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการลูกค้า (อปท.)ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับระบบ
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจแบบใหม่ของ สคร. 

4. เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลเงินรายได้เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานได้
ทันท่วงท ี

5. เพ่ือช่วยให้หน่วยงานที่อยู่ในพ้ืนที่ ได้แก่ สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขา สามารถนำข้อมูลจาก
ระบบสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. เพ่ือลดภาระงานจัดเก็บรายได้ให้มีความรวดเร็ว สะดวก และถูกต้อง ส่งผลให้งานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

7. เพ่ือเป็นฐานข้อมูลองค์กร (Big Data) 
 

4.10.5 เป้าหมายโครงการ 

 1) เชิงปริมาณ  : อจน. จะสามารถนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศงานจัดเก็บรายได้ ไปใช้เพ่ือเป็นข้อมูล
ในองค์กรได้ 
 2) เชิงคุณภาพ : อจน. มีระบบสารสนเทศงานจัดเก็บรายได้ ซึ่งสามารถดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการขยายงานในอนาคต 
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4.10.6 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ   :  1.  ระบบใช้งานการจัดเก็บรายได้ 1 ระบบ 
                                    2.  ระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย 1 ระบบ  
 6.2 เชิงคุณภาพ  :   ทั้ง 2 ระบบ จะเป็นระบบที่ได้มาตรฐานในการคิดคำนวณการเรียกเก็บเงิน 
   
 
 

   4.10.7 กลุ่มเป้าหมาย    

หน่วยงานภายใน อจน. ประกอบด้วย ฝจส.1-2 กปง.1-2 สจส.ทุกสาขา , ฝบจ. กจร. กวพ. ,  
ฝบง. กบช.  กกง. กงป. ฝพอ. กบค. กนผ. 

4.10.8 วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานจัดเก็บรายได้     
วงเงิน 2 ล้านบาท เพื่อนำเสนอผูบ้ริหารอนุมตัิโครงการฯ     

10 วันทำการ ห.กจร./ห.กวพ. 

2.เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การจัดการน้ำเสยี 

5 วันทำการ ห.กสป. 

3.จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและคณะกรรมการตรวจรับ
พัสด ุ

7 วันทำการ ห.กพบ. 

4.ดำเนินการจดัหาผู้รับจ้าง 30 วันทำการ ห.กพบ. 
5.ดำเนินการพัฒนาระบบ 6 เดือน กจร./กพบ. 
6.ส่งมอบและตรวจรับงาน 7 วันทำการ คณะกรรมการ 

 

4.10.9 การประเมินผลโครงการ 
   - ประเด็นการประเมิน ระบบสารสนเทศงานจัดเก็บรายได้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
     วธิีการ เก็บข้อมูลความผิดพลาดการประมวลผลการทำงานของระบบฯ 
     เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน การสำรวจความคิดเห็นการใช้งานระบบฯ   
1) ผลผลิต :     ระบบสารสนเทศงานจัดเก็บรายได้องค์การจัดการน้ำเสีย จำนวน 1 ระบบ 
2) ผลลัพธ์ :     ผู้บริหารหรือหน่วยงานภายในต่างๆ สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศการ

จัดเก็บรายได้เพ่ือช่วยในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ผลกระทบ :  ไม่มี 
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4.10.10 การติดตามผล (ระบุวิธีการและระยะเวลา) 
หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล    :   ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศของผู้ปฏิบัติงาน

และผู้บริหาร 
วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล :    การสำรวจความคิดเห็นการใช้งานระบบฯ 
ระยะเวลา         :   รายป ี
 

4.10.11 พ้ืนที่เป้าหมาย (ระบุสถานที่ หรือพิกัดที่ตั้งของโครงการ) 
องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานใหญ่ 
 
 

4.10.12 ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี) ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

4.10.13 งบประมาณทั้งหมด จำนวน 2.0000 ล้านบาท  

              1 ป ี     ผูกพันเดิม    ผูกพันใหม่ 
(หากเป็นงบประมาณผูกพัน ให้แยกงบประมาณรายปี) 
- ปี 2563 จำนวน  - ล้านบาท 
- ปี 2564 จำนวน       2.0000  ล้านบาท 
- ปี 2565 จำนวน  - ล้านบาท 
- ปี 2566 จำนวน  - ล้านบาท 
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4.10.13.2 แผนการใช้จ่ายเงินรายเดือน        หน่วย : ล้านบาท 

ลำดับ 
กิจกรรม 

การดำเนินงาน 
แผนงาน/ 
แผนเงิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 

กิจกรรม 1 จัดทำ
สารสนเทศระบบ
ฐานข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกับงานจัดเก็บ
รายได้  

แผนงาน 

                        

 
-จัดทำขอบเขตงาน 
-จัดหาผู้รับจา้ง 

 
            

  แผนเงิน                         

2  

กิจกรรม 2 จัดทำ
สารสนเทศระบบงาน
จัดเก็บเงินสมทบ 
-จัดทำสัญญา  

แผนงาน 

                        

    แผนเงิน                         

3 

กิจกรรม 3 จัดทำ
ระบบงานจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำ
เสีย  

แผนงาน 

                        

   -จ่ายเงินงวดที่ 1-3 แผนเงิน           0.5000     0.6000   0.9000   

4 

กิจกรรม 4 เพิ่มชอ่ง
ทางการชำระเงินผ่าน 
Application / ธนาคาร 
/ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 

แผนงาน 

            

  แผนเงิน             

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  2.0000 

 

4.10.14 ผลประโยชน์ที่ได้รับ  

      การมีโปรแกรมระบบการจัดเก็บรายได้ จะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานในกองการจัดเก็บ
รายได้ในการดำเนินการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงินสมทบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เนื่องจากการคิด
ค่าใช้จ่ายแต่ละเทศบาลจะมีหลากหลายรูปแบบในการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายฯ จึงทำให้การใช้โปรแกรมระบบฯจะ
สามารถลดระยะเวลาในการคำนวณค่าใช้จ่ายฯได้มาก พร้อมทั้งผู้บริหารฯยังสามารถตรวจสอบความถูกต้องของ
ค่าใช้จ่ายจากโปรแกรมระบบฯก่อนนำส่งเทศบาล   
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ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 

1. สามารถลดภาระงานจัดเก็บรายได้ให้มีความรวดเร็ว สะดวก และถูกต้อง สามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล เวลา ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. ผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลเงินรายได้เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานได้
ทันท่วงที 

3. เป็นฐานข้อมูลองค์กร (Big Data) สามรถนำไปใช้ประโยชน์ในงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ทั่วถึงมีประสิทธิภาพ 

4. องค์กรมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ถูกต้อง น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานในการดำเนินงาน 

5. ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่นในการดำเนินงานของ อจน. 
6. การบริหารจัดการลูกค้า (อปท.) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับระบบประเมินผล

รัฐวิสาหกิจแบบใหม่ของ สคร. 

4.10.15 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน   :   การใช้งานของระบบฯอาจจะไม่ครอบคลุมตามที่กำหนดไว้ 
 แนวทางการแก้ไข     :   ระบบฯบางตัวอาจมีความจำเป็นจะต้องใช้รูปแบบโปรแกรมสำนักงาน (Excel)                                
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4.10.15.1 การบริหารความเสี่ยงโครงการ 
ประเมินค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

โอกาสที่จะเกิด คำนิยาม 

ระดับ ๑ น้อยมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ครบ ร้อยละ ๑๐๐  

ระดับ ๒ น้อย ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕  

ระดับ ๓ ปานกลาง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐  

ระดับ ๔ สูง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕  

ระดับ ๕ สูงมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐  

ประเมินค่าคะแนนของผลกระทบจากความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

ผลกระทบที่จะเกิด คำนิยาม 

ระดับ ๑ น้อยมาก ระบบสามารถใช้งานได้ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระดับ ๒ น้อย ระบบมีปัญหาเล็กน้อย แก้ไขได้ ตอบสนองผู้ใช้งาน 

ระดับ ๓ ปานกลาง ระบบมีปัญหาบ้าง แก้ไขได้ ตอบสนองผู้ใช้งาน 

ระดับ ๔ สูง ระบบเกิดปัญหา  ไม่สอบสนองผู้ใช้งาน   

ระดับ ๕ สูงมาก ระบบไม่สามารถใช้งานได้ 

 
4.10.16 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

ประเด็นการประเมิน    : ระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บรายได้สามารถ 
ใช้งานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล : โดยการเก็บข้อมูลความผิดพลาดการ 
ประมวลผลการทำงานของระบบฯ  
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4.10.17การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศของ 

ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร 
วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล : การสำรวจความคิดเห็นการใช้งานระบบฯ 
ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  

 
 
4.10.18 การวิเคราะห์ผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน 
 อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return หรือ IRR) มีค่าเท่ากับ 11.52 
 NPV = 108,114.72 อัตราผลตอบแทนที่ 8% 
 B/C = 1.063 
 ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 

1. องค์กรมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. รวดเร็ว ถูกต้อง น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
3. สามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เวลา ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4. สามารถลดภาระงานลงได้เป็นจำนวนมาก 
5. ข้อมูลต่างๆ ในระบบสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องได้อย่างทั่วถึงมี

ประสิทธิภาพ 
6. เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศภาพรวมขององค์กร 
7. องค์กรมีความเป็นมาตรฐานในการดำเนินงาน 
8. ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่นในการดำเนินงานของ อจน. 

 
4.10.19 ตัวชี้วัดและความสำเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. สามารถจัดทำโครงการสารสนเทศระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บรายได้องค์การจัดการน้ำเสียแล้ว

เสร็จจำนวน 1 ระบบ 
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เชิงคุณภาพ 
1. ระบบสารสนเทศฯ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ปี 

 
(1) 

ค่าใช้จ่าย 
 

(2) 
ผลตอบแทน 

 

(3) 
r = 8% 
1/(1+r)t 

(4) = (1) x (3) 
PV ของค่าใช้จ่าย 

(5) = (2) x (3) 
PV ของผลตอบแทน 

 

2563 0   0.93 0 0 

2564 2,000,000   0.86 1,714,678 0 

2565   825,000 0.79   654,912 

2566   825,000 0.74   606,400 

2567   825,000 0.68   561,481 

รวม       1,714,678 1,822,792 

 

 
B/C = 1,822,792/1,714,678= 1.063 
สรุป อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio ) มีค่าเท่ากับ 1.063 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า 
ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะลงทุน 
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ปี (1) (2) (3) (4) (5) = (3) x (4) (6) (7) = (3) x (6) 

ค่าใช้จ่าย ผลตอบแทน ผลตอบแทนสุทธิ R=8% PV  R=12% PV  

      1/(1+r)t   1/(1+r)t   

2563 
 

    0.926 0.00 0.893 0.00 

2564 -2,000,000   -2,000,000.00 0.857 -1,714,677.64 0.797 -1,594,387.76 

2565   825,000.00 825,000.00 0.794 654,911.60 0.712 587,218.70 

2566   825,000.00 825,000.00 0.735 606,399.63 0.636 524,302.41 

2567   825,000.00 825,000.00 0.681 561,481.14 0.567 468,127.16 

รวม 1,000,000 2,475,000.00 475,000.00   108,114.72   -14,739.48 

IRR= อัตราคิดลดตัวต่ำ + ผลต่างระหว่างอัตราติดลดทั้งสอง x NPV ของอัตราคิดลดตัวต่ำ 
                       ผลต่างของ NPV ตามอัตราคิดลดทั้งสอง 
     = 8 + (12-8) x (108,114.72)/[ 108,114.72-(-14,739.48)] 
     = 11.52 
สรุป อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return หรือ IRR) มีค่าเท่ากับ 11.52 
NPV = 108,114.72 อัตราผลตอบแทนที่ 8%    B/C = 1.063 
ค่าจ้างต่อวัน  เฉลี่ยฐานเงินเดือน 25,000 บาท 833.33 

ค่าจ้างต่อช่ัวโมง 104.17 

ประหยดัเวลา 2 ช่ัวโมง  ต่อวัน 208.33 

ประหยดัเวลา 2 ช่ัวโมง คิดเป็นค่าจ้างต่อเดือน 4,583.33 

ประหยดัเวลา  คิดเป็นค่าจ้างต่อเดือนสำหรับ 15 คน 68,750.00 

ประหยดัเวลา  คิดเป็นค่าจ้างต่อเดือนสำหรับ15คน ต่อป ี 825,000.00 

 

4.10.20  ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้ กองจัดเก็บรายได้ และกองวิเคราะห์และพัฒนา
ระบบ 
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4.11.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุ 

4.11.2 ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการ 
1) ระดับหน่วยงาน (แผนวิสาหกิจ อจน.)       
     1. ยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน  
     2. กลยุทธ์ที่   3.3 ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ 
2) ความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ (ระบุว่าสอดคล้องกับแผนทั้งสามระดับอย่างไร)  

         - แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
     - แผนระดับที่ 2 

       2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
         - แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ บริหารราชการแผ่นดิน 

      2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
          - เป้าหมายรวม มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้   กระจายอำนาจและส่วนร่วมจากประชาชน 
      2.2.4 แผนมั่นคงแห่งชาติ (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล) 
     - แผนระดับที่ 3 (หากสามารถระบุได้)   - 
 

4.11.3 หลักการเหตุผล  

งานพัสดุเป็นงานที่สำคัญงานหนึ่ งขององค์การจัดการน้ำเสีย  และในปัจจุบันได้มี
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  และกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่ง
การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ จะต้องดำเนินงานในระบบ e-GP ต้องใช้ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับการทำงานได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุให้เป็นอย่างมีระบบและความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ ให้สามารถดำเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสนองความต้องการและ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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ดังนั้น จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐     และกฎกระทรวง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปอย่างถูกต้อง เพ่ือประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพ่ือ
พัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนงานของกองพัสดุและบริการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ให้สามารถดำเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสนองความต้องการและ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบพัสดุ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการและ
การทำงานที่สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.11.4 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ 

    บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง 

2)  เพ่ืออำนวยความสะดวกในการจัดหาพัสดุตามแผนปฏิบัติการประจำปีและปฏิทิน
ปฏิบัติงานได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนด 

3)  เพ่ือให้ได้โปรแกรมระบบบริหารงานพัสดุและอุปกรณ์ท่ีสามารถรองรับการดำเนินงานตาม 
    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
    การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

4.11.5 เป้าหมายโครงการ 

1)  เชิงปริมาณ  :  องค์การจัดการน้ำเสีย มีระบบการบริหารงานพัสดุและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ  
2)  เชิงคุณภาพ  :  -  พนักงานมีความเชื่อมั่นและสามารถปฏิบัติงานได้ตามระบบบริหารงานพัสดุ 

   -  การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาบริหารจัดการองค์กรทำให้การทำงานในด้านต่าง ๆ  
        มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.11.6 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
1)  เชิงปริมาณ  :  พนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ได้ใช้ระบบการบริหารงานพัสดุและอุปกรณ์ท่ีมี 
                         ประสิทธภิาพ 
2)  เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละ 80 ของพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย มีความพึงพอใจต่อระบบบริหารงาน

พัสดุและอุปกรณ์ 

4.11.7 กลุ่มเป้าหมาย พนักงานองค์การจัดการน้ำเสียจำนวน 130 คน 
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4.11.8 วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  การนำเสนอโครงการฯ เข้าที่ประชุม 
1.1 เสนอโครงการฯ เข้าท่ีประชุมคณะทำงาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการน้ำเสีย 

45 วัน กพบ./กสป. 

กิจกรรมที่ 2  การกำหนดขอบเขตงานและราคากลาง 
2.1  การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน 

และราคากลาง 
2.2 เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติขอบเขตงานและราคากลาง 

 (ผอ.ฝอก.) 
           2.3 ส่ง กพบ. เพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป 

20 วัน กพบ./กสป. 

กิจกรรมที่ 3  การจัดหาผู้รับจ้าง 
3.1  ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคา 

 ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
3.2  ผู้รับจ้างดำเนินการพัฒนาระบบ 

25 วัน กพบ./กสป. 

กิจกรรมที่ 4  การส่งมอบงานและการตรวจรับพัสดุ 
4.1  ผู้รับจ้างส่งมอบงาน จำนวน 6 งวดงาน 
4.2  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงาน  

และเสนอตั้งเบิกจ่ายค่าจ้าง 6 งวดงาน 

270 วัน กพบ./กสป. 

                
4.11.9 การประเมินผลโครงการ 
    ประเด็นการประเมิน ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบริหารงานพัสดุและอุปกรณ์ 

   - ประเด็นการประเมิน   ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบริหารงานพัสดุและอุปกรณ์ 
   - วธิีการ   แบบสอบถามสำรวจความเห็นและความพึงพอใจของพนักงานพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย  
   - เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน   แบบสอบถาม 
1) ผลผลิต (ผลที่เกิดข้ึนทันทีโดยตรง)   ได้ระบบบริหารงานพัสดุและอุปกรณ์ แล้วเสร็จตามโครงการ 
2) ผลลัพธ์ (ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต)  เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดหาพัสดุตามแผนปฏิบัติ

การประจำปีและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
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3) ผลกระทบ (ผลระยะยาวซึ่งเป็นผลจุดหมายปลายทาง)  สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตาม
แผนปฏิบัติงานที่วางไว้ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
และทำให้ได้พัสดุตามกำหนดเวลาในการใช้งาน  
 
 
4.11.10 การติดตามผล  

วิธีการ แบบสอบถามสำรวจความเห็นและความพึงพอใจของพนักงานต่อการใช้งานระบบบริหารงาน
พัสดุและอุปกรณ์ 

ระยะเวลา หลังจากการใช้งานระบบบริหารพัสดุมาแล้ว ๖ เดือน 
 
4.11.11 พ้ืนที่เป้าหมาย (ระบุสถานที่ หรือพิกัดที่ตั้งของโครงการ) 
     กองพัสดุและบริการ ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร องค์การจัดการน้ำเสีย เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1  
      ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
4.11.12 ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
4.11.13 งบประมาณทั้งหมด จำนวน 3.0000 ล้านบาท  

 1 ปี     ผูกพันเดิม    ผูกพันใหม่ 
(หากเป็นงบประมาณผูกพัน ให้แยกงบประมาณรายปี) 
- ปี 2563 จำนวน      3.0000 ล้านบาท 
- ปี 2564 จำนวน  - ล้านบาท 
- ปี 2565 จำนวน  - ล้านบาท 
- ปี 2566 จำนวน  - ล้านบาท 

4.11.13.1 ประเภทรายการ  
 รายการดำเนินการ (Function) 
 รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม 
 รายการก่อสร้าง 
 ค่าจ้างท่ีปรึกษา 
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โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้าง/จ้างที่ปรึกษา   - 
วงเงินรวมทั้งสิ้น (ค่าก่อสร้าง + ค่าจ้างท่ีปรึกษา)  - ล้านบาท 
(กรณีเป็นค่าก่อสร้าง + ค่าจ้างที่ปรึกษา)      หน่วย : ล้านบาท 
ปีงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงาน รวม 

2563 - - - 
2564 - - - 
2565 - - - 
2566 - - - 

 
 
 
 

4.11.13.2 แผนการใช้จ่ายเงินรายเดือน        หน่วย : ล้านบาท 

ลำดับ 
กิจกรรม 

การ
ดำเนินงาน 

แผนงาน/ 
แผนเงิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 

กิจกรรม 1 
เสนอ
โครงการฯ  
เข้าที่ประชุม
คณะทำงาน 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ของ อจน. 

แผนงาน 

                        

    แผนเงิน                         

2 

กิจกรรม 2 
เสนอ
โครงการฯ 
เข้าทีป่ระชุม
คณะอนุกรรม
การ
กลั่นกรอง
โครงการด้าน 
เทคโนโลยี

แผนงาน 
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ลำดับ 
กิจกรรม 

การ
ดำเนินงาน 

แผนงาน/ 
แผนเงิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 
กระทรวงมห
าดไทย 

    แผนเงิน                         

3 

กิจกรรม 3 
การแต่งตั้ง
คณะกรรมกา
รกำหนด
ขอบเขตงาน
และราคา
กลาง 

แผนงาน 

                        

    แผนเงิน                         

4 
กิจกรรม 4 
การจัดหา
ผู้รับจ้าง  

แผนงาน 
                        

    แผนเงิน                         

5 

กิจกรรม 5 
ผู้รับจ้าง
ดำเนินการ
พัฒนาระบบ  

แผนงาน 

                        

    แผนเงิน                         

6 

กิจกรรม 6 
การส่งมอบ
งานและ 
การตรวจรับ
พัสด ุ

แผนงาน 

             

  
 

  
 

 
  

  
  

แผนเงิน 
      

0.30
00 

0.600
0    

 0.60
00 

 0.600
0 

0.600
0 

0.300
0  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3.0000 
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4.11.14 ผลประโยชน์ที่ได้รับ (เช่น จำนวนประชากรผู้ได้รับผลประโยชน์ ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ เป็นต้น) 

1)   ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน 
-  การจ้างพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ 

       ขององค์กรให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบและบริหารงานพัสดุได้ครบวงจร ซึ่งใช้เงิน 
       งบประมาณในคราวเดียว แต่สามารถใช้ได้ตลอดไป 

2)   ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน เชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 
-  เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
-  ช่วยประเมินผลรายงานการดำเนินการในแต่ละข้ันตอน อันจะนำไปใช้ในการตัดสินใจ 

       ของผู้บริหาร 
-  อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงาน  โดยเมื่อมีการจัดซื้อ/จัดจ้างและตรวจรับ 

       สินค้า ระบบจะทำการข้ึนทะเบียนครุภัณฑ์ให้โดยอัตโนมัติ 
-  สามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์  บันทึกซ่อมแซม  จำหน่าย  สูญหาย  ขาย 

       หรือบริจาค  ซึ่งทำให้ทราบสถานะของครุภัณฑ์ที่มีอยู่  
-  สามารถติดตามและตรวจสอบครุภัณฑ์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ช่วยให้หน่วยงาน 

       ต่าง ๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-  พนักงานองค์การจัดการน้ำเสียสามารถทำงานได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

      เพ่ิมมากข้ึน 
4.11.15 การวิเคราะห์ผลผลิต : ระบบพัฒนาบริหารงานพัสดุและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ. 
ผลลัพธ์ : มีโปรแกรมระบบบริหารงานพัสดุและอุปกรณ์ที่สามารถทำงานรองรับระบบการจัดซื้อจัดจ้าง                 
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
 

4.11.16 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง  :  การดำเนินการจัดทำระบบบริหารงานพัสดุไม่เป็นไปตามขอบเขตงานที่กำหนดไว้ 
 การบริหารความเสี่ยง  :  กำหนดคุณสมบัติของบริษัทผู้รับจ้างพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุ 
                                         ที่มีประสบการณ์และความชำนาญ 
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4.11.16.1 การบริหารความเสี่ยงโครงการ 
ประเมินค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

โอกาสที่จะเกิด คำนิยาม 
ระดับ ๑ น้อยมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ครบ ร้อยละ ๑๐๐  
ระดับ ๒ น้อย ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไมต่่ำกว่าร้อยละ ๙๕  
ระดับ ๓ ปานกลาง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไมต่่ำกว่าร้อยละ ๙๐  
ระดับ ๔ สูง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไมต่่ำกว่าร้อยละ ๘๕  
ระดับ ๕ สูงมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไมต่่ำกว่าร้อยละ ๘๐  
 

ประเมินค่าคะแนนของผลกระทบจากความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

ผลกระทบที่จะเกิด คำนิยาม 

ระดับ ๑ น้อยมาก ระบบสามารถใช้งานได้ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระดับ ๒ น้อย ระบบมีปัญหาเล็กน้อย แก้ไขได้ ตอบสนองผู้ใช้งาน 

ระดับ ๓ ปานกลาง ระบบมีปัญหาบ้าง แก้ไขได้ ตอบสนองผู้ใช้งาน 

ระดับ ๔ สูง ระบบเกิดปัญหา  ไม่สอบสนองผู้ใช้งาน   

ระดับ ๕ สูงมาก ระบบไม่สามารถใช้งานได้ 
 
4.11.17 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

ประเด็นการประเมิน   : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบริหารงานพัสดุ 
และอุปกรณ์ 

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล: แบบสอบถามสำรวจความเห็นและความพึงพอใจ 
ของพนักงาน 

4.11.18 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบริหารงานพัสดุ 

และอุปกรณ ์

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล :แบบสอบถามสำรวจความเห็นและความพึงพอใจของ 

พนักงาน 

ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ ๑ ครั้ง 
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4.11.19 การวิเคราะห์ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน 
1. การจ้างพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัสดุขององค์กร

ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบและบริหารงานพัสดุได้ครบวงจร ซึ่งใช้เงินงบประมาณใน
คราวเดียว แต่สามารถใช้ได้ตลอดไป 

อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return หรือ IRR) มีค่าเท่ากับ 19.34 
 NPV = 742,151.48  อัตราผลตอบแทนที่ 8% 

B/C = 1.288 
ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 
1. เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2. ช่วยประเมินผลรายงานการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน อันจะนำไปใช้ในการตัดสินใจของ

ผู้บริหาร 
3. อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงาน  โดยเมื่อมีการจัดซื้อ/จัดจ้างและตรวจรับสินค้าระบบจะ

ทำการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ให้โดยอัตโนมัติ 
4. สามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ บันทึกซ่อมแซม จำหน่าย สูญหาย ขายหรือบริจาค   ซึ่ง

ทำให้ทราบสถานะของครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่ 
5. สามารถติดตามและตรวจสอบครุภัณฑ์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ 

สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. พนักงานทำงานได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

 
4.11.20 ตัวชี้วัดและความสำเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ : สามารถใช้งานระบบบริหารงานพัสดุ ได้ ๑ ระบบ 

เชิงคุณภาพ : องค์กร มีระบบบริหารงานพัสดุใช้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
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ปี 
 

(1) 
ค่าใช้จ่าย 

 

(2) 
ผลตอบแทน 

 

(3) 
r = 8% 
1/(1+r)t 

(4) = (1) x (3) 
PV ของค่าใช้จ่าย 

(5) = (2) x (3) 
PV ของผลตอบแทน 

2563 0 0 0.926 0 0 

2564 3,000,000 0 0.857 2,572,016 0 

2565   1,500,000 0.794 0 1,190,748 

2566   1,500,000 0.735 0 1,102,545 

2567   1,500,000 0.681 0 1,020,875 

รวม 3,000,000 4,500,000   2,572,016 3,314,168 

 
 
 
 
 
B/C = 3,314,168/2,572,016= 1.288 
สรุป อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio ) มีค่าเท่ากับ 1.288 6ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า 
ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะลงทุน 
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IRR= อัตราคิดลดตัวต่ำ + ผลต่างระหว่างอัตราติดลดทั้งสอง x NPV ของอัตราคิดลดตัวต่ำ 
                   ผลต่างของ NPV ตามอัตราคิดลดทั้งสอง 
     = 8 + (12-8) x (742,151.48)/[ 742,151.48-(480,506.14)] 
     = 19.34 
สรุป อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return หรือ IRR) มีค่าเท่ากับ 19.34 
NPV = 742,151.48  อัตราผลตอบแทนที่ 8% 
B/C = 1.288 
 

สำหรับพนักงาน ค่าจ้างต่อวัน  เฉลี่ยฐานเงินเดือน 25,000 บาท 1,136.36 

ค่าจ้างต่อชั่วโมง 142.05 

ประหยัดเวลา 2 ชั่วโมง ต่อวัน 284.09 

ประหยัดเวลา 2 ชั่วโมง คิดเป็นค่าจ้างต่อเดือน 6,250 

ประหยัดเวลา 2 ชั่วโมง คิดเป็นค่าจ้างต่อปี  ต่อ คน 75,000.00 

ประหยัดเวลา  คิดเป็นค่าจ้างต่อเดือนสำหรับ 20 คน ต่อปี 1,500,000.00 
 
4.11.21 ผู้รับผิดชอบโครงการ   หัวหน้ากองพัสดุและบริการ ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร 
 

 

ปี (1) (2) (3) (4) (5) = (3) x (4) (6) (7) = (3) x (6) 

ค่าใช้จ่าย ผลตอบแทน ผลตอบแทนสุทธิ R=8% PV  R=12% PV  

      1/(1+r)t   1/(1+r)t   

2563 0   0 0.926 0.00 0.893 0.00 

2564 3,000,000   -3,000,000 0.857 -2,572,016.46 0.797 -2,391,581.63 

2565   1,500,000 1,500,000 0.794 1,190,748.36 0.712 1,067,670.37 

2566   1,500,000 1,500,000 0.735 1,102,544.78 0.636 953,277.12 

2567   1,500,000 1,500,000 0.681 1,020,874.80 0.567 851,140.28 

รวม -3,000,000 4,500,000.00    742,151.48   480,506.14 
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4.12.1 โครงการจัดหาระบบการควบคุมและติดตามการดำเนินงานโครงการขององค์การจัดการน้ำเสีย 
4.12.2 หลักการและเหตุผล 

การปฏิรูประบบราชการ ได้กำหนดนโยบายการเพ่ิมประสิทธิภาพ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา
สนับสนุนการทำงาน เพ่ือใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประกอบกับเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี ๒๕๖๓ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาปรับใช้กับทุกส่วนงานขององค์กร ทั้งในส่วนของกระบวน  การดำเนินงาน การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 
การตลาด และวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งต้องมีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล และการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ  ส่งผลให้ องค์การจัดการน้ำเสีย ทดลองติดตั้งโปรแกรมเขียนด้วยภาษา ภาษา  PHP Open 
Source ซึ่งเป็น web-base จึงไม่เสียค่าใช้จ่ายในการนำมาใช้งาน             และสามารถนำไปติดตั้งบน G-
Cloud ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (สพร.)  ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานแต่อย่างใด 
 
4.12.3 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศบรหิารงานภายในขององค์การจดัการนำ้เสีย   
2. เพื่อทดสอบความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศของหนว่ยงานภายใน  
3. เพื่อพัฒนาทกัษะ และความรูด้้านระบบสารสนเทศของพนักงาน 

 
4.12.4 เป้าหมาย 

เพื่อจดัหาระบบการควบคุมและติดตามการดำเนินงานโครงการขององค์การจัดการน้ำเสีย 

 
4.12.5 วิธีดำเนินงานหรือกิจกรรม 

1. ค้นหาระบบโปรแกรม php open source ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานภายในหน่วยงาน 
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) 

2. ติดตั้งบน  G-Cloud ของ  สพร. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)  
3. นำข้อมูลพื้นฐาน เข้าระบบ เพ่ือเตรียมการใช้งาน   
4. ทดสอบการใช้งาน เบื้องต้น 
5. จัดฝึกอบรมการใช้งานให้กับพนักงาน  องค์การจัดการน้ำเสีย ในสำนักงานใหญ่ 
6. ประเมินผลการใช้งานระบบ ผ่านแบบฟอร์มการประเมิน  Google Drive 
7. รายงานผลการใช้งาน 
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8. หากระบบเป็นที่น่าพอใจ ประกาศการใช้งานระบบ   
4.12.6 ระยะเวลาดำเนินการ 

ปี พ.ศ.2563 
 
4.12.7 สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 

อจน. สำนักงานกรุงเทพ และสาขา 
 
4.12.8 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/การตอบสนองนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ อจน. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับขีดความสามารถสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล (Digital Organization)  
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการจัดการน้ำเสีย  

 
4.12.9 งบประมาณโครงการ 

ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณรวม (จำแนกแต่ละปีงบประมาณ)  

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
รวม 

2563 2564 2565 2566 2567 

  0.5   0.5 

 
4.12.10 การวิเคราะห์ผลผลิต : ระบบสารสนเทศภายใน ที่สนับสนุนการทำงานขององค์การจัดการน้ำเสีย  
ผลลัพธ์ : มีระบบสารสนเทศบริหารงานสำนักงาน ในการเป็นหน่วยงานดิจิทัล (Digital Organization) 
 
4.12.11 การบริหารความเสี่ยงโครงการ 
ประเมินค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 
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โอกาสที่จะเกิด คำนิยาม 

ระดับ ๑ น้อยมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ครบ ร้อยละ ๑๐๐  

ระดับ ๒ น้อย ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕  

ระดับ ๓ ปานกลาง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐  

ระดับ ๔ สูง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕  

ระดับ ๕ สูงมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐  

ประเมินค่าคะแนนของผลกระทบจากความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

ผลกระทบที่จะเกิด คำนิยาม 

ระดับ ๑ น้อยมาก ระบบสามารถใช้งานได้ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระดับ ๒ น้อย ระบบมีปัญหาเล็กน้อย แก้ไขได้ ตอบสนองผู้ใช้งาน 

ระดับ ๓ ปานกลาง ระบบมีปัญหาบ้าง แก้ไขได้ ตอบสนองผู้ใช้งาน 

ระดับ ๔ สูง ระบบเกิดปัญหา  ไม่สอบสนองผู้ใช้งาน   

ระดับ ๕ สูงมาก ระบบไม่สามารถใช้งานได้ 

 
4.12.12 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

ประเด็นการประเมิน : บุคลากรสามารถใช้งานระบบสารสนเทศบริหารงาน
สำนักงาน 

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน   : รายงานผลการใช้งานระบบสารสนเทศบริหารงาน 

สำนักงาน 
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4.12.13 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 

หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : การนำระบบสารสนเทศบริหารงานสำนักงาน  
ขององค์การจัดการน้ำเสียมาใช้ในการทำงาน 

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล :แบบสำรวจการใช้งานระบบสารสนเทศบริหาร 
งานสำนักงาน 

ระยะเวลาในการติดตามผล : ภายในช่วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน 
 
4.12.14 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝ่ายพัฒนาองค์กร  
 
4.12.15 การวิเคราะห์ผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน 
อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return หรือ IRR) มีค่าเท่ากับ 10.643  

  NPV = 32,388.36 อัตราผลตอบแทนที่ 8% 
B/C = 1.069 

ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 

1. ระบบสารสนเทศบริหารงานสำนักงาน 

 

4.12.16 ตัวชี้วัดและความสำเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 

1. ลดเวลาและลดการใช้กระดาษ 

เชิงคุณภาพ  

1. องค์กร มีระบบสารสนเทศบริหารงานสำนักงาน ใช้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
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ปี 
 

(1) 
ค่าใช้จ่าย 

 

(2) 
ผลตอบแทน 

 

(3) 
r = 8% 
1/(1+r)t 

(4) = (1) x (3) 
PV ของค่าใช้จ่าย 

 

(5) = (2) x (3) 
PV ของผลตอบแทน 

 

2565 500,000 0 0.926 462,963 0 

2566  0 300,000 0.857 0 257,202 

2567  0 300,000 0.794 0 238,150 

รวม 500,000     462,963 495,351 

 

 
= 495,351/462,963= 1.069 

สรุป อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio ) มีค่าเท่ากับ 1.069 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า 
ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะลงทุน 

 
IRR= อัตราคิดลดตัวต่ำ + ผลต่างระหว่างอัตราติดลดทั้งสอง x NPV ของอัตราคิดลดตัวต่ำ 
                   ผลต่างของ NPV ตามอัตราคิดลดทั้งสอง 
     = 8 + (12-8) x (32,388.36)/[ 32,388.36-(-16,614.98)] 
     = 10.643 
สรุป อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return หรือ IRR) มีค่าเท่ากับ 10.643 

ปี (1) (2) (3) (4) (5) = (3) x 
(4) 

(6) (7) = (3) x (6) 

ค่าใช้จ่าย ผลตอบแทน ผลตอบแทนสุทธิ R=8% PV  R=12% PV  

      1/(1+r)t   1/(1+r)t   

2565 -500000   -500,000 0.93 -462,962.96 0.89 -446,428.57 

2566   300,000 300,000 0.86 257,201.65 0.80 239,158.16 

2567  300,000 300,000 0.79 238,149.67 0.64 190,655.42 

    100,000  32,388.36  -16,614.98 
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NPV = 32,388.36 อัตราผลตอบแทนที่ 8% 
B/C = 1.069 
ผลตอบแทน คิดจากการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน ลดเวลาการทำงาน  
คิดเป็น 142.05 บาท/วัน x 22 วัน/เดือน =3,125บาท/เดือน x12 เดือน  = 37,500 บาท/ปี     
รวม 8 คน x 8 เป็นเงิน 300,000 บาท 
 

ค่าจ้างต่อวัน  เฉลี่ยฐานเงินเดือน 25,000 บาท 1,136.36 

ค่าจ้างต่อชั่วโมง 142.05 

ประหยัดเวลา 1 ชั่วโมง 142.05 

ประหยัดเวลา 1 ชั่วโมง คิดเป็นค่าจ้างต่อเดือน 3,125.00 

ประหยัดเวลา  คิดเป็นค่าจ้างต่อเดือนสำหรับ 8 คน 25,000.00 

ประหยัดเวลา  คิดเป็นค่าจ้างต่อเดือนสำหรับ4 คน ต่อปี 300,000.00 
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4.13.1 โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรในองค์กร (Digital Literacy) 
ของ อจน.     
4.13.2 หลักการและเหตุผล 

องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่
บุคลากรในองค์กร (Digital Literacy) ของ อจน. เพ่ือให้เป็นไปตาม แผนการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง ในการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อจน. มีความจำเป็นที่จะต้องมีการให้
ความรู้ และพัฒนาให้ทันยุคทันสมัยแก่พนักงานภายในองค์กร โดยการนำวิทยากรจากภายนอกที่มีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมเข้ามาเสริมในการดำเนินงานของพนักงาน อจน. ก้าวขึ้นเป็นองค์กรชั้นนำ  

 
4.13.3 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปรับเปลี่ยนการทำงานของพนักงานภายในองค์กรมีความทันสมัย และเป็นยุคดิจิทัล 
2. ได้รับความรู้ความเข้าใจและนำองค์กรไปสู่ยุคดิจิทัล 
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

4.13.4 เป้าหมาย 
มีความเข้าใจและปรับเปลี่ยนมาใช้ในกระบวนการทำงานมากยิ่งข้ึน   

 
4.13.5 วิธีดำเนินงานหรือกิจกรรม 

1. เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการน้ำเสีย 
2. ดำเนินการกำหนดหลักสูตรการอบรม 
3. จัดหาวิทยากรที่จะมาบรรยาย 
4. กำหนดกลุ่มผู้เรียนตามหลักสูตร 
5. ประเมินผลความเข้าใจก่อนการอบรม 
6. อบรมการใช้งานสารสนเทศ 
7. ประเมินผลความเข้าใจหลังการอบรม 
  

4.13.6 ระยะเวลาดำเนินการ 
ปี พ.ศ.2563-2565 

 
4.13.7 สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 
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อจน. ส่วนกลาง และสำนักงานสาขา 
4.13.8 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาตร์ อจน. 
ยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Human and Innovation) 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ 

 
4.13.9 งบประมาณโครงการ 

ปีงบประมาณ 2563-2565 
งบประมาณรวม (จำแนกแต่ละปีงบประมาณ)  

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ รวม 

2563 2564 2565 2566 2567 
 0.608 0.608   1.216 

 
4.13.10 การวิเคราะห์ผลผลิต : การดำเนินการจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้แก่พนักงาน
ได้เข้าใจ 
ผลลัพธ์ : พนักงานได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาประยุกค์ใช้ในการทำงานมากยิ่งขึ้น 
4.13.11 การบริหารความเสี่ยงโครงการ 
ประเมินค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

โอกาสที่จะเกิด คำนิยาม 

ระดับ ๑ น้อยมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ครบ ร้อยละ ๑๐๐  

ระดับ ๒ น้อย ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕  

ระดับ ๓ ปานกลาง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐  

ระดับ ๔ สูง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕  

ระดับ ๕ สูงมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐  
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ประเมินค่าคะแนนของผลกระทบจากความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

ผลกระทบที่จะเกิด คำนิยาม 

ระดับ ๑ น้อยมาก ไม่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระดับ ๒ น้อย มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระดับ ๓ ปานกลาง มีผลกระทบปานกลางต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระดับ ๔ สูง ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและเกิดความเสียหายต่อองค์กร 

ระดับ ๕ สูงมาก ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและเกิดความเสียหายมากต่อองค์กร 

 
4.13.12 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 ประเด็นการประเมิน   : ความสำเร็จต่อการดำเนินงานหลักจากได้รับการ 

ฝึกอบรม 
 วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารแก่พนักงาน 

ที่ได้รับการฝึกอบรม 
 
4.13.13 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
 หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความสำเร็จต่อการดำเนินงานหลักจากได้รับการ 

ฝึกอบรม  
วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารแก่พนักงาน 

ที่ได้รับการฝึกอบรม 
ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  
 

4.13.14 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองสารสนเทศและประเมินผล 

4.13.15 การวิเคราะห์ผลประโยชน์ 
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ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน 
- ไม่มี 
ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 
1. พนักงานได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในการทำงานมากยิ่งขึ้น 
2. เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงานที่เข้าสู่ยุคดิจิทัลมากยิ่งข้ึน 

 

4.13.16 ตัวชี้วัดและความสำเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ 
1. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ  
เชิงคุณภาพ 
1. พนักงานความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการน้ำเสีย ทั่วทุก

ภูมิภาคของประเทศ 
 

ผลประโยชน์ที่ยากจะ
ประเมินค่าเป็นตัวเงิน 

ผู้รับผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์
สูงสุด 

ผลประโยชน์ที่เกิด
แก่หน่วยงาน 

ผลประโยชน์ที่เกิด
แก่ผู้รับบริการ 

ผลประโยชน์ที่เกิด
แก่สังคมโดยรวม 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

พนักงานได้นำความรู้ที่
ได้จากการฝึกอบรมมา
ประยุกค์ใช้ในการ
ทำงานมากยิ่งข้ึน 

        

* 

  

  

    

* 

  

  * 

    

5 

เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของกระบวนการ
ทำงานท่ีเข้าสู่ยุคดิจิทลั
มากยิ่งข้ึน 

        

*   

      

*   

  

* 

    

5 
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4.14.1  โครงการศึกษาการบริหารจัดการองค์กร 8 Enablers  

4.14.2 ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการ 
1) ระดับหน่วยงาน (แผนวิสาหกิจ อจน.) 
     1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 
     2. กลยุทธ์ที่ 3.3 : ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ 
2) ความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ (ระบุว่าสอดคล้องกับแผนทั้งสามระดับอย่างไร)  

         - แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     - แผนระดับที่ 2 

  2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 
     - แผนย่อย การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ 
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
          - เป้าหมายรวม ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ 
      2.2.4 แผนมั่นคงแห่งชาติ (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล) 
     - แผนระดับที่ 3 (หากสามารถระบุได้)   - 

4.14.3 หลักการเหตุผล  

องค์การจัดการน้ำเสีย )อจน (.มเชิงปฏิบัติการ เรื่องการศึกษาการบริหารจัดการองค์กรได้จัดทำโครงการอบร 8  
Enablers ขึ้น ให้แก่บุคลากรภายในของ อจน  .เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการบริหารของ อจน .โดย

มุ่งเน้นการพัฒนาทั้ง 8 ด้าน  อย่างเป็นระบบ และขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถสะท้อนถึง
ความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้อย่างแท้จริง โดยได้พิจารณานำข้อดี /จุดแข็งของระบบทั้ง 8 Enablers 
มาใช้ ปรับปรุงจุดด้อย ให้แก่องค์กรได้อีกด้วย 

4.14.4 วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการขององค์กรให้มีความพร้อมในทุกด้าน 

2) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร 
3)  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานขององค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

4.14.5 เป้าหมายโครงการ 

 1) เชิงปริมาณ พนักงาน และลูกจ้างมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร  
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2) เชิงคุณภาพ ยกระดับองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

 

4.14.6 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 1) เชิงปริมาณ พนักงานภายในองค์กรมีความเข้าใจในการดำเนินงานเพิ่มข้ึน 
 2) เชิงคุณภาพ องค์กรมีความพัฒนาและก้าวหน้าต่อการดำเนินงานมากขึ้น 

4.14.7 กลุ่มเป้าหมาย พนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย 

4.14.8 วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการเข้าทีป่ระชุมคณะทำงานดิจิทลั องค์การ
จัดการน้ำเสีย 

15 วัน กองสารสนเทศและ
ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 2 จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

10 วัน กองสารสนเทศและ
ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดหาผูร้บัจ้าง 15 วัน กองสารสนเทศและ
ประเมินผล /กองพัสดุและ
บริการ 

กิจกรรมที่ 4 ส่งมอบและตรวจรับ 5 วัน คณะกรรมการตรวจรับ 

4.14.9 การประเมินผลโครงการ 
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
   - ประเด็นการประเมิน พนักงาน ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
   - วธิีการ จัดกิจกรรมการบริหารจัดการองค์กร 
   - เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แบบรายงานการจัดกิจกรรม 
1 ผลผลิต (ผลที่เกิดข้ึนทันทีโดยตรง) การบริหารจัดการขององค์กร มีความเข้มแข็งทุกด้าน 
2 ผลลัพธ์ (ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต) ผ่านการประเมินในการบริหารองค์กรทั้ง 8 ด้าน 
3 ผลกระทบ (ผลระยะยาวซึ่งเป็นผลจุดหมายปลายทาง) การดำเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายได้
ชัดเจน 

4.14.10 การติดตามผล (ระบุวิธีการและระยะเวลา) 
การสำรวจประเมินผลการดำเนินงานหลักจากการนำระบบ 8 Enablers เข้ามาประยุกต์ใช้ภายใน

องค์กร 
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4.14.11 พ้ืนที่เป้าหมาย (ระบุสถานที่ หรือพิกัดที่ตั้งของโครงการ) 
อจน. ส่วนกลาง และสำนักงานสาขา 

4.14.12 ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี) ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 

4.14.13 งบประมาณทั้งหมด จำนวน 5.0000 ล้านบาท  

 1 ปี     ผูกพันเดิม    ผูกพันใหม่ 
(หากเป็นงบประมาณผูกพัน ให้แยกงบประมาณรายปี) 
- ปี 2563 จำนวน       -     ล้านบาท 
- ปี 2564 จำนวน 5.0000 ล้านบาท 
- ปี 2565 จำนวน       -     ล้านบาท 
- ปี 2566 จำนวน       -     ล้านบาท 

4.14.13.1 ประเภทรายการ  
 รายการดำเนินการ (Function) 
 รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม 
 รายการก่อสร้าง 
 ค่าจ้างท่ีปรึกษา 

 โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้าง/จ้างที่ปรึกษา   -  
วงเงินรวมทั้งสิ้น (ค่าก่อสร้าง + ค่าจ้างท่ีปรึกษา)  - ล้านบาท 

(กรณีเป็นค่าก่อสร้าง + ค่าจ้างที่ปรึกษา)           หน่วย : ล้านบาท 
ปีงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงาน รวม 

2563 - - - 

2564 - - - 

2565 - - - 

2566 - - - 
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4.14.13.2 แผนการใช้จ่ายเงินรายเดือน      หน่วย : ล้านบาท 

ลำดับ 
กิจกรรม 

การดำเนินงาน 

แผนงาน
/ 

แผนเงิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
กิจกรรม 1 จัดซื้อจัด
จ้าง 

แผนงาน 
                        

   แผนเงิน                         
2 กิจกรรม 2 

ดำเนินการและทำ
การฝึกอบรม/ดำเนิน
กิจกรรมตามแผนผู้
รับจ้าง 

แผนงาน                         

  แผนเงิน 

                        

3 
กิจกรรม 3 ตรวจรับ
งาน 

แผนงาน 
                        

    แผนเงิน                         
รวมงบประมาณ 5.0000 

4.14.14 ผลประโยชน์ที่ได้รับ (เช่น จำนวนประชากรผู้ได้รับผลประโยชน์ ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ เป็นต้น) 
1. องค์กรมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักการ มีความเข้มแข็ง ผู้เกี่ยวข้องมี ความพึงพอใจ

มากกว่าร้อยละ 80 
2. องค์กรมีคุณภาพการการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล 

4.14.15 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ : ความเข้าใจใน 8 Enablers ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน 
 การบริหารความเสี่ยง : การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในแต่ละหัวข้อ 8 Enablers ที่รับผิดชอบ 

4.14.16 ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสารสนเทศและประเมินผล 
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ผลประโยชน์ที่ยากจะ
ประเมินค่าเป็นตัวเงิน 

ผู้รับผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์
สูงสุด 

ผลประโยชน์ที่เกิด
แก่หน่วยงาน 

ผลประโยชน์ที่เกดิ
แก่ผู้รับบริการ 

ผลประโยชน์ที่เกิด
แก่สังคมโดยรวม 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

พนักงานภายในองค์กร
มีความเข้าใจในการ
ดำเนินงานเพิ่มขึ้น 

        

* 

  

  

    

* 

  

  * 

    

5 

องค์กรมีความพัฒนา
และก้าวหน้าต่อการ
ดำเนินงานมากขึ้น  

        

*   

      

*   

  

* 

    

5 
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4.15.1 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการน้ำเสีย 
4.15.2  ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการ 
1)ระดับหน่วยงาน (แผนวิสาหกิจ อจน.) 

1. ยุทธศาสตร์ที่  การพัฒนาการจัดการน้ำเสียด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
2. กลยุทธ์ที่  ประยุกต์ใช้ Green Technology ในการจัดการน้ำเสีย 

2) ความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ (ระบุว่าสอดคล้องกับแผนทั้งสามระดับอย่างไร)  
         - แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

     - แผนระดับที่ 2 
  2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 

     - แผนย่อย การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ 
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
          - เป้าหมายรวม ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ 
      2.2.4 แผนมั่นคงแห่งชาติ (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล) 
     - แผนระดับที่ 3 (หากสามารถระบุได้)   - 

4.15.3 หลักการเหตุผล  
ปัจจุบัน องค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการบริหารจัดการระบบ

บำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคทั่วประเทศกว่า 26 แห่ง รวมถึงการจัดให้มี และบริหารจัดการ
ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๗ แห่ง และศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำอีก 12 
แห่ง 

องค์การจัดการน้ำเสีย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการลดการใช้พลังงาน การนำพลังงานที่สะอาด ซึ่ง
เป็นพลังงานที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ได้อย่างไม่มีวันหมด ง่ายต่อการดูแลรักษา มาประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียต่อไปในอนาคต 
4.15.4 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดการน้ำเสีย สำหรับลดการใช้พลังงาน ในพ้ืนที่ที่องค์การจัดการน้ำ
เสียทำความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4.15.5 เป้าหมายโครงการ 
เพ่ือสร้างเทคโนโลยี และองค์ความรู้ สำหรับการประยุกต์ใช้กับระบบบำบัดน้ำเสีย เพ่ือเป็นประโยชน์ใน

การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การใช้ระบบกังหันลมสำหรับลดการใช้พลังงงาน เป็น
ต้น 

 
4.15.6 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

มีระบบการลดการใช้พลังงาน ใช้พลังงานสะอาดในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น ระบบ
กังหันลมสำหรับลดการใช้พลังงานในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย 
4.15.7 กลุ่มเป้าหมาย 

ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนรวมของ อปท. ที่มีข้อตกลงร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสีย 
4.15.8 วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ลำดับ วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์การจัดการน้ำเสยีกับ

สถาบันการศึกษา 

1 เดือน ฝ่ายวิศวกรรม 

2 การศึกษา การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยเีพื่อลดพลังงานใน

กระบวนการบำบัดน้ำเสีย 

6 เดือน ฝ่ายวิศวกรรม 

3 การทดสอบการทำงานของเทคโนโลยีเพื่อลดพลังงานใน

กระบวนการบำบัดน้ำเสีย  

3 เดือน ฝ่ายวิศวกรรม 

4.15.9 การประเมินผลโครงการ 
ประเด็นการประเมิน ผลงานนวัตกรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
วิธีการ ผลงานนวัตกรรมที่ผ่านความเห็นชอบจากสถาบันการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  รายงานผลการพัฒนานวัตกรรมและคู่มือการใช้งาน 

4.15.10 พื้นที่เป้าหมาย (ระบุสถานที่ หรือพิกัดที่ตั้งของโครงการ) ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนรวมของ อปท. ที่มี
ข้อตกลงร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสีย 
4.15.11ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี) ตุลาคม 2563 – กรกฎาคม 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
4.15.12  งบประมาณทั้งหมด  

จำนวน 5.0000 ล้านบาท  

 1 ปี     ผูกพันเดิม    ผูกพันใหม่ 
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ประเภทรายการ  
 รายการดำเนินการ (Function) 
 รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม 
 รายการก่อสร้าง 
 ค่าจ้างท่ีปรึกษา 

 
 
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการน้ำเสีย 
วงเงินรวมทั้งสิ้น 5.0000 ล้านบาท 

       หน่วย : ล้านบาท 
ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 รวม 

5.0000 - - 5.0000 

 
 
แผนการใช้จ่ายเงินรายเดือน        หน่วย : ล้านบาท 

ลำดั
บ 

กิจกรรม 
แผนงาน/
ผลงาน 

ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
งานวิจัยด้านการ

จัดการน้ำเสียอย่าง
ครบวงจร 

แผนงาน             

ผลงาน             
แผนการ
เบิกจ่าย 

            

ผลการเบิกจ่าย 
  1.5000    1.5000    

2.000
0 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5.0000 

 
4.15.13 ผลประโยชน์ที่ได้รับ 

มีระบบการลดการใช้พลังงาน ใช้พลังงานสะอาดในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย  
 

4.15.14 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยงการดำเนินการ : ไม่สามารถวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการน้ำเสีย ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 

 การบริหารความเสี่ยง : การเตรียมความพร้อม เช่น การจัดทำแผนการดำเนินงาน กำหนดระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ การประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน เป็นต้น 



                                                     แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย  พ.ศ.2564     

 

 

170                    

องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

 

 

ผลประโยชน์ที่ยากจะประเมิน
ค่าเป็นตัวเงิน 

ผู้รับผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์
สูงสุด 

ผลประโยชน์ที่เกิด
แก่หน่วยงาน 

ผลประโยชน์ที่เกิด
แก่ผู้รับบริการ 

ผลประโยชน์ที่เกิด
แก่สังคมโดยรวม 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

มีระบบการลดการใช้พลังงาน ใช้
พลังงานสะอาดในการบริหาร
จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 

        *         *      

  

*  5 

การพัฒนาด้าน Green 
Technology 

        

* 

  

  

    

* 

  

   

  

* 5 

 
 
4.15.15 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ฝ่ายวิศวกรรม องค์การจัดการน้ำเสีย 
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4.16.1 โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
 

4.16.2 หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546              

มาตรา 11 กำหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ ในส่วนราชการเพ่ือให้ มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ    เพ่ือนำมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการภายในสังกัดให้เป็นบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ภายในองค์กรเป็นการนำความรู้ มา
ใช้พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้ได้มากที่สุด โดยมีกระบวนการในการสรรหาความรู้ เพ่ือถ่ายทอดและ
แบ่งปันไปยังบุคลากรเป้าหมายได้ อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น 
พัฒนาคนหรือผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาฐานความรู้ขององค์กร  

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การจัดการน้ำเสียจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำกระบวนการจัดการ
ความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ และพัฒนาฐานความรู้ 
ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและบังเกิดผลต่อการปฏิบัติด้านพัฒนาองค์กร  ดังนั้น จึงมีความ
จำเป็นต้องจัดทำโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) ขององค์การจัดการน้ำเสีย 

 
4.16.3 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบของบุคลากร 
2. เพื่อสังเคราะห์งานของบคุลากรทกุฝ่ายขององค์การจดัการน้ำเสียให้เปน็ระบบ 
3. เพื่อบูรณาการการจดัการความรู้สู่การพัฒนางานที่ปฏบิัติจรงิ 

4.16.4 เป้าหมาย 

เพือ่จัดทำองค์ความรู้ของหน่วยงานให้เป็นระบบ  

4.16.5 วิธีดำเนินงานหรือกิจกรรม 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการจัดการความรู้ องค์การจดัการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2563 
2. ประกาศนโยบายจัดการความรู้ องค์การจดัการน้ำเสยี 
3. จัดทำแผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) 
4. จัดประชุมจดัการความรู้ (KM) เพื่อการพัฒนาองค์กร จำนวน 5 ครัง้ เป็นอยา่งนอ้ย 
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5. จัดทำวารสารสิ่งพิมพ์ /เว็บไซต์  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้
และเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

6. รายงานผลการดำเนนิงานของกลุ่มความรู ้
7. เข้ารว่มการสรรหา Best Practice 

4.16.6 ระยะเวลาดำเนินการ 
ปี พ.ศ.2564-2565 

4.16.7 สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 
อจน. สำนักงานกรุงเทพ และสาขา 

4.16.8 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/การตอบสนองนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ อจน. 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Human and Innovation) 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ   

4.16.9 งบประมาณโครงการ 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

งบประมาณรวม (จำแนกแต่ละปีงบประมาณ)  

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
รวม 

2563 2564 2565 2566 2567 

 0.03 0.03   0.06 

 
4.16.10 การวิเคราะห์ผลผลิต : ระบบการจัดการความรู้ขอองค์การจัดการน้ำเสีย และบุคลากรสามารถนำ
ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปพัฒนางานในองค์กรต่อไป 
ผลลัพธ์ : ระบบการจัดการความรู้ขอองค์การจัดการน้ำเสีย 
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4.16.11 การบริหารความเสี่ยงโครงการ 
ประเมินค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

โอกาสที่จะเกิด คำนิยาม 

ระดับ ๑ น้อยมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ครบ ร้อยละ ๑๐๐  

ระดับ ๒ น้อย ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕  
ระดับ ๓ ปานกลาง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐  

ระดับ ๔ สูง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕  

ระดับ ๕ สูงมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐  
 ประเมินค่าคะแนนของผลกระทบจากความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

ผลกระทบที่จะเกิด คำนิยาม 

ระดับ ๑ น้อยมาก ไม่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระดับ ๒ น้อย มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระดับ ๓ ปานกลาง มีผลกระทบปานกลางต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระดบั ๔ สูง ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและเกิดความเสียหายต่อองค์กร 

ระดับ ๕ สูงมาก ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและเกิดความเสียหายมากต่อองค์กร 

 
4.16.12 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

ประเด็นการประเมิน : บุคลากรสามารถเรียนรู้ได้จากระบบการจัดการความรู้
ขององค์การจัดการน้ำเสีย 

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน   :รายงานผลการใช้งานระบบการจัดการความรู้  

ขององค์การจัดการน้ำเสีย 
4.16.13 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 

หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : การนำระบบการจัดการความรู้ ขององค์การจัดการน้ำ
เสียมาใช้ในการทำงาน 

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล : การนำข้อมูลเข้าระบบ และการถ่ายทอด             
องค์ความรู้ 

ระยะเวลาในการติดตามผล : ภายในช่วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน 
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4.16.14 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝ่ายพัฒนาองค์กร  

4.16.15 การวิเคราะห์ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน 
- ไม่มี 
ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 
1. ระบบการจัดการความรู้ ขององค์การจัดการน้ำเสีย 

2. หน่วยงานสามารถก้าวสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัลตามนโยบาย Thailand 4.0 

4.16.16 ตัวชีวั้ดและความสำเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ :  

1. ลดเวลาในการเรียนรู้งาน และถ่ายทอดงาน 

เชิงคุณภาพ :  

1. องค์กร มีระบบองค์ความรู้ เพ่ิมทักษะให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  

ผลประโยชน์ที่
ยากจะประเมิน
ค่าเป็นตัวเงิน 

ผู้รับผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์
สูงสุด 

ผลประโยชน์ที่เกิด
แก่หน่วยงาน 

ผลประโยชน์ที่
เกิดแก่

ผู้รับบริการ 

ผลประโยชน์ที่เกิด
แก่สังคมโดยรวม 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ระบบการจัดการ
องค์ความรู้ ของ
องค์การจัดการน้ำ
เสีย 

        *         *      

  

*  5 

หน่วยงานสามารถ
ก้าวสู่การเป็น
หน่วยงานดิจิทัล
ตามนโยบาย 
Thailand 4.0 

        

* 

  

  

    

* 

  

   

  

* 5 
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4.17.1 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
4.17.2 หลักการและเหตุผล 

 เราได้สัมผัสกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้น พัฒนาการของการสื่อสารการ
ประชาสั ม พัน ธ์ ไป สู่ รู ป แบบ ใหม่  การใช้ สื่ อ ใหม่ ที่ เรี ยกว่ า  “Application” และสื่ อ  “New Media”                 
เข้ามามีบทบาทการดำเนินดิจิทัลเพื่อการเข้าถึงความต้องการของผู้รับ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงและ
สามารถวัดผลได้ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการสร้างโอกาสทางการรับรู้ให้กว้างขวางขึ้น ดังนั้น องค์การจัดการน้ำ
เสียจึงจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกทางเทคโนโลยีที่คอยขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์เพ่ือเข้าถึงไปยัง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน และให้สอดคล้องตามยุค Thailand 4.0 

 
4.17.3 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมพูนองค์กรความรู้ใหม่ให้กับบุคลากรภายในสำนักงาน และบุคลากรผู้ที่สนใจทั่วไป 
2. เพ่ือเป็นการทำการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าผ่านไปยังช่องทางสื่อต่างๆ เพ่ือให้เป้าหมายได้รับรู้

ข่าวสารอย่างทันท่วงที หรือเพ่ือป้องกันผลกระทบอย่างที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
4.17.4 เป้าหมาย 

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานที่มีเป้าหมายที่สำคัญให้แก่ประชาชนทราบ 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนทราบ 

4.17.5 วิธีดำเนินงานหรือกิจกรรม 
1. เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการน้ำเสีย 
2. จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
3. ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 
4. ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่าย 
5. ส่งมอบและตรวจรับ 
6. สรุปและประเมินผลเพื่อใช้ในการปรับปรุง  

 
4.17.6 ระยะเวลาดำเนินการ 

ปี พ.ศ.2563  
4.17.7 สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 

อจน. ส่วนกลาง และสำนักงานสาขา 
 
4.17.8 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/การตอบสนองนโยบาย 
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ยุทธศาตร์ อจน. 
ยุทธศาสตร์ 4 : การบูรณาการงานดิจิทัลด้านบริหารจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืน (Digital 

Sustainable) 
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการจัดการน้ำเสียตลอดห่วงโซ่อุปทานเพ่ือ

ประชาชน ประกอบด้วยแผนงาน/ โครงการ 
 
4.17.9 งบประมาณโครงการ 

ปีงบประมาณ 2564 
งบประมาณรวม (จำแนกแต่ละปีงบประมาณ)  

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ รวม 

2563 2564 2565 2566 2567 
 1.5    1.5 

 
4.17.10 การวิเคราะห์ผลผลิต : บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจก่อนนำความรู้และความสามารถไป
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน 
ผลลัพธ์ : ประชาชนมีความเข้าใจ ได้ความรู้จากการถ่ายทอด และรู้จักเป้าหมายในการดำเนินของหน่วยงาน 
4.17.11 การบริหารความเสี่ยงโครงการ 
ประเมินค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

โอกาสที่จะเกิด คำนิยาม 

ระดับ ๑ น้อยมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ครบ ร้อยละ ๑๐๐  

ระดับ ๒ น้อย ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕  

ระดับ ๓ ปานกลาง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐  

ระดับ ๔ สูง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕  

ระดับ ๕ สูงมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐  
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ประเมินค่าคะแนนของผลกระทบจากความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

ผลกระทบที่จะเกิด คำนิยาม 

ระดับ ๑ น้อยมาก ไม่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระดับ ๒ น้อย มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระดับ ๓ ปานกลาง มีผลกระทบปานกลางต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระดับ ๔ สูง ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและเกิดความเสียหายต่อองค์กร 

ระดับ ๕ สูงมาก ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและเกิดความเสียหายมากต่อองค์กร 

 
4.17.12 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 ประเด็นการประเมิน   : ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานสาขา 

และส่วนกลาง 
 วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจ 
 
4.17.13 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
 หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานสาขา 

และส่วนกลาง 
 วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจ 

ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  
 
4.17.14 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกหน่วยงาน และสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขา 
 
4.17.15 ผลประโยชน์ที่ได้รับ 

ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน 
- ไม่มี 
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ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 
1. ความเข้าใจในเป้าหมายขององค์กรให้เป้าหมายทราบ 
2. มีความตระหนักถึงภัยอัตรายของน้ำเสีย 
3. ส่งเสริมช่วยลดปริมาณน้ำเสียในประเทศให้น้อยลง 

4.17.16 ตัวชี้วัดและความสำเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ 
1. เป้าหมายมีความเข้าใจในการป้องการและช่วยลดปริมาณน้ำเสียในประเทศ 
เชิงคุณภาพ 
1. ประเทศชาติน่าอยู่และสงเสริมการใช้ชีวิตของประชาชนได้ดียิ่งข้ึน 

ผลประโยชน์ที่ยากจะ
ประเมินค่าเป็นตัวเงิน 

ผู้รับผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์
สูงสุด 

ผลประโยชน์ที่เกิด
แก่หน่วยงาน 

ผลประโยชน์ที่เกิด
แก่ผู้รับบริการ 

ผลประโยชน์ที่เกิด
แก่สังคมโดยรวม 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ความเข้าใจใน
เป้าหมายขององค์กรให้
เป้าหมายทราบ 

        *         *      

  

*  5 

มีความตระหนักถึงภัย
อัตรายของน้ำเสยี 

        

* 

  

  

    

* 

  

   

  

* 5 

ส่งเสริมช่วยลดปริมาณ
น้ำเสียในประเทศให้
น้อยลง 

    

* 

  

  

    

* 

  

   

  

* 5 
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4.18.1 โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการข้อมูลและการจัดทำระบบพยากรณ์เตือนภัยสำหรับการบริหาร
จัดการน้ำเสีย 
 

4.18.2 หลักการและเหตุผล 
องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) มีภารกิจสำคัญคือ การจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการ

บำบัดน้ำเสียภายในเขตพ้ืนที่จัดการน้ำเสีย และการให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งในและ

นอกเขตพ้ืนที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เก่ียวกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพใน

เชิงเศรษฐกิจ” รวมถึง มีการให้บริการหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่จัดการน้ำเสีย

เพ่ือให้ อจน. มีอำนาจครอบคลุมในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีระบบอยู่

แล้ว สามารถเดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง “เขตพ้ืนที่จัดการน้ำเสีย” หมายความว่า พ้ืนที่ในเขต

กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมานี   จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัด

สมุทรสาคร และพ้ืนที่อ่ืน ตามท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศใน  ราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๓   

อย่างไรก็ดีปัจจุบันข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำเสียยังกระจัดกระจายอยู่ตาม

หน่วยงานต่างๆ ทำให้ไม่มีข้อมูลเพียงพอต่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร นอกจากนี้

จำเป็นที่จะต้องมีระบบพยากรณ์การเตือนภัยสำหรับการบริหารจัดการน้ำเสีย เพ่ือนำข้อมูลที่บูรณาการมาได้ทำ

การคาดการณ์และป้องกันแก้ไขเหตุการณ์ที่อันอาจจะส่งผลต่อคุณภาพน้ำในวงกว้างได้อย่างทันท่วงที  ดังนั้นจึง

จำเป็นที่จะต้องดำเนินโครงการพัฒนาระบบการบูรณาการข้อมูลและจัดทำระบบพยากรณ์การเตือนภัยสำหรับ

การบริหารจัดการน้ำเสียขึ้น 

4.18.3 วัตถุประสงค์ 
1. บู รณ าการข้อมูลด้ านการจัดการน้ ำเสียและข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องจากหน่ วยงานต่ างๆ                

แล้วจัดทำเป็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปแสดงผลในระบบ War Room  และการ
บริหารจัดการได ้

2. จัดทำระบบพยากรณ์การเตือนภัยสำหรับการบริหารจัดการน้ำเสียในพ้ืนที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและ
ลุ่มน้ำท่าจีน 

3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ อจน. ให้มีความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ และเตรียมความพร้อมในการ
ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานในอนาคต 
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4.18.4 เป้าหมาย 
มีระบบระบบการบูรณาการข้อมูลและจัดทำระบบพยากรณ์การเตือนภัยสำหรับการบริหารจัดการ

น้ำเสียขึ้นและระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการจัดการน้ำเสียขององค์การจัดการน้ำเสียให้มีคุณภาพ 

4.18.5 วิธีดำเนินงานหรือกิจกรรม 
1. เสนอโครงการเข้าที่ประชุมคณะทำงานดิจิทัลขององค์การจัดการน้ำเสีย 
2. จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
3. ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และดำเนินการพัฒนาระบบ 
4. ส่งมอบและตรวจรับงาน 
5. สำหรับโครงการงบประมาณไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้รายงานผลต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กระทรวงมหาดไทย 
6. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือทราบ  

 
4.18.6 ระยะเวลาดำเนินการ 

ปี พ.ศ.2564  
 
4.18.7 สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 

อจน. สำนักงานกรุงเทพ  
 

4.18.8 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/การตอบสนองนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ อจน. 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : กลไกลการสร้างความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Reliance) 
กลยุทธ์ที่ 6 : กลไกลการสร้างความเชื่อมั่นด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการลงทุนร่วมเพ่ือการ

ขับเคลื่อนภารกิจของงานการจัดการน้ำเสีย  
 

4.18.9 งบประมาณโครงการ 
ปีงบประมาณ 2564 
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งบประมาณรวม (จำแนกแต่ละปีงบประมาณ)  

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
รวม 

2563 2564 2565 2566 2567 

 2.00    2.00 

 
4.18.10 การวิเคราะห์ผลผลิต : องค์การจัดการน้ำเสียมีข้อมูลและระบบเชื่อมโยงข้อมูลรวมถึงทำการเชื่อมโยง
ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและข้อมูลจากระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาตร์และระบบการบูรณาการข้อมูลและ
จัดทำระบบพยากรณ์การเตือนภัยสำหรับการบริหารจัดการน้ำเสียขึ้นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดทำระบบ
พยากรณ์การเตือนภัยสำหรับการบริหารจัดการน้ำเสีย 
ผลลัพธ์ : สามารถแก้ไขปัญหาหรือเตือนภัยหากมีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการดำเนินงานจัดการน้ำเสีย 
 
4.18.11 การบริหารความเสี่ยงโครงการ 
ประเมินค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

โอกาสที่จะเกิด คำนิยาม 

ระดับ ๑ น้อยมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ครบ ร้อยละ ๑๐๐  

ระดับ ๒ น้อย ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕  

ระดับ ๓ ปานกลาง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐  

ระดับ ๔ สูง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕  

ระดับ ๕ สูงมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐  
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ประเมินค่าคะแนนของผลกระทบจากความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

ผลกระทบที่จะเกิด คำนิยาม 

ระดับ ๑ น้อยมาก ระบบสามารถใช้งานได้ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระดับ ๒ น้อย ระบบมีปัญหาเล็กน้อย แก้ไขได้ ตอบสนองผู้ใช้งาน 

ระดับ ๓ ปานกลาง ระบบมีปัญหาบ้าง แก้ไขได้ ตอบสนองผู้ใช้งาน 

ระดับ ๔ สูง ระบบเกิดปัญหา  ไม่สอบสนองผู้ใช้งาน   

ระดับ ๕ สูงมาก ระบบไม่สามารถใช้งานได้ 

 
4.18.12 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

ประเด็นการประเมิน : ระบบพยากรณ์การเตือนภัยสำหรับการบริหาร
จัดการน้ำเสียสามารถใช้งานได้ดี อย่างมปีระสิทธิภาพ 

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล : การสำรวจความคิดเห็นการใช้งานระบบฯ 
 
4.18.13 การติดตามผล 

หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศของ 
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร 

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล : การสำรวจความคิดเห็นการใช้งานระบบฯ 
ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  

 
4.18.14 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝ่ายวิศวกรรม 
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4.18.15 การวิเคราะห์ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน 
1.  (Internal Rate of Return หรือ IRR) มีค่าเท่ากับ 15.56 
NPV = 273,823.12 อัตราผลตอบแทนที่ 8% 
B/C = 1.16 
ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 
1. หน่วยงานได้นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำเสียในพ้ืนที่ต่างๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถมีระบบระบบการบูรณาการข้อมูลและจัดทำระบบพยากรณ์การเตือนภัยสำหรับการ

บริหารจัดการน้ำเสียขึ้นและระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการจัดการน้ำเสียขององค์การจัดการน้ำเสีย 

4.18.16 ตัวชี้วัดและความสำเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ 
1. สามารถจัดทำระบบการบูรณาการข้อมูลและจัดทำระบบพยากรณ์การเตือนภัยสำหรับการ

บริหารจัดการน้ำเสียแล้วเสร็จจำนวน 1 ระบบ 

เชิงคุณภาพ 
1. ระบบการบูรณาการข้อมูลและจัดทำระบบพยากรณ์การเตือนภัยสำหรับการบริหารจัดการน้ำ

เสียสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

ปี 
 

(1) 
ค่าใช้จ่าย 

 

(2) 
ผลตอบแทน 

 

(3) 
r = 8% 
1/(1+r)t 

(4) = (1) x (3) 
PV ของค่าใช้จ่าย 

 

(5) = (2) x (3) 
PV ของผลตอบแทน 

 

2563   0.93 0 0 

2564 2,000,000  0.86 1,714,678 0 

2565  900,000 0.79 0 714,449 

2566  900,000 0.74 0 661,527 

2567  900,000 0.68 0 612,525 

รวม    1,714,678 1,988,501 
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B/C = 1,988,501/1,714,678 = 1.16 
สรุป อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio ) มีค่าเท่ากับ 1.16 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า 
ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะลงทุน 

IRR= อัตราคิดลดตัวต่ำ + ผลต่างระหว่างอัตราติดลดทั้งสอง x NPV ของอัตราคิดลดตัวต่ำ 
                     ผลต่างของ NPV ตามอัตราคิดลดทั้งสอง 
     = 8 + (12-8) x (273,823.12)/[273,823.12-(128,864.91)] 
     = 15.56 
สรุป อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return หรือ IRR) มีค่าเท่ากับ 15.56 
NPV = 273,823.12 อัตราผลตอบแทนที่ 8% 
B/C = 1.16 

ค่าจ้างต่อวัน  เฉลี่ยฐานเงินเดือน 25,000 บาท 1,136.36 

ค่าจ้างต่อชั่วโมง 142.05 

ประหยัดเวลา 2 ชั่วโมง 284.09 

ประหยัดเวลา 2 ชั่วโมง คิดเป็นค่าจ้างต่อเดือน 6,250.00 

ประหยัดเวลา  คิดเป็นค่าจ้างต่อเดือนสำหรับ 12 คน 75,000.00 

ประหยัดเวลา  คิดเป็นค่าจ้างต่อเดือนสำหรับ12 คน ต่อปี 900,000.00 

ปี (1) (2) (3) (4) (5) = (3) x (4) (6) (7) = (3) x (6) 

ค่าใช้จ่าย ผลตอบแทน ผลตอบแทนสุทธิ R=8% PV  R=12% PV  

      1/(1+r)t   1/(1+r)t   

2563       0.93  0.89 0.00 

2564 -2,000,000.00   -2,000,000.00 0.86 -1,714,677.64 0.80 -1,594,387.76 

2565   900,000 900,000.00 0.79 714,449.02 0.71 640,602.22 

2566   900,000 900,000.00 0.74 661,526.87 0.64 571,966.27 

2567   900,000 900,000.00 0.68 612,524.88 0.57 510,684.17 

รวม         273,823.12   128,864.91 
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4. 19.1 โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือสำหรับตรวจสอบและรายงานคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Online Monitoring) จำนวน 2 แห่ง 

4. 19.2  ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการ 
1) ระดับหน่วยงาน (แผนวิสาหกิจ อจน.) 

     1. ยุทธศาสตร์ที ่2    การพัฒนาการจัดการน้ำเสียด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 2. กลยุทธ์ที่ 4       การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตามและควบคุมการจัดการ

น้ำเสียอย่างบูรณาการ 
2) ความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ 

 - แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 - แผนระดับที่ 2 

2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 
 - แผนย่อย การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ 

2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 - เป้าหมายรวม ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถสนับสนุนการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ 

2.2.4 แผนมั่นคงแห่งชาติ (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล) 
- แผนระดับที่ 3 (หากสามารถระบุได้)    - 

4. 19.3 หลักการเหตุผล 
ปัญหาแหล่งน้ำเน่าเสียของประเทศไทยส่วนใหญ่ เกิดจากการใช้ทรัพยากรน้ำโดยที่ ไม่คำนึงถึง

ผลกระทบ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินจากการปนเปื้อนของสารมลพิษทางน้ำเพ่ิมขึ้น 
ด้วยวิถีชีวิตคนไทยมีความผูกพันกับสายน้ำ โดยแม่น้ำเป็นทั้งแหล่งอาหาร เป็นเส้นทางคมนาคม เป็นแหล่งน้ำ
สำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือน เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา และใช้ในภาคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม เมื่อมีการเพ่ิมขึ้นของประชากร ตลอดจนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ทำให้แหล่ง
น้ำต่างๆ ต้องรับบทบาทในการรองรับของเสียจากแหล่งกำเนิดต่างๆ เพ่ิมมากขึ้นจนเกินขีดความสามารถที่จะ
ฟอกตัวเองตามธรรมชาติได้จนก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียขึ้น โดยในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียและ
ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งจากการตายของปลาในกระชังของเกษตรกรและสัตว์น้ำในธรรมชาติ ตลอดจนปัญหาใน
การอุปโภคบริโภค  
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การประเมินคุณภาพน้ำ ตรวจสอบคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำเป็นการหาสาเหตุความสกปรกของน้ำ 
จะต้องตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของความสกปรก เพ่ือสืบหาสาเหตุความสกปรกและระดับของความสกปรก 
ในการตรวจสอบคุณภาพของแหล่งน้ำสามารถกระทำได้หลายวิธี แบ่งได้เป็นวิธีทางเคมี ทางกายภาพและ           
ทางชีวภาพ ค่าที่ ใช้ประเมินระดับความสกปรกและประเภทของความสกปรกในแหล่งน้ ำเรี ยกว่า                          
ดัชนีคุณภาพน้ ำ ซึ่ งดัชนีที่ ใช้ตรวจสอบคือ ค่ าออกซิ เจนที่ ละลายในน้ ำ (Dissolved Oxygen : DO)                        
ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพน้ำที่แสดงให้ทราบถึงความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์
ที่มีอยู่ในน้ำคือ บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand : BOD) ถาแหล่งน้ำใดมีค่าบีโอดีสูง แสดงว่าแหล่งน้ำ
นั้นมีความสกปรกสูง ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี แสดงให้เห็นปริมาณสารอินทรีย์                       ที่
เป็นต้นเหตุของความสกปรกในน้ำ (Chemical Oxygen Demand : COD) และค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 
อีกทั้ งสามารถใช้วิธีทางกายภาพ ได้แก่ อุณหภูมิ  สี  กลิ่น ความขุ่น และสภาพการนำไฟฟ้ามาร่วมใช้               
ในการวิเคราะห์แหล่งน้ำ ซึ่งการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำนิยมปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายทั้งในยุโรป 
สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย เป็นต้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ใช้น้ำสามารถรับรู้สถานการณ์ปัญหาน้ำเน่าเสีย และเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสียเพ่ือลดผลกระทบ ตลอดจนเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์ปัญหาคุณภาพน้ำที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และสามารถรับรู้ข้อมูลคุณภาพน้ำได้ทันทีเพ่ือการแจ้ง
เตือนเมื่อเกิดภาวะน้ำเน่าเสีย องค์การจัดการน้ำเสีย จึงให้ความสำคัญในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียได้
อย่างมีประสิทธิภาพผ่านมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ โดยการติดตั้งเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบและรายงาน
คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Online Monitoring) โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์
ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย ทั้งนี้ องค์การจัดการน้ำเสีย พิจารณาแล้วเห็นควรให้ติดตั้ง 
Online Monitoring จำนวน 2 แห่ง ในปี 2564 ได้แก่ เทศบาลตำบลราไวย์ และ เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ 
4. 19.4 วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง              
มีประสิทธิภาพ 
 2 เพื่อให้ส่งข้อมูลมาที่ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย 
 3 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
4. 19.5 เป้าหมายโครงการ 
 โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือสำหรับตรวจสอบและรายงานคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Online Monitoring) จำนวน 2 แห่ง เพ่ือติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยส่งข้อมูลมาที่ศูนย์ติดตามและรายงาน
สถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย (War room) 
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4. 19.6 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 1) เชิงปริมาณ 
 1.1 มีระบบติดตามคุณภาพน้ำที่มีประสิทธิภาพ สำหรับตรวจสอบคุณภาพน้ำและส่งข้อมูลมายัง
รายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย จำนวน 2 แห่ง 
 2) เชิงคุณภาพ 
  2.1 มีเครื่องมือสำหรับตรวจสอบและรายงานคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (Online Monitoring) เพ่ือสนับสนุนการทำงานของศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสีย
ประเทศไทย (War room)  
4. 19.7 กลุ่มเป้าหมาย 

พ้ืนที่ที่องค์การจัดการน้ำเสียเข้าดำเนินการบริหารจัดการ 
 

4. 19.8 วิธีการดำเนินงาน /ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดทำโครงการขอบเขตงานและขออนุมัติ 30 วัน กปง.1 
2. ติดตั้งและทดสอบระบบตามสัญญา 270 วัน กปง.1 
3. สรุปผลรายงานผู้บริหาร 30 วัน กปง.1 

4. 19.9 การประเมินผลโครงการ 
   - ประเด็นการประเมิน   :   ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามความสามารถของระบบ

และสามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       

   - วธิีการ    :   ตรวจวัดคุณภาพน้ำตามตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กำหนดไว้ใน
ประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   - เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน   :   ตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังจากผ่านการบำบัด 
1) ผลผลิต (ผลที่เกิดข้ึนทันทีโดยตรง) 

  1.1 คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 100   
 2) ผลลัพธ์ (ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต)  

2.1 การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ 
3) ผลกระทบ (ผลระยะยาวซึ่งเป็นผลจุดหมายปลายทาง)   - 

4. 19.10 การติดตามผล (ระบุวิธีการและระยะเวลา) 
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      หัวข้อในการติดตามคือ ระบบบำบัดน้ำเสียยังอยู่ในสภาพดีและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยวิธีการสุ่มตรวจคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียที่เข้าไปดำเนินการ 
และสัมภาษณ์/สำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการ 
4. 19.11 พื้นที่เป้าหมาย (ระบุสถานที่ หรือพิกัดท่ีตั้งของโครงการ) 
 1 เทศบาลตำบลราไวย์       7.7799, 98.3114  จังหวัดภูเก็ต  2,000,000  บาท 
 2 เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ  12.3951, 99.9904  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  2,000,000  บาท 
4. 19.12 ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
4. 19.13 งบประมาณทั้งหมด จำนวน    4.0000   ล้านบาท  

 1 ป ี    ผูกพนัเดมิ    ผูกพนัใหม ่
(หากเป็นงบประมาณผูกพัน ให้แยกงบประมาณรายปี) 
- ปี 2563 จำนวน   -       ล้านบาท 
- ปี 2564 จำนวน   4.0000   ล้านบาท 
- ปี 2565 จำนวน   -       ล้านบาท 
- ปี 2566 จำนวน   -       ล้านบาท 

1) ประเภทรายการ  
 รายการดำเนินการ (Function) 
 รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม 
 รายการก่อสร้าง 
 ค่าจ้างที่ปรึกษา 

 
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้าง/จ้างที่ปรึกษา    -  

วงเงินรวมทั้งสิ้น (ค่าก่อสร้าง + ค่าจ้างที่ปรึกษา)  -  ล้านบาท 
 (กรณีเป็นค่าก่อสรา้ง + ค่าจ้างที่ปรึกษา)        หน่วย : ล้านบาท 
ปีงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงาน รวม 

2563 - - - 
2564 - - - 
2565 - - - 
2566 - - - 
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2) แผนการใช้จ่ายเงินรายเดอืน           หนว่ย : ลา้นบาท 

ลำดับ 
กิจกรรม 

การดำเนินงาน 
แผนงาน/ 
แผนเงิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
จัดทำแผนงาน
โครงการและขออนุมัติ
โครงการ 

แผนงาน 
                        

  
 

แผนเงิน                        

2 
ติดต้ังและทดสอบ
ระบบตามสัญญา 

แผนงาน 
                        

    แผนเงิน                      4.0   

3 
สรุปผลรายงาน
ผู้บริหาร 

แผนงาน 
                        

    แผนเงิน                         

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4.0000 

  
4.19.14 ผลประโยชน์ที่ไดร้ับ 
 ประชาชนผู้ใช้น้ำสามารถรับรู้สถานการณ์ปัญหาน้ำเน่าเสีย และเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหา
น้ำเน่าเสียเพ่ือลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหาน้ำเสีย ตลอดจนเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์ปัญหาคุณภาพน้ำที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสามารถรับรู้ข้อมูลคุณภาพน้ำได้ 
 
4.19.15 การวิเคราะห์ผลผลิต     

1.  สามารถติดตั้งเครื่องมือสำหรับตรวจสอบและรายงานระบบรวบรวมน้ำเสีย (Online 
Monitoring) จำนวน 5 พ้ืนที่ (ปี 2564)                                 

2. ช่วยควบคุมคุณภาพน้ำผ่านการบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
ผลลัพธ์ : 1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลคุณภาพน้ำผ่านการบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
    2. ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า   

4.19.16  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม   :   การเกิดภัยธรรมชาติของประเทศไทย เช่น น้ำท่วม ลมพายุ อาจเกิด
ปัญหาอุปสรรคกับระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งการเกิดภัยธรรมชาติเป็นเรื่องซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ อาจมีโอกาสเกิด
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ค่อนข้างน้อย ในการดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสีย แต่อาจเกิดขึ้นได้จากสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั่วโลก 
 การบริหารความเสี่ยง   :  

1. จัดทำแผนสำรองฉุกเฉิน ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียเกิดความเสียหาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนในพื้นท่ี 

2. จัดทำแผนหาเงินทุนสำรองกรณีมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย 
3. ให้ความรู้กับพนักงาน/ลูกจ้าง โดยการฝึกอบรมเรื่องการแก้ไขปัญหากรณีการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
4. จัดให้มีอุปกรณ์การแจ้งเตือนภัย  

4.19.17 การบริหารความเสี่ยงโครงการ 
ประเมินค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

โอกาสที่จะเกิด คำนิยาม 

ระดับ ๑ น้อยมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ครบ ร้อยละ ๑๐๐  

ระดับ ๒ น้อย ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕  

ระดับ ๓ ปานกลาง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐  
ระดับ ๔ สูง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕  

ระดับ ๕ สูงมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐  
ประเมินค่าคะแนนของผลกระทบจากความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

ผลกระทบที่จะเกิด คำนิยาม 

ระดับ ๑ น้อยมาก ระบบสามารถใช้งานได้ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระดับ ๒ น้อย ระบบมีปัญหาเล็กน้อย แก้ไขได้ ตอบสนองผู้ใช้งาน 

ระดับ ๓ ปานกลาง ระบบมีปัญหาบ้าง แก้ไขได้ ตอบสนองผู้ใช้งาน 

ระดับ ๔ สูง ระบบเกิดปัญหา  ไม่สอบสนองผู้ใช้งาน   
ระดับ ๕ สูงมาก ระบบไม่สามารถใช้งานได้ 

 
4.19.18 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

ประเด็นการประเมิน :โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือสำหรับตรวจสอบ

แ ล ะ ร า ย ง า น ร ะ บ บ ร ว บ ร ว ม น้ ำ เสี ย  (Online 

Monitoring) ในระบบบำบัดน้ำเสียใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล : เก็บข้อมูล จากระบบบำบัดน้ำเสียที่เข้าไปดำเนินการ 

และตรวจสอบความถูกต้อง 

 

4.19.19 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศของ 

ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร 
วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล : การสำรวจความคิดเห็นการใช้งานระบบฯ 
ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  

 
4.19.20 การวิเคราะห์ผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน 
สรุป อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return หรือ IRR)                                   
มีค่าเท่ากับ 11.50 

 NPV = 233,527.80  อัตราผลตอบแทนที่ 8% 
B/C = 1.06 
ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 
1. หน่วยงานได้นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำเสียในพ้ืนที่ต่างๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถมีระบบระบบการบูรณาการข้อมูลและจัดทำระบบพยากรณ์การเตือนภัยสำหรับการ
บริหารจัดการน้ำเสียขึ้นและระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการจัดการน้ำเสียขององค์การจัดการน้ำเสีย 
4.19.16 ตัวชี้วัดและความสำเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. สามารถจัดหาและติดตั้งเครื่องมือสำหรับตรวจสอบและรายงานระบบรวบรวมน้ำเสีย (Online 

Monitoring) ในระบบบำบัดน้ำเสียให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเสร็จจำนวน 5 พื้นที่ 
เชิงคุณภาพ 

1. เครื่องมือสำหรับตรวจสอบและรายงานระบบรวบรวมน้ำเสีย (Online Monitoring) ในระบบ
บำบัดน้ำเสียใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ปี 

 
(1) 

ค่าใช้จ่าย 
 

(2) 
ผลตอบแทน 

 

(3) 
r = 8% 
1/(1+r)t 

(4) = (1) x (3) 
PV ของค่าใช้จ่าย 

 

(5) = (2) x (3) 
PV ของผลตอบแทน 

2564 4,000,000 0 0.926 3,703,704 0 

2565   1,650,000 0.857 0 1,414,609 

2566   1,650,000 0.794 0 1,309,823 

2567   1,650,000 0.735 0 1,212,799 

รวม 4,000,000 4,950,000   3,703,704 3,937,232 

 
B/C = 3,937,232/3,703,704 = 1.06 

สรุป อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio ) มีค่าเท่ากับ 1.06 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า 
ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะลงทุน 

IRR= อัตราคิดลดตัวต่ำ + ผลต่างระหว่างอัตราติดลดทั้งสอง x NPV ของอัตราคิดลดตัวต่ำ 
                      ผลต่างของ NPV ตามอัตราคิดลดทั้งสอง 
     = 8 + (12-8) x (233,527.80)/[ 233,527.80-(-33,016.44)} 
     = 11.50 
สรุป อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return หรือ IRR) มีค่าเท่ากับ 28.50 

ปี (1) (2) (3) (4) (5) = (3) x (4) (6) (7) = (3) x (6) 

ค่าใช้จ่าย ผลตอบแทน ผลตอบแทนสุทธิ R=8% PV  R=12% PV  

      1/(1+r)t   1/(1+r)t   

2564 -4,000,000   -4,000,000 0.93 -3,703,703.70 0.89 -3,571,428.57 

2565   1,650,000 1,650,000.00 0.86 1,414,609.05 0.80 1,315,369.90 

2566   1,650,000 1,650,000.00 0.79 1,309,823.20 0.71 1,174,437.41 

2567   1,650,000 1,650,000.00 0.74 1,212,799.26 0.64 1,048,604.83 

รวม   4,950,000 950,000.00   233,527.80   -33,016.44 
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NPV = 233,527.80  อัตราผลตอบแทนที่ 8% 
B/C = 1.06 

ค่าจ้างต่อวัน  เฉลี่ยฐานเงินเดือน 25,000 บาท 833.33 

ค่าจ้างต่อชั่วโมง 104.17 

ประหยัดเวลา 4 ชั่วโมง 416.67 

ประหยัดเวลา4 ชั่วโมง คิดเป็นค่าจ้างต่อเดือน 9,166.67 

ประหยัดเวลา  คิดเป็นค่าจ้างต่อเดือนสำหรับ 15 คน 137,500.00 

ประหยัดเวลา  คิดเป็นค่าจ้างต่อเดือนสำหรับ15 คน ต่อปี 1,650,000.00 
 
4.19.17 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองประสานงานกลาง 1,2    ฝ่ายจัดการน้ำเสีย 1,2    สายงานปฏิบัติการ 
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4.20.1 โครงการจัดทำ Application เพื่อใช้ตรวจสอบและประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระบบ
บำบัดน้ำเสีย 
4.20.2 หลักการและเหตุผล 

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ ไปสู่ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ และ

ช่วยกันป้องกันและรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม แต่ช่องทางการเผยแพร่ โดยอาศัย สื่อมวลชนแขนงต่างๆ 

เป็นไปได้อย่างจำกัด เนื่องจากต้องนำเสนออย่างต่อเนื่องซึ่งต้องใช้งบประมาณดำเนินการสูง ความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีทางการสื่อสารและระบบสารสนเทศในปัจจุบัน ที่มีความก้าวหน้า จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการ

เป็นช่องทางสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ในลักษณะของทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา โดยใช้อุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์ หรือ 

แท็บเล็ต เป็นสื่อกลางในการเข้าถึงข้อมูลของส่วนราชการที่มีต้นทุน                การดำเนินการไม่แพง ที่ทุกคน

สามารถเข้าถึง และเป็นช่องทางให้ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการกับหน่วยงานภาครัฐอย่างไม่มี

ข้อจำกัดไม่ว่า จะเป็นการเสนอความคิดเห็น การแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ทางราชการเป็นต้น 

องค์การจัดการน้ำเสียจึงได้ดำเนินการจัดให้มีการพัฒนาระบบ Application เพ่ือใช้ตรวจสอบและ

ประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระบบบำบัดน้ำเสีย  ที่สามารถตรวจสอบและติดตามปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกแบบ real-time ในแต่ละพ้ืนที่ดำเนินการ และนำมาใช้ในการติดตามประเมินผลการดำเนิน

โครงการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทยที่จะใช้เป็นเครื่องมื อในการ

สื่อสารข้อมูลขององค์การจัดการน้ำเสียไปยังประชาชน ภาคประชาชน และหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่างๆ

ของรัฐ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่องค์การจัดการน้ำเสีย ได้ร่วมกันปฏิบัติงานในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพของ

แหล่งน้ำ รวมถึงสร้างความตระหนักเรื่องภาวะโลกร้อนให้กับประชาชน  

4.20.3 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างประชาชน เครือข่ายภาคประชาสังคม ส่วน

ราชการ หรือองค์กรอ่ืนๆ ของรัฐ กับ อจน. ในการปฏิบัติงาน ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพแหล่งน้ำ และ
สร้างความตระหนักเรื่องภาวะโลกร้อนให้กับประชาชน  

2. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
3. เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและ

ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามภารกิจของ อจน. 
4.20.4 เป้าหมาย 

1. ระบบฐานข้อมูลที่สามารถตรวจสอบและติดตามปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ real-
time ในแต่ละพ้ืนที่ดำเนินการ 
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2. สามารถนำมาใช้ในการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ติดตาม
และรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย 
 
4.20.5 วิธีดำเนินงานหรือกิจกรรม 

1. เสนอโครงการเข้าที่ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการน้ำเสีย 
2. จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน ราคากลางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
3. ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 
4. ดำเนินการตามขอบเขตงาน 
5. ส่งมอบและตรวจรับ 
6. สำหรับโครงการงบประมาณไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้รายงานผลต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กระทรวงมหาดไทย และ  
7. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือทราบ  

 
4.20.6 ระยะเวลาดำเนินการ 

ปี พ.ศ.2564 
 

4.20.7 สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การจัดการน้ำเสีย 

 

4.20.8 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/การตอบสนองนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ อจน. 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : กลไกลการสร้างความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Reliance) 
กลยุทธ์ที่ 6 : กลไกลการสร้างความเชื่อมั่นด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการลงทุนร่วมเพ่ือการ

ขับเคลื่อนภารกิจของงานการจัดการน้ำเสีย  
 

4.20.9 งบประมาณโครงการ 
ปีงบประมาณ 2564 

งบประมาณรวม (จำแนกแต่ละปีงบประมาณ)  
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หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
รวม 

2563 2564 2565 2566 2567 

 0.7    0.7 

 
4.20.10 การวิเคราะห์ผลผลิต : ระบบฐานข้อมูลที่สามารถตรวจสอบและติดตามปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกแบบ real-time ในแต่ละพ้ืนที่ดำเนินการ โดยสามารถนำมาใช้ในการติดตามประเมินผลการดำเนิน

โครงการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย 

ผลลัพธ์ : สร้างความตระหนักเรื่องภาวะโลกร้อนให้กับประชาชน 

4.20.11 การบริหารความเสี่ยงโครงการ 

ประเมินค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

โอกาสที่จะเกิด คำนิยาม 

ระดับ ๑ น้อยมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ครบ ร้อยละ ๑๐๐  

ระดับ ๒ น้อย ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕  

ระดับ ๓ ปานกลาง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐  

ระดับ ๔ สูง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕  

ระดับ ๕ สูงมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐  
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ประเมินค่าคะแนนของผลกระทบจากความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

ผลกระทบที่จะเกิด คำนิยาม 

ระดับ ๑ น้อยมาก ระบบสามารถใช้งานได้ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระดับ ๒ น้อย ระบบมีปัญหาเล็กน้อย แก้ไขได้ ตอบสนองผู้ใช้งาน 

ระดับ ๓ ปานกลาง ระบบมีปัญหาบ้าง แก้ไขได้ ตอบสนองผู้ใช้งาน 

ระดับ ๔ สูง ระบบเกิดปัญหา  ไม่สอบสนองผู้ใช้งาน   

ระดับ ๕ สูงมาก ระบบไม่สามารถใช้งานได้ 

 
4.20.12 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

ประเด็นการประเมิน :ความพึงพอใจต่อ Application เพ่ือใช้ตรวจสอบและ

ประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระบบบำบัดน้ำ

เสีย แบบ real-time ในแต่ละพ้ืนที่ดำเนินการ 

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจของ

ผู้ใช้งาน Application เพ่ือใช้ตรวจสอบและประเมินผล

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ 

real-time ในแต่ละพ้ืนที่ดำเนินการ 

4.20.13 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการสร้างความตระหนักด้านภาวะโลก

ร้อน 
วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจ 
ระยะเวลาในการติดตามผล  : ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

4.20.14 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสารสนเทศและประเมินผล / ฝ่ายจัดการน้ำเสียสาขา 1 และ 2 
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4.20.15 การวิเคราะห์ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน 
สรุป อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return หรือ IRR) มีค่าเท่ากับ 8.743 
NPV = 8,057.10อัตราผลตอบแทนที่ 8% 
B/C = 1.012 
ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 
1. ประชาชนได้รับทราบถึงปัญหาภาวะโลกร้อน 

4.20.16 ตัวชี้วัดและความสำเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ 

1. สามารถจัดทำ Application เพ่ือใช้ตรวจสอบและประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ระบบบำบัดน้ำเสีย 

เชิงคุณภาพ 
1. Application เพ่ือใช้ตรวจสอบและประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระบบบำบัดน้ำ

เสียใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ปี 
 

(1) 
ค่าใช้จ่าย 
 

(2) 
ผลตอบแทน 

 

(3) 
r = 8% 
1/(1+r)t 

(4) = (1) x (3) 
PV ของค่าใช้จ่าย 

 

(5) = (2) x (3) 
PV ของผลตอบแทน 

 

2564 700,000   0.926 648,148 0 

2565   275,000 0.857 0 235,768 

2566   275,000 0.794 0 218,304 

2567   275,000 0.735 0 202,133 

รวม 700,000 825,000   648,148 656,205 
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B/C = 656,205/648,148= 1.012 
สรุป อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio ) มีค่าเท่ากับ 1.012 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า 
ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะลงทุน 
 

 
IRR= อัตราคิดลดตัวต่ำ + ผลต่างระหว่างอัตราติดลดทั้งสอง x NPV ของอัตราคิดลดตัวต่ำ 
                 ผลต่างของ NPV ตามอัตราคิดลดทั้งสอง 
     = 8 + (12-8) x 8,057.10)/[ 8,057.10-(35,264.64)] 
     = 8.743 
สรุป อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return หรือ IRR) มีค่าเท่ากับ 8.743 
NPV = 8,057.10อัตราผลตอบแทนที่ 8% 
B/C = 1.012 

ค่าจ้างต่อวัน  เฉลี่ยฐานเงินเดือน 25,000 บาท 833.33 

ค่าจ้างต่อชั่วโมง 104.17 

ประหยัดเวลา1ชั่วโมง 104.17 

ประหยัดเวลา1 ชั่วโมง คิดเป็นค่าจ้างต่อเดือน 2,291.67 

ประหยัดเวลา  คิดเป็นค่าจ้างต่อเดือนสำหรับ 10 คน 22,916.67 

ประหยัดเวลา  คิดเป็นค่าจ้างต่อเดือนสำหรับ10 คน ต่อปี 275,000.00 

ปี (1) (2) (3) (4) (5) = (3) x (4) (6) (7) = (3) x (6) 

ค่าใช้จ่าย ผลตอบแทน ผลตอบแทนสุทธิ R=8% PV  R=12% PV  

      1/(1+r)t   1/(1+r)t   

2564 -700,000   -700,000.00 0.926 -648,148.15 0.893 -625,000.00 

2565   275,000 275,000.00 0.857 235,768.18 0.797 219,228.32 

2566   275,000 275,000.00 0.794 218,303.87 0.712 195,739.57 

2567   275,000 275,000.00 0.735 202,133.21 0.636 174,767.47 

รวม -700,000 550,000.00 825,000.00   8,057.10   -35,264.64 



                                                     แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย  พ.ศ.2564     

 

 

200                    

องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

 

 
4.21.1 ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการศึกษาและกำหนดแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ   (Eco-Efficiency) 

4.21.2 ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการ 
1) ระดับหน่วยงาน (แผนวิสาหกิจ อจน.) 
     1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการจัดการน้ำเสียด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
     2. กลยุทธ์ที่ 2.4 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือติดตามและควบคุมการจัดการน้ำเสีย

อย่างบูรณาการ 
2) ความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ (ระบุว่าสอดคล้องกับแผนทั้งสามระดับอย่างไร)  

         - แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     - แผนระดับที่ 2 

  2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 
     - แผนย่อย การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ 
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
          - เป้าหมายรวม ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ 
      2.2.4 แผนมั่นคงแห่งชาติ (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล) 
     - แผนระดับที่ 3 (หากสามารถระบุได้)  - 

4.21.3 หลักการเหตุผล (ระบุถึง ที่มา ความจำเป็น มาจากนโยบายใด และจะต้องระบุว่าสอดคล้องกับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ อจน. ข้างต้นอย่างไร) 

 ปริมาณน้ำเสียที่ต้องได้รับการบ้าบัดเพ่ิมขึ้น ย่อมส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นในการบำบัด   
น้ำเสีย (อาทิ สารเคมี และไฟฟ้า) และกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียที่เพ่ิมขึ้น ด้วยความตระหนัก ถึง
ผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการหรือบริหารจัดการน้ำเสีย อจน. จึงเห็นควรกำหนดให้มีการศึกษา
และ 
กำหนดแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency: EE) ตามแนวทาง ISO 14045 
เป็นครั้งแรก ด้วยความมุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรที่ประกอบกิจการบำบัดน้ำเสียหรือบริหารจัดการน้ำเสียด้วยความ
ยั่งยืนในอนาคตท้ังในมิติด้านเศรษฐศาสตร์และมิติด้านสิ่งแวดล้อม 
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 4.21.4 วัตถุประสงค์ 
4.1  เพ่ือจัดทำข้อมูลบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมในแต่ละเทคโนโลยีของการบำบัดน้ำเสียที่ อจน. 

ดำเนินการหรือให้บริการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 
4.2 เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการลูกค้า (อปท.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับระบบประเมินผล

รัฐวิสาหกิจแบบใหม่ของ สคร. 
4.3  เพ่ือประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency: EE) ที่ เหมาะสมกับกิจการ

บำบัดน้้าเสียที่ อจน. ดำเนินการหรือให้บริการบริหารจัดการระบบบำบัดน้้าเสีย ตามแนวทาง ISO 
14045 
 

4.21.5 เป้าหมายโครงการ 

 1) เชิงปริมาณ ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency: EE) ที่เหมาะสมกับบริบทของ
กิจการบำบัดน้้าเสีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 
 2) เชิงคุณภาพ เจ้าหน้าที่ของ อจน. มีความเข้าใจในหลักการการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (Eco-efficiency: EE) และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อยอดกับองค์กรได้ 

4.21.6 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 1) เชิงปริมาณ ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมและตัวชี้วัดด้านเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมกับบริบทของกิจการ
บำบัดน้ำเสียของ อจน. มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 70 
 2) เชิงคุณภาพ เจ้าหน้าที่ของ อจน. มีความเข้าใจในหลักการการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (Eco-efficiency: EE) และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อยอดกับองค์กรได้ 

4.21.7 กลุ่มเป้าหมาย พนักงานภายในองค์กร 

4.21.8 วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการเข้าคณะทำงานเทคโนโลยี
สารสนเทศองค์การจัดการน้ำเสีย 

5 วัน กองสารสนเทศและ
ประเมินผล 

2.กิจกรรมที่ 2 เสนอโครงการเข้าอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

15 วัน กองสารสนเทศและ
ประเมินผล 

3.กิจกรรมที่ 3 เสนอโครงการเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบสารสนเทศของมหาดไทย 

15 วัน กองสารสนเทศและ
ประเมินผล 
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4.กิจกรรมที่ 4 จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

10 วัน กองพัสดุและบริการ 

5.กิจกรรมที่ 5 ดำเนินการจัดหาผู้ว่าจ้าง และดำเนินโครงการ 200 วัน กองพัสดุและบริการ 
6.กิจกรรมที่ 6 ส่งมอบและตรวจรับงาน 5 วัน คณะกรรมการตรวจรับฯ 

 

4.21.9 การประเมินผลโครงการ 
ประเมินผลโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
   - ประเด็นการประเมิน ประเมินผลการลดการใช้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นรายไตรมาส 
   - วธิีการ โดยการเก็บข้อมูลจากการบำบัดน้ำเสีย 
   - เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประเมินหลักจากการใช้งานโดยประเมินผลจากผู้ปฏิบัติงาน และ

รายงานมายังผู้บริหาร 
1) ผลผลิต (ผลที่เกิดข้ึนทันทีโดยตรง) มีการลดค่าใช้จ่ายในองค์กรมากข้ึน 
2) ผลลัพธ์ (ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต) ช่วยรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติระหว่างการดำเนินงาน 
3) ผลกระทบ (ผลระยะยาวซึ่งเป็นผลจุดหมายปลายทาง) เป็นระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง

ช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย 

4.21.10 การติดตามผล (ระบุวิธีการและระยะเวลา) 
การตดิตามประเมินผลทุกๆไตรมาส 
 

4.21.11 พ้ืนที่เป้าหมาย (ระบุสถานที่ หรือพิกัดที่ตั้งของโครงการ) 
องค์การจัดการน้ำเสีย 

4.21.12 ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี) ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 (ปีงบปะมาณ พ.ศ.2564) 

4.21.13 งบประมาณทั้งหมด จำนวน 10.0000 ล้านบาท  

 1 ปี     ผูกพันเดิม    ผูกพันใหม่ 
(หากเป็นงบประมาณผูกพัน ให้แยกงบประมาณรายปี) 
- ปี 2563 จำนวน      -        ล้านบาท  
- ปี 2564 จำนวน 10.0000 ล้านบาท 
- ปี 2565 จำนวน       -       ล้านบาท  
- ปี 2566 จำนวน       -       ล้านบาท  
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4.21.13.1 ประเภทรายการ  
 รายการดำเนินการ (Function) 
 รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม 
 รายการก่อสร้าง 
 ค่าจ้างท่ีปรึกษา 

 โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้าง/จ้างที่ปรึกษา   - 
วงเงินรวมทั้งสิ้น (ค่าก่อสร้าง + ค่าจ้างท่ีปรึกษา)  -  ล้านบาท 

(กรณีเป็นค่าก่อสร้าง + ค่าจ้างที่ปรึกษา)                หน่วย : ล้าน
บาท 
ปีงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงาน รวม 

2563 - - - 

2564 - - - 

2565 - - - 

2566 - - - 
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4.21.13.2 แผนการใช้จ่ายเงินรายเดือน       หน่วย : ล้านบาท 

ลำดับ 
กิจกรรม 

การดำเนินงาน 
แผนงาน/ 
แผนเงิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิจกรรม 1 จัดซื้อ
จัดจ้าง 

แผนงาน                         
  แผนเงิน                         
2 กิจกรรม 2 

ดำเนินโครงการ
ติดตั้ง และ
ทดสอบระบบ 

แผนงาน                         

  แผนเงิน 

                        

3 
กิจกรรม 3 ตรวจ
รับงานและ
ประเมินผล 

แผนงาน 

                        
    แผนเงิน                         

รวมงบประมาณ 10.0000 

4.21.14 ผลประโยชน์ที่ได้รับ (เช่น จำนวนประชากรผู้ได้รับผลประโยชน์ ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ เป็นต้น) 
1. องค์กรมีหลักการประเมินประสิทธิภาพถูกต้องตาม ISO 14045  
2. ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต 
3. ช่วยให้กระบวนการบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นให้ได้ปริมาณมากขึ้นและลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

 

4.21.15 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ : การปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยต้องมีความคำนึงถึงการรักษา
ระบบนิเวศทางธรรมชาติอาจเกิดการเข้าใจผิดในการดำเนินงาน 
 การบริหารความเสี่ยง : การอบรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  
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4.21.16 ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสารสนเทศและประเมินผล 
   

ผลประโยชน์ที่ยากจะ
ประเมินค่าเป็นตัวเงิน 

ผู้รับผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์
สูงสุด 

ผลประโยชน์ที่เกิด
แก่หน่วยงาน 

ผลประโยชน์ที่เกิด
แก่ผู้รับบริการ 

ผลประโยชน์ที่เกิดแก่
สังคมโดยรวม 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

องค์กรมีหลักการ
ประเมินประสิทธิภาพ
ถูกต้องตาม ISO 
14045 

        *        *       

 
 
* 

 5 

ลดค่าใช้จ่ายในการ
ผลิต 

        

* 

  

  

  

 *       

  
*   5 

ช่วยให้กระบวนการ
บำบัดน้ำเสียมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ให้ได้ปรมิาณมากข้ึน
และลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

    

* 

  

  

    

* 

  

   

  

* 5 
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