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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ปัจจุบันภาครัฐได้ให้ความสำคัญในการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่มุ่งเน้น

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนและขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์           

ที่จะปรับเปลี่ยนประเทศสู่รูปแบบใหม่ เพื่อการพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยรัฐบาลได้

กำหนด 6 ยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือการปรับเปลี่ยนภาครัฐและ

หน่วยงานของรัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนา

รากฐานและการเปลี่ยนรูปแบบ บริการใหม่ให้แก่การทำงานและการให้บริการในภาครัฐ อันจะนำไปสู่            

การลดเอกสารกระดาษในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เพิ่มความ  สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ก่อให้เกิด         

ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในการให้บริการโดยมีผู ้รับบริการทั้ง          

ภาคประชาชนและภาคธุรกิจเป็นศูนย์กลาง และให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐเพ่ือ              

นำไปต่อยอดเพ่ิมมูลค่าสร้าง ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป  

การทบทวนแผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ.  2563 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 
1) กำหนดกรอบแนวคิดในการจัดทำให้ครอบคลุมกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การ
จัดการน้ำเสียอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย กรอบการดำเนินงานของประเทศที่สำคัญ
ต่างๆ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อการดำเนินงานในภารกิจหลัก ภารกิจสนับสนุน โดยมีการบริหารจัดการ
เชื่อมโยงกัน  ในเชิงเหตุและผล ดังนี้ 

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) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 
7) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564 
8) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 
9) แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ.2563–2565  
10)เกณฑ์การประเมินผล (SE-AM) ประจำปีบัญชี 2563 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology: DT)  ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
1) การนำเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลมาปรับใช ้ก ับท ุกส ่วนขององค ์กร (Digital 

Transformation) 
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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 

11)  แนวทางการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล นโยบายด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัลขององค์การจัดการน้ำเสีย อาทิเช่น นโยบายดิจิทัลเพื ่อบริหารจัดการองค์การจัดการน้ำเสีย             

นโยบายการรักษาความมั่งคงปลอดภัยเว็บไซต์ขององค์การจัดการน้ำเสีย นโยบายเว็บไซต์ขององค์การ

จัดการน้ำเสีย นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ังคงปลอดภัยระบบสารสนเทศองค์การจัดการน้ำ

เสีย พ.ศ. 2563 มาตรการลดปริมาณการใช้กระดาษ มาตราการด้านการบริหารจัดการการ เลือกใช้

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขององค์การจัดการน้ำเสีย เป็นต้น 

(แนวนโยบายการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ภาคผนวก ก) 

ดังนั้นองค์การจัดการน้ำเสียจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้การพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยแผนงานและแผนปฏิบัติการ                    

จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงาน ตามแผนที่กล่าวมาข้างต้น  เพื่อเป็นแนว

ทางการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทย ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และ

สนับสนุนให้องค์กรมีแนวทางการทำงานด้านสารสนเทศที่ชัดเจน เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และ

เกิดผลสมฤทธิ์ในการดำเนินงาน โดยมี วิสัยทัศน์  ค่านิยมองค์กร เป้าประสงค์รวม และสาระสำคัญของ

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/งบประมาณ ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ 

“ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล ภายในปี 2565” 
 

ค่านิยมองค์กร 

“มุ่งม่ันผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ เชี่ยวชาญในหน้าที่” 
 

เป้าประสงค์รวม 

1. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และแนวปฏิบัติที่ดี 

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ท่ีนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงการดำเนินงานภายใน 

2. วางแผนการนำเทคโนโลยีที ่เหมาะสมมาใช้กับองค์กร การปรับกระบวนการทำงาน                  

ให้เข้ากับยุคดิจิทัล เพ่ือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาองค์การด้านต่าง ๆ 

3. ปรุงปรุงพัฒนาบุคลากรให้พร้อมด้านดิจิทัลในการมีทัศนคติสู่ยุคดิจิทัล มีความรู้ ทักษะ

ความชำนาญ และว ัฒนธรรมองค ์กรด ิจ ิท ั ล  ท ี ่ ม ีการบ ูรณาการ เข ้ าก ับการบร ิหารจ ัดการ                                       

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

           ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลครอบคลุมท้ังองค์กร  (Digital Divide)  
ประกอบด้วย กลยุทธ์ที่  1  

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมและปลอดภัย  
ประกอบด้วยแผนงาน/ โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร 
2) โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้านสารสนเทศ 
3) โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์ระบบ

เครือข่ายกลาง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับขีดความสามารถสู ่การ เป็นหน่วยงานดิจ ิท ัล (Digital 
Organization) ประกอบด้วย กลยุทธ์ที่ 2   

กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการน้ำเสีย ประกอบด้วย
แผนงาน/โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
องค์การจัดการน้ำเสีย (จัดทำแผนสถาปัตยกรรมองค์การจัดการน้ำเสีย) 

2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การจัดการน้ำ
เสีย 
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3) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสีย              
ประเทศไทย 

4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารการตรวจสอบภายใน 
5) โครงการจัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน้ำเสียทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
6) โครงการจัดทำข้อมูลด้านน้ำเสียแบบครบวงจรบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์                   

(Big Data) 
7) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้  
8) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุ 

9) โครงการจัดหาระบบการควบคุมและติดตามการดำเนินงานโครงการของ
องค์การจัดการน้ำเสีย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนากำลังคนให้พร ้อมเข้าส ู ่ย ุคด ิจ ิท ัล (Digital Human and 
Innovation) ประกอบด้วย กลยุทธ์ที่ 3  และกลยุทธ์ที่ 4  

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ  ประกอบด้วย
แผนงาน/โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรในองค์กร (Digital 
Literacy) ของ อจน. 

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 

กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการจัดการน้ำเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน               
เพื่อประชาชน ประกอบด้วยแผนงาน/ โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : กลไกลการสร้างความเชื่อม่ันในเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Reliance) 

ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 6 : กลไกลการสร้างความเชื่อมั่นด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการลงทุนร่วมเพื่อ

การขับเคลื่อนภารกิจของงานการจัดการน้ำเสีย ประกอบด้วยแผนงาน/ โครงการ ดังนี้ 
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1) โครงการจ้างจัดทำเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ISO 27001 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติร ักษาความมั ่นคงปลอดภัยไซเบอร ์ พ.ศ.2562 และ
พระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

2) โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการข้อมูลและการจัดทำพยากรณ์เตือนภัยสำหรับการ
บริหารจัดการน้ำเสีย 

3) โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือสำหรับตรวจสอบและรายงานคุณภาพน้ำที่ผ่านการ
บำบัดแล้วผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Online Monitoring) จำนวน 2 แห่ง 

4) โครงการจัดทำ Application เพ่ือใช้ตรวจสอบและประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในระบบบำบัดน้ำเสีย 

5) โครงการศึกษาและกำหนดแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  (Eco-
Efficiency) 

 

ทั ้งนี ้ได้กำหนดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการน้ำเสีย ไว้ใน

แผนพัฒนาการลงทุนทั้งสิ้น จำนวน 22 โครงการ ดังแสดงในตารางด้านล่าง ซึ่งงบประมาณที่จะนำมา

พัฒนาโครงการต่างๆ  จะเป็นงบลงทุนที่จะใช้ในการดำเนินงาน พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

เครือข่าย รวมถึงระบบสารสนเทศ เป็นเงินทั้งสิ้น 97,226,000.- บาท (เก้าสิบเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นหก

พันบาทถ้วน)   

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบส่ือสารจำแนกตามปีงบประมาณ 

ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณรวม 

(ล้านบาท) 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

2563 2564 2565 
1 โครงการจดัหาอุปกรณส์ารสนเทศเพื่อการ

บริหารจดัการองค์กร 
2.000  2.000  

2 โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมลูด้านสารสนเทศ 

3.85 0.500 3.000 0.35 

3 โครงการ จ้างเหมาบำรุงรักษาเครือ่ง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณต์่อพ่วง และอุปกรณ์
ระบบเครือข่ายกลาง 

1.500 0.500 0.500 0.500 

4 โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อบริหารจัดการดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
องค์การจัดการน้ำเสยี (จัดทำแผน
สถาปัตยกรรมองค์กรขององค์การจัดการน้ำเสีย) 

3.000  3.000  

5 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการ
บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การจัดการน้ำ
เสีย 

2.000  2.000  
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณรวม 

(ล้านบาท) 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 
2563 2564 2565 

6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์
ติดตามและรายงานสถานการณ์นำ้เสียประเทศ
ไทย  

17.900 7.9 10.000  

7 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการ
บริหารการตรวจสอบภายใน 

2.000  2.000  

8 โครงการจดัตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน้ำเสีย
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 

20.00  20.00  

9 โครงการจดัทำข้อมูลด้านน้ำเสียแบบครบวงจร
บนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  Big Data 

5.000  5.000  

10 โครงการพัฒนาระบบจดัเก็บรายได้ 2.000  2.000  

11 โครงการพัฒนาระบบบรหิารงานพัสด ุ 3.000  3.000  
12 โครงการจดัหาระบบการควบคุมและตดิตามการ

ดำเนินงานโครงการขององค์การจดัการน้ำเสีย 
0.500   0.500 

13 โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่บุคลากรในองค์กร (Digital 
Literacy) ของ อจน.     

1.216 
 

 

 0.608 0.608 

14 โครงการศึกษาการบริหารจดัการองค์กร 8 
Enablers 

5.000   5.000  

15 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการ
จัดการน้ำเสีย 

5.000   5.000 
  

16 โครงการบริหารจัดการองค์ความรู ้
(Knowledge Management) 

0.06  0.030 0.030 

17 โครงการประชาสมัพันธ์เชิงรุกทางเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

1.500  1.500  

18 โครงการจ้างจดัทำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน ISO 27001 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
รักษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร ์พ.ศ.2562 
และพระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล 
พ.ศ.2562 

5.000   5.000  

19 โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการข้อมูลและ
การจัดทำระบบพยากรณเ์ตือนภัยสำหรับการ
บริหารจดัการน้ำเสยี 

2.000   2.000 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณรวม 

(ล้านบาท) 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 
2563 2564 2565 

20 โครงการจดัหาและตดิตั้งเครื่องมือสำหรับ
ตรวจสอบและรายงานระบบรวบรวมน้ำเสีย 
(Online Monitoring) จำนวน 2 แห่ง 

4.00   004. 

  

21 โครงการจดัทำ Application เพื่อใช้ตรวจสอบ
และประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ระบบบำบดัน้ำเสีย 

0.700   0.700  
 

 
22 โครงการศึกษาและกำหนดแนวทางในการ

ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  (Eco-
Efficiency) 

10.00  10.00 

 

รวมเป็นเงิน 97.226 8.9 86.338 1.988 

 

งบประมาณเพ่ือดำเนินตามแผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ3 ปี พ.ศ.2563-2565                    
ในวงเงินรวมทั้งสิ ้น 97,226,000.- บาท (เก้าสิบเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)  โดยมี
รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังแสดงในตาราง ดังนี้ 
งบประมาณการลงทุนทั้งหมดกระจายเป็นรายปี 

ลำดับ
ที ่

รายการ 
ค่าใช้จ่ายรายปีงบประมาณ 

(ล้านบาท) รวม 
2563 2564 2565 

1 ด้านระบบคอมพิวเตอร์ - 2.00 - 2.00 

2 ด้านระบบเครือข่ายสื่อสาร 0.5 3 0.35 3.85 

3 ด้านระบบงานสารสนเทศ 8.4 57.7 1.00 67.1 

4 ด้านพัฒนาบุคลากร - 23.638 0.638 24.276 

 รวมเป็นเงิน 8.9 86.338 1.988 97.226 
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บทที่ 1 บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 
รัฐบาลได้กำหนดกรอบทิศทางในการพัฒนาประเทศ และมีการถ่ายทอดนโยบายลงมา                 

สู่หน่วยงานตั ้งแต่ระดับกระทรวง กรมต่างๆ เพ่ือนำไปสู ่การปฏิบัติทั ้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ                 
และพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  โดยกำหนดให้           
ทุกหน่วยงานต้องมีจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาดิจิ ทัลของ
ประเทศตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2561 - 2565 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายประเทศไทย 4.0 
(Thailand 4.0) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 – 2564       
แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงเจ้าสังกัด แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเจ้าสังกัด แผนพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งนโยบายคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  

องค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้ทบทวนแผนดิจิทัลองค์การ
จัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ ๑) และแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อเป็น
กรอบทิศทางการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร และเพ่ือสนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมถึง
การให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่สะดวก รวดเร็วแก่หน่วยงานภายนอก ลูกค้าผู้ใช้บริการ ประชาชนที่เข้ามา
ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศขององค์การจัดการน้ำเสีย ซึ่งการทบทวนแผนดิจิทัลฯ ฉบับนี้ ได้พิจารณาถึง
หลักเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที ่ดีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที ่เป็นที ่ยอมรับทั ้งในและ
ต่างประเทศ พิจารณาถึงหลักเกณฑ์การประเมินด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งมีการทบทวน
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องตั้งแต่ระดับประเทศลงมาสู ่ระดับกระทรวง ตลอดจน
ยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงาน โดยให้เป็นไปตามกรอบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบ
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM  ในหัวข้อการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology: DT)  

หลักการทบทวนแผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระย 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 ได้ระบุถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์สถานภาพด้าน ICT (SWOT Analysis) การประเมิน
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าของการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการตรวจติดตามประเมินผลให้
เป็นไปตามกระบวนงาน มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารขององค์การจัดการน้ำเสียที่มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
รวมทั้งเกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานขององค์กรต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
การทบทวนแผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 เป็นกรอบ ทิศทาง          

การดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสียด้านการบริหารจัดการ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล สอดคล้องกับ         
ทิศทางการพัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศตามแนวทาง นโยบาย แนวคิด เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ และมาตรการของแผนและนโยบายในระดับประเทศที่สำคัญ และให้ใช้เป็นกรอบการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีขององค์การจัดการน้ำเสีย โดย พัฒนาระบบสารสนเทศ ให้
สอดรับกับนโยบาย แผน EA ของกระทรวงมหาดไทย และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่  (SE-AM) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology: 
DT)   
 

1.3 ขอบเขตการดำเนินงาน 
1.3.1 เพื่อให้ได้แผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 (ทบทวนครั้งที่ 

1) ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศตามแนวทาง นโยบาย 
แนวคิด เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และมาตรการของแผนและนโยบายในระดับประเทศที่สำคัญ 

1.3.2 เพื่อได้กรอบ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีขององค์การจัดการ               
น้ำเสียอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารงาน
ภายในให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุก
ส่วนขององค์กร ทั้งในส่วนของกระบวนการทำงาน การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การตลาด วัฒนธรรมองค์กร 
การดำเนินธุรกิจที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงธุรกิจ รูปแบบบริการใหม่ที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

1.3.3 เพื ่อเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศที ่ตอบสนองต่อความต้องการประชาชน/
ผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือวัตถุประสงค์ของการนำระบบฯ ดังกล่าวมาใช้อย่างเต็มศักยภาพมาก
ที่สุด 

1.3.4 เพื ่อเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการภายในหน่วยงานให้เกิดการ              
บูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

1.3.5 เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับในองค์กรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ด้านสารสนเทศและมีความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิตและใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและ รู้เท่า
ทัน 

1.3.6 เพื ่อให้องค์การจัดการน้ำเสียมีกระบวนการเริ ่มต้นในการวิเคราะห์และจัดทำ
สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เพื่อมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับกับทุกส่วน
ขององค์กร และทุกส่วนของการดำเนินงานทั้งในส่วนของกระบวนการทำงาน การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 
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การตลาด วัฒนธรรมองค์กร และการกำหนดเป้าหมายการเติบโตในอนาคต โดยแสดงให้เห็นภาพปัจจุบัน
ก่อนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับทุกส่วนขององค์กร (As is) และภาพในอนาคตในการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้กับทุกส่วนในองค์กร (To be) รวมทั้งการกำหนดแผนการสื่อสารสถาปัตยกรรมองค์กรให้
บุคคลากรได้รับทราบ 

1.3.7 เพื่อให้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศขององค์การจัดการน้ำเสียมีการ
ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่าอย่างเป็นรูปธรรม และนำมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
อย่างต่อเนื่อง 

1.3.8 เพื่อให้องค์การจัดการน้ำเสียมีกระบวนการเริ่มต้นในการวิเคราะห์แนวทางการกำกับ
ดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร (Data Governance and Big Data 
Management) 

1.3.9 เพื ่อให ้องค์การจ ัดการน้ำเส ียม ีการบร ิหารความมั ่นคงปลอดภ ัยสารสนเทศ 
(Information Security Management) และการบร ิหารความเส ี ่ ยงด ้ านเทคโนโลย ีสารสนเทศ 
(Information Security Risk Management)   กระบวนการประเมิน ตรวจสอบ (ISMS Audit)  รวมทั้งมี
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management)  

1.3.10 เพื่อให้องค์การจัดการน้ำเสียมีการบริหารจัดการสารสนเทศอย่างเหมาะสม มีการ
บริหารจัดการเลือกใช้เทคโนโลยีที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการวัด วิเคราะห์และประเมิน
ประสิทธิผล 

 
1.4 กรอบแนวคิดการทบทวนแผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 
(ทบทวนครั้งที่ 1) 

การทบทวนแผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ.  2563 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 
1) กำหนดกรอบแนวคิดในการจัดทำให้ครอบคลุมกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การ
จัดการน้ำเสียอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย กรอบการดำเนินงานของประเทศที่สำคัญ
ต่างๆ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อการดำเนินงานในภารกิจหลัก ภารกิจสนับสนุน โดยมีการบริหารจัดการ
เชื่อมโยงกัน  ในเชิงเหตุและผล ดังนี้ 

1.4.1 ทิศทาง นโยบาย และกรอบการดำเนินงานของแผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย 

ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1)  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) 



                              แผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) 
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6) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 
7) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564 
8) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 
9) แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ.2563–2565  
10)เกณฑ์การประเมินผล (SE-AM) ประจำปีบัญชี 2563 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology: DT)  ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
10.1 การนำเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลมาปรับใช้ก ับทุกส่วนขององค์กร (Digital 

Transformation) 
10.2 การบูรณาการเชื ่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันระหว ่าง

หน่วยงาน (Government Integration) 
10.3 การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร 

(Data Governance and Big Data Management) 
10.4 การบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security 

Management) 
10.5 การบร ิหารความต่อเนื ่องทางธุรก ิจและความพร้อมใช้ของระบบ 

(Business Continuity and Availability Management) 
10.6  การดำเนินการด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

(Resource Optimization Management) 
10.7  ประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองตาม

ความต้องการ 
 
1.4.2 กระบวนการทบทวนแผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 

2565  (ทบทวนครั้งที่ 1) 
 มีการดำเนินงานที่เป็นขั้นตอน กระบวนการ โดยคณะทำงานดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย 

เพ่ือนำเสนอผู้บริหาร และคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย สรุปไดด้ังต่อไปนี้ 
1) การวิเคราะห์ ทบทวนกรอบ ทิศทาง แนวนโยบาย แผนงาน มาตรการที ่เกี ่ยวข้อง             

ผลการดำเนินงาน แนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การจัดการน้ำเสียที่ผ่านมา  
2) การทบทวน และวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทั ้งภายในภายนอก (SWOT Analysis) ที ่มี

ผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น นโยบาย ทิศทาง กฎหมาย แผนงานที่เกี่ยวข้อ กับการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีของประเทศ ผลการดำเนินที่ผ่านมา เป็นต้น 

3) การทบทวนวิสัยทัศน์ (Vision) เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นภาพ
หรือความสำเร็จในอนาคตที่องค์กรต้องการ ประเด็นหลักท่ีต้องการพัฒนา และทีต่้องดำเนินงานแก้ไข 



                              แผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) 
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4) การกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด 
5) การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี เพื ่อนำยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ไปสู ่การปฏิบัติ              

ในรูปของแผนงาน/โครงการ 
6) การเผยแพร่แผนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลตามเป้าหมายที่กำหนด 
7) การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล นำมาปรับปรุง แก้ไข พัฒนา 

(ภาพรวมกระบวนการการจัดทำแผนจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ภาคผนวก ข) 
 

               กระบวนการทบทวนแผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565  แสดง
ไว้ตามกระบวนการไว้ในแผนภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนกระบวนการทบทวนแผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565   

การทบทวนวิสัยทัศน์ (Vision) เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ซึ ่งเป็นภาพหรือความสำเร็จในอนาคตที่องค์กรต้องการ 
ประเด็นหลักที่ต้องการพัฒนา และที่ต้องดำเนินงานแก้ไข 

 

ขั้นตอนที่ 3 

การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี เพื่อนำยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติในรูปของแผนงาน/โครงการ 

ขั้นตอนที่ 5 

ขั้นตอนที่ 6 การเผยแพร่แผนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลตามเป้าหมายที่กำหนด 

ขั้นตอนที่ 7 การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลนำมาปรับปรุง แก้ไข พัฒนา 

การวิเคราะห์ ทบทวนกรอบ ทิศทาง นโยบาย แผนงาน มาตรการที่
เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินงาน แนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีของ
องค์การจัดการน้ำเสียท่ีผ่านมา 

ขั้นตอนที่ 1 

การทบทวน และวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในภายนอก (SWOT 
Analysis) ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น นโยบาย 
ทิศทาง กฎหมาย แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเทคโนโลยี
ของประเทศ ผลการดำเนินที่ผ่านมา เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 2  

การกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา บรรลุตามวิสัยทัศน์
ที่กำหนด 

ขั้นตอนที่ 4 
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ขั้นตอนและกระบวนการจัดทำแผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย               

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดำเนินการ (เดือน) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

            

ทบทวน ว ิ เคราะห ์  ก รอบ 
ทิศทาง นโยบายที่เกี่ยวข้อง 

            

สำรวจ วิเคราะห์สถานภาพด้าน
ส า ร สน เท ศข อ ง  อ จ น .  ณ 
ปัจจุบัน และที่ผ่านมา 

            

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ด ้ า น ส า ร สน เท ศ  ร ่ ว ม กั บ
พนักงาน อจน. เพื ่อวิเคราะห์ 
SWOT ท บ ท ว น ว ิ ส ั ย ท ั ศ น์  
เป้าประสงค์ 

            

กำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ด้าน
สารสนเทศของ อจน. 

            

กำหนด ทบทวนแผนปฏิบัติการ
ด ้ านสารสนเทศของ อจน.      
ให้สอดคล้องกับแผนดิจิทัลฯ 
และแผนพัฒนาองค์การจัดการ     
น้ำเสีย 

            

ตรวจสอบระบบสารสนเทศที่มี
ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การ อจน.   

            

สัมภาษณ์ผู้บริหารแนวนโยบาย
การดำเนินงาน การพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

            

จัดทำแผนดิจิทัล อจน.ฯ และ
แผนปฏิบัติการประจำปี             

นำแผนดิจิทัล อจน.ฯ เสนอต่อ
คณะกรรมการ อจน.             

เผยแพร ่แผนด ิจ ิท ั ลฯ และ
แผนปฏิบัติการฯ             
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การทบทวนแผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 ได้มีกระบวนการ
จัดทำที่เป็นระบบ ขั้นตอน มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 
ปี พ.ศ. 2563-2565 รวมทั้งนโยบายที่สำคัญต่างๆ เต็มตามศักยภาพของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุ่งเน้น                               
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร และทุกส่วนของธุรกิจ  (Digital Transformation)                    
ทั้งในส่วนของกระบวนการทำงาน การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์  การตลาด วัฒนธรรมองค์กร และการกำหนด
เป้าหมาย  การเติบโตในอนาคต เพื ่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการสร้างธุรกิจใหม่ๆ รูปแบบการบริการใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น ตลอดจนการ
บริหารจัดการด้านคุณภาพของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 

กระบวนการจัดทำแผนดิจิทัลฯ ฉบับนี้ ได้ทำการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลระบบการ
ทำงานปัจจุบันและความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร โดยพิจารณาจากปัญหาที่เกิดขึ้นและ                         
ความต้องการนำระบบสารสนเทศมาช่วยปฏิบัติงานให้เกิดความคุ้มค่า รวดเร็ว ได้มาตรฐาน เหมาะสม ทั้งนี้                   
จะสอดคล้องกับแนวคิด เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการของแผนและนโยบายใน
ระดับประเทศที่สำคัญ โดยมีกระบวนการจัดทำแผนดิจิทัล ฯ ดังนี้ 
 

1.5 ทบทวนนโยบาย แผนงานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
1.5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)  

                 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตั้งแต่ปี 2560–2579 เป็นยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศในระยะยาว 
พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนำพา
ประเทศให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม รวมถึงสามารถรับภัย
คุกคามและบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ เป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันทั้งนโยบายชาติ และมาตราการเฉพาะ
ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กร และคนไทยทุกคนต้องมุ่งดำเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง 
เพื่อให้บรรลุสิ่งที่คนไทยต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกำลังอำนาจ
แห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี สารสน เทศ
และการสื่อสาร 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

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

5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีรายละเอียดที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่ง
อนุรักษ์ ฟื ้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั ่นคงด้านน้ำ รวมทั้งมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีสำคัญ อาทิ 

1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
2) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีแนวยุทธศาสตร์

ที่สำคัญประกอบด้วย การวางระบบบริหารงานภาครัฐแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยง
กันตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ ลงไปจนถึงระดับพื้นที่ การจัดสรรงบประมาณให้มีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร์
ในทุกระดับและมีเป้าหมายร่วมเป็นหลัก รวมทั้งมีระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์ตามภารกิจและพ้ืนที่ การยกระดับงานบริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ดิจิทัลเต็มรูปแบบ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งประชาชนและนักธุรกิจเอกชน โดยมีการเชื่อมโยงผ่านระบบ
ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการเชื่อมโยง ทุกส่วนราชการในการให้บริการประชาชน 
การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้าง ของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม ทันสมัย  มีขีด
สมรรถนะสูง และสามารถ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และเทียบได้กับมาตรฐานสากล 
สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที ่มีความหลากหลายซับซ้อนมากขึ ้นและทัน  การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต และการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  สู่ความเป็น
มืออาชีพ รวมทั้งการต่อต้านและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ควบคู่ไปกับการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรมและสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยมีแนวทางและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
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1) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
2) การยกระดับงานบริการประชาชนและการอำนวยความสะดวกของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ 
3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  ในการปฏิบัติราชการ

และมีความเป็นมืออาชีพ 
5) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม            

และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
1.5.2 แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2561-2565  
ภาครัฐถือเป็นเสาหลักของแผ่นดิน และการบริหารราชการแผ่นดินถือเป็นหัวใจในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” แต่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
ที่เชี่ยวกราก ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม องค์กรและหน่วยงาน
ภาครัฐ จำเป็นต้องได้รับการปฏิรูปขนานใหญ่ (Radical Change) ที่เน้นการมองกว้างและไกล (Vision 
Driven) มิใช่แค่การปรับเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไป ( Incremental Adaptation) หรือแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า (Problem Driven) เท่านั้น จึงได้มีการกำหนดผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้าน
การบริหารราชการแผ่นดินไว้อย่างน้อย 5 ประการ ได้แก่ 

1) ให้มีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการ
จัดทำบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน   

2) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกันเพื่อให้เป็น
ระบบข้อมลูเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน     

3) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนกำลังคน
ภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ โดยต้องดำเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน   

4) ให้ม ีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื ่อจ ูงใจให้ผ ู ้ม ีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จร ิงเข้ามาทำงานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตาม
ความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่
ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการ
คุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 

5) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ 
และมีกลไกในการปูองกันการทุจริตทุกขั้นตอน 
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วัตถุประสงค์หลักของแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือ 
1) สร้างภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการและความ

คาดหวังของประชาชนที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิผล (Customized Public Service)  
2) พัฒนาโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัย กะทัดรัด ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

(Agile Structure) และระบบงานภาครัฐมีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Public Service) 
3) พัฒนากำลังคนภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และยึดมั่นในคุณธรรม 

พร้อมนำการพัฒนาประเทศ (Highly Competent Public Officials)   
4) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถดึงดูด รักษา จูงใจผู้มีความรู้ความสามารถ

สูง และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  เป้าหมายรวมอันเป็นผลลัพธ์ที่คาดหวังของการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ

แผ่นดินประกอบด้วย  
1) องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล 
2) ระบบบริหารและบริการประชาชนเป็นระบบดิจิทัล มีความโปร่งใส ทันสมัย ปรับตัว                    

ได้รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้    
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 

ประกอบด้วย  
1) เพิ่มสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์หรือ

ภาวะฉุกเฉิน  
2) ยกระดับการให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ 
3) ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง 
เรื ่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน                  

ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย  
1) บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล  
2) นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 3 : การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกัน

การทุจริตทุกขั้นตอน ประกอบด้วย 
1) นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัวและมี

ประสิทธิภาพ  
2) ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

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

ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง             
ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของ                    
การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยน
ผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู ่ประเทศที่มีรายได้สูง  มีความมั่นคง และยั่งยืน             
สังคมอยู ่ร ่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู ่การบรรลุว ิสัยทัศน์ระยะยาว “มั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน”                      
ของประเทศ 

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

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลาง               
ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู ่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service 
Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ                  
มีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
1) ร ักษาฐานความม ั ่นคงของฐานทร ัพยากร สร ้างสมด ุลระหว ่างการอน ุร ักษ ์และ 

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
4) เพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพและเสร ิมสร ้างธรรมาภิบาลในการบร ิหารจ ัดการทร ัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 
ยุทธศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับแผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสียฯ คือ ยุทธศาสตร์             

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

- ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ               
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย มีระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่สำคัญ
ต่อ การพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้
กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและ



                              แผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) 

 

24 

องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

กระบวนการ ยุติธรรมไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมรวมทั้งการทุจริต
ประพฤติมิชอบในสังคมไทย มีแนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  

1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  

2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ เพ่ือให้ การจดัสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ  

3) เพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพและยกระด ับการให้บร ิการสาธารณะให ้ได้  มาตรฐานสากล                      
เพื ่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้ร ับบริการที ่ม ีค ุณภาพ ได้มาตรฐาน และอำนวยความสะดวก                  
ตรงตามความต้องการ  

4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  

5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส              
และยุติธรรม  

6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความ ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เน้นในเรื่องการ
เพิ ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ  ประเทศ และการเพิ ่มความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับ ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิต
และบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน มีแนวทางการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย  

1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง
สังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยี
ที่นำสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

2) พัฒนา ผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและ การจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่ม
ผู้ประกอบการธุรกิจของไทย 

3) พัฒนา สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้าน
บุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการ ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั ้งความรู้และความเข้าใจใน
เทคโนโลยี 
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1.5.4 นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 
เป็นนโยบายในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ ่มต้นในการ 

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

1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์เป็นนวัตกรรม 
2) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเป็นภาคบริหารมากข้ึน 
3) เปล ี ่ยนจากการข ับเคล ื ่อนประเทศภาคอ ุตสาหกรรมเป ็นเทคโนโลย ีความคิด  

สร้างสรรค์และนวัตกรรม 
องค์ประกอบในระบบหลักสำคัญ 4 ประการในการขับเคลื่อน 
1) เปลี ่ยนจาก “Traditional SMEs” หรือ SMEs” ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลือสู ่การเป็น 

“Smart Enterprises” และ “Startups” ที่มศีักยภาพสูง 
2) เปลี่ยนจาก “Traditional Services” ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำสู่การไปสู่ “High 

Value Services” ที่มีศักยภาพสูง 
3) เปลี่ยนจาก “แรงงานทักษะต่ำ” ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง การ

ดำเนินงานต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 

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

(2) กลุ ่มสาธารณาสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยี
สุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต้น 

(3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 

(4) กล ุ ่มด ิจ ิท ัล เทคโนโลย ีอ ิน เตอร ์ เน ็ตที่ เช ื ่อมต ่อและบ ังค ับอ ุปกรณ์ต่ างๆ  
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์                        
โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา อี-มาร์เก็ตเพลส อี-คอมเมิร์ซ เป็นต้น 

(5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการ
ออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น 
 
 

1.5.5 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) 
ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการปฏิรูปประเทศไทยสู่ Digital Thailand หมายถึง “ประเทศไทยที่

สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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นวัตกรรม ข้อมูลทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายหลัก 4 ประการ คือ 

1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ 

2) สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัล
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3) พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม มีความรู้และ
ทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

4) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล                
และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 6 ยุทธศาสตร์ เพ่ือไปสู่เป้าหมาย 4 ข้อข้างต้น ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ วประเทศ - 
เข้าถึง  พร้อมใช้จ่ายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล – เพิ่มศักยภาพ สร้างธุรกิจ             
เพ่ิมมูลค่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล – การมีส่วนร่วม การใช้ประโยชน์
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล – โปร่งใส่ สะดวก รวดเร็ว 
เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล – สร้างคน            
สร้างงานสร้างความเข้มแข็งจากภายใน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล – กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่น
ในการลงทุน มีความม่ันคงปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่มีความเก่ียวข้องโดยตรงกับแผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสียฯ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 
1พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ยุทธศาสตร์ที่  2 ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล – เพิ่มศักยภาพ สร้างธุรกิจ เพิ่มมูลค่า ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
กำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่ 6  สร้างความเชื่อมั่นในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล – กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่นในการลงทุน มีความม่ันคงปลอดภัย 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ จะ
มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้แบบ
ทุกที่ทุกเวลา โดยกำหนดให้เทคโนโลยีที่ใช้มีความเร็วพอเพียงกับความต้องการ และให้มีราคาค่าบริการที่
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ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการของประชาชนอีกต่อไป นอกจากนี้ ในระยะยาว  โครงสร้างพื้นฐาน
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จะ กลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกับ ถนน  ไฟฟ้า น้ำประปา           
ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อของทุกคน และทุกสรรพสิ่ง โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย  แผนงานเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ  

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ มีความทันสมัย 
มีเสถียรภาพ ตอบสนองความต้องการใช้งานของทุกภาคส่วน ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม  

2. ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเชื ่อมต่อและแลกเปลี ่ยนข้อมูลของ
อาเซียน โดยเป็นเส้นทางผ่านการจราจรของข้อมูลในภูมิภาค และเป็นที่ตั้งของผู้ ประกอบการเนื้อหาราย
ใหญ่ของโลก  

3. จัดให้มีนโยบายและแผนบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐาน คลื่นความถี่ และการหลอมรวม
ของ เทคโนโลยีในอนาคต เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

4. ปรับรัฐว ิสาหกิจโทรคมนาคมให้เหมาะสมกับ  สถานการณ์และความก้าวหน้าของ
อุตสาหกรรมดิจิทัล เพ่ือให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จะมุ่งสร้างประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่ม  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการสามารถ  
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีข้อมูล องค์ความรู้ทั้งระดับประเทศ 
และระดับท้องถิ่น ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถ เข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก 
และมีประชาชนที่รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย แผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ  

1. สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ 
ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล  

2. พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 
รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแยกแยะ ข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี  

3. สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล  เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประชาชนเข้าถึงได้
อย่างสะดวก ผ่านทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพ กระจายเสียง และสื่อหลอมรวม  

4. เพ่ิมโอกาสการได้รับการศึกษาที ่มีมาตรฐาน ของนักเรียนและประชาชน แทบทุกวัย             
ทุกที่ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

5. เพิ่มโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์ และสุขภาพที่ทันสมัยทั่วถึง และเท่าเทียม                  
สู่สังคมสูงวัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จะมุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุง  
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐใน
รูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพ พื้นที่และภาษานำไปสู่
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การหลอมรวมการทำงานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว นอกจากนี้รัฐบาลดิจิทัลในอนาคตจะเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนด แนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การบริหาร บ้านเมือง 
และเสนอความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน ของภาครัฐ โดยยุทธศาสตร์นี ้ประกอบด้วยแผนงาน เพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ  

1. จัดให้มีบริการอัจฉริยะที ่ขับเคลื่อนโดยความ ต้องการของประชาชนหรือผู ้ใช้บริการ 
โดยเฉพาะ อย่างยิ่งบริการที่อำนวยความสะดวกต่อประชาชน นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว  

2. ปร ับเปล ี ่ยนการทำงานของภาคร ัฐด ้วย  เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัล ให ้ม ีประส ิทธ ิภาพ                          
และธรรมาภิบาล โดยเน้นบูรณาการการลงทุน ในทรัพยากรการเชื ่อมโยงข้อมูล และการทำงานของ
หน่วยงานรัฐเข้าด้วยกัน  

3. สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ตามมาตรฐาน open data และส่งเสริม
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจใน กระบวนการทำงานของรัฐ  

4. พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ (government service platform) เพื่อรองรับ
การพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม่ 

 
การพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู ่ย ุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จะให้ความสำคัญกับ                    

การพัฒนากำลังคนวัยทำงานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มีความสามารถใน                    
การสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ  และการพัฒนาบุคลากรใน
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ให้มีความรู ้ความสามารถ และความเชี ่ยวชาญเฉพาะด้าน ในระดับ
มาตรฐานสากล เพื่อนำไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย แผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
3 ด้าน คือ  

1. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงาน ที่รวมถึงบุคลากรภาครัฐ 
ภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากร ทุกช่วงวัย  

2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีเฉพาะด้าน ให้กับบุคลากรในสาย
วิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพ่ือรองรับความต้องการในอนาคต  

3. พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้ สามารถวางแผนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนา 
ภารกิจ ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร 
 

1.5.6 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 
ในการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ดังวิสัยทัศน์         

ที ่กำหนดไว้น ั ้น ต้องอยู ่บนพื ้นฐานของการดำเนินการ 4 ประการ ได้แก่ การบูรณาการภาครัฐ 
(Government Integration) การดำเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operation) การให้บริการโดยมี
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ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Services) และการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลง (Driven Transformation) 

1) การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration)  
การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) คือการบูรณาการระหว่างหน่วยงานรัฐ

ต่างๆ ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูล บริการ ไปจนถึงการดำเนินงาน เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และการให้บริการของรัฐ ทั้งในระดับหน่วยงานย่อยไปจนถึงระดับกระทรวง ซึ่งการเกิดการบูรณาการ
ภาครัฐดังกล่าวจะทำให้รัฐบาลตระหนักถึงความต้องการและความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับ
การดำเนินงานต่างๆ ในแต่ละหน่วยงาน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ระยะเวลา
การดำเนินการ หรือแม้แต่การดูแลรักษาระบบต่างๆ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพจากการใช้บริการทาง
เทคโนโลยีร่วมกัน (Share Services) และการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ในการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานกลาง นอกจากนี้ การบูรณาการภาครัฐยังนำไปสู่การให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ 
จุดเดียว (One-stop Service) ที่สามารถตอบโจทย์ด้านการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 

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

ที่เหมาะสมมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐไทย เพื่อให้สามารถดำเนินงานอย่างถูกต้อง 
แม่นยำรวดเร็ว และตรงจุดมากขึ้น โดยมีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมืออุปกรณ์ (Internet of Things) 
ต่างๆ อย่างทั่วถึง ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นอาจมีการเชื่อมต่อเครื่องมืออุปกรณ์ให้สื่อสารถึงกันแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องอาศัยการ
ควบคุมของเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา ซึ่งเมื่อนำระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาช่วยจัดระเบียบ
ฐานข้อมูล ประกอบกับนำเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) มาช่วยทำความเข้าใจข้อมูลอย่าง
ลึกซึ ้ง จะช่วยทำให้เจ้าหน้าที ่ภาครัฐไทยสามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เพื ่อสนับสนุน การตัดสินใจ               
และหน่วยงานภาครัฐไทยสามารถจัดทำบริการแบบเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Services)  
การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Services) คือการยกระดับ

งานบริการภาครัฐให้ตรงกับความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยภาครัฐไทย
จะต้องรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ข้อมูลของประชาชน และการอำนวยความ
สะดวก (Rebalancing between Security & Facilitation) ตลอดจนกำหนดระดับการร ักษาความ
ปลอดภัยและระดับความเข้มงวดของการยืนยันพิสูจน์ตัวตนให้เหมาะสมกับความซับซ้อนของงานบริการ 
ประเภทของงานบริการ และกลุ่มผู้รับบริการต่างๆ 

4) การสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation)  
การสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation) คือการ

วางแนวทางการขับเคลื่อนภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ โดยอาศัย
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กระบวนทัศน์การเปลี ่ยนแปลงโดยมุ ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์ (Outcome-driven Transformation) ที ่มีการ
ปรับเปลี่ยนองค์กรแบบครบวงจร (End-to-End Transformation) ทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์ (People) 
ขั้นตอนการทำงาน (Process) เทคโนโลยี (Technology) และกฎระเบียบ (Regulation) รวมทั้งมีการ
ข ับเคล ื ่อนโดยม ีการบร ิหารจ ัดการโครงการและการกำก ับด ูแล ( Project Management and 
Governance) ที่ชัดเจน ภายใต้การสนับสนุนของผู้นำระดับประเทศที่มีความมุ่งมั่น มีวิสั ยทัศน์  และ
เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง (Change Leadership) 
อันจะส่งผลให้ภาครัฐสามารถดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการได้อย่างไร้รอยต่อ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ประกอบด้วยประเด็น

ยทุธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
มีเป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชวีิต

ของประชาชน โดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการรายบุคคล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ  
มีเป้าหมายหลัก คือ การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในด้านต่างๆ 

ตั ้งแต่การพัฒนาและเพิ ่มประสิทธิภาพของภาคการเกษตร การยกระดับประสบการณ์ดิจ ิทัลของ
นักท่องเที่ยว การพัฒนาระบบบริการอัจฉริยะในด้านสาธารณูปโภค ซึ่งทั้งหมดนี้ เพ่ือการมุ่งไปสู่การเติบโต
ของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับความม่ันคงและเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน 
มีเป้าหมายหลัก คือ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการรักษาความปลอดภัยจากทั้งภัย

ภายในประเทศ ภัยภายนอกประเทศ และภัยธรรมชาติ โดยเปลี่ยนจากการแก้ไขสถานการณ์มาเป็นการ
ป้องกันก่อนเกิดเหตุมากขึ้น ซึ่งจะต้องอาศัยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐในการดำเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ 
มีเป้าหมายหลัก คือ การบูรณาการและยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานภาครัฐ ผ่านการ

เชื ่อมโยงระบบจากหลายหน่วยงาน เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐในการบริหารจัดการ                       
ด้านการเงินและการใช้จ่าย ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริหารสินทรัพย์ และด้านทรัพยากรมนุษยแ์ละ       
การจ่ายเงินเดือน เพื่อยกระดับการดำเนินงานภาครัฐ ให้สะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส และเป็นการ
สนับสนุนการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล 
มีเป้าหมายหลัก คือ การบูรณาการการให้บริการภาครัฐผ่านการเชื่อมโยงระบบจากหลาย

หน่วยงาน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ ควบคู่ไปกับการ
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ยกระดับขีดความสามารถและทักษะเชิงดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ทุกระดับและทุกหน่วยงาน  เพ่ือเป็น
รากฐานของการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ 
 

1.5.7 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564 
จัดทำขึ ้น เพื ่อให้กระทรวงมหาดไทยมีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งสามารถ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
วิสัยทัศน์ 
ประชาชนมีรากฐานการดำรงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั ่นคงและสมดุลตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564 ที ่เกี ่ยวข้องด้านเทคโนโลยีด ิจิทัล                    

คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั ่นคงภายใน และยุทธศาสตร์ที่ 4                    
การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน   

 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการปรับปรุงระบบข้อมูลบุคคลและ
ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 

 กลยุทธ์ที ่ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (One Info) โดยเชื ่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล 
 กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล 

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

1.5.8 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 - 2565 
ได ้ถ ูกจ ัดข ึ ้นเพื ่อมาเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการทำงานที ่ช ัดเจน และเห็นภาพ                          

การขับเคลื่อนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยไปในทิศทางเดียวกัน เป็นไปตามเกณฑวัดผลและ
ประเมินผลการดำเนินงานและบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีจุดยืน วิสัยทัศน  
พันธกิจ เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้   

จุดยืน (Positioning) 
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบูรณาการระบบงาน: มีฐานข้อมูลและระบบโครงสร้างพื้นฐาน               

ที่สำคัญใหสามารถทำงานร่วมกันไดอย่างเป็นเอกภาพ 
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2) ด้านการใหบริการประชาชน: ใหบริการภาคประชาชนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล                 
ที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ง่ายตอการเขาถึงและรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ 

3) ดานกระบวนการการดำเนินงาน: ระบบงานมีประสิทธิภาพรองรับการปฏิบัติงานเพื่อการ
จัดการองคกรอย่างครอบคลุมและก้าวไปสู่องคกรประสิทธิภาพสูง 

4) ด้านศักยภาพบุคลากร: บ ุคลากรใช งานเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลอย ่างมีประส ิทธ ิภาพ                          
มีวิจารณญาณ 

วิสัยทัศน (Vision) 
“เป็นกระทรวงชั้นนำที่มีศักยภาพในการประยุกต์และบริการภาคประชาชนด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัล”  
พันธกิจ (Mission) 
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: ร ้อยละ 80 ของระบบงานและฐานข้อมูลมี

ความสามารถในการทำงานร่วมกันไดอย่างบูรณาการ 
3) ดานบุคลากร: ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้รับการพัฒนายกระดับความสามารถทาง

เทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัล 
4) ด ้ า น เ ท ค โ น โ ล ย ี แ ล ะ โ ค ร ง ส ร ้ า ง พ ื ้ น ฐ า น :  ร ้ อ ย ล ะ  1 0 0  ข อ ง ห น ่ ว ย ง าน                                     

สังกัดกระทรวงมหาดไทยมีการจัดการดานความมั่นคงปลอดภัยที่สอดคลองตามข้อบังคับและกฎหมาย
ดิจิทัล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
ยุทธศาสตร์ที ่  1 การบูรณาการระบบงานและโครงสร้างพื ้นฐานกระทรวงมหาดไทย 

(Integration)  โดยมีเป้าประสงคเพื่อการบูรณาการระบบงาน ฐานข้อมูลและระบบโครงสร้างพื้นฐานที่
สำคัญใหสามารถทำงานร่วมกัน ได้อย่างเป็นเอกภาพ มีภาพรวมในการพัฒนาร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อนใน
การจัดหาและลงทุน 
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แผนงาน 1.1 การบูรณาการฐานขอมูลหลักกระทรวงมหาดไทย 
ตัวชี้วัด: จำนวนระบบฐานขอ้มูลที่สามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได 
แผนงาน 1.2 บูรณาการระบบโครงสร้างพื้นฐานกระทรวงมหาดไทย 
ตัวชี้วัด: จำนวนระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลสำเร็จในการบูรณาการ 
แผนงาน 1.3 การบูรณาการระบบ GIS 
ต ั วช ี ้ ว ั ด :  จ ำนวนหน ่ วยงานท ี ่ ร ่ วมในการบ ู รณาการและใช งานระบบ GIS 

กระทรวงมหาดไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับบริการประชาชนสู่บริการดิจิทัล (Digital Services) 

โดยมีเป้าประสงค ให้กระทรวงมหาดไทยมีบริการภาคประชาชนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่และทุกบริการ 

แผนงาน 2.1 ปรับปรุงระบบการบริการประชาชน 
ตัวชี้วัด : 1. จํานวนบริการกระทรวงมหาดไทยที่สามารถเข้าถึงได้จากเทคโนโลยีดิจิทัล 

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

 2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การปรับปรุงกระบวนการดำเนินการด้วยเทคโนโลยีด ิจิท ัล (Smart 

Operations)  โดยมีเป้าประสงค เพื่อให้มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติงานและถูกใชเพ่ือ
การจัดการองคกรอย่างครอบคลุม 

แผนงาน 3.1 พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือการเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุ การบัญชาการ 
   และบริหารความต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัด : ระดับความสามารถและประสิทธิภาพในการคาดการสถานการณ์และจัดการภัย
พิบัติ 

แผนงาน 3.2 ปรับปรุงระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลตามมาตรฐานสากล 
ตัวชี้วัด : 1. ความสามารถในการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

 2. จํานวนเหตุบุกรุกด้านระบบสารสนเทศ 
แผนงาน 3.3 การปรับกรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวชี้วัด : มีกระบวนการบริหารบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อ้างอิงได้ตาม 

มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างสรรค และประยุกตใชงานเทคโนโลยี

ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Competency and Innovation)  โดยมีเป้าประสงค เพื่อให้บุคลากร
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มี 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 
ตัวชี้วัด : จํานวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู ้

 
1.5.9 แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565  

แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 จัดทำเพื่อใช้เป็นกรอบ ทิศทาง และ
กลไกในการขับเคลื่อนการทำงานตามพันธกิจขององค์การจัดการน้ำเสียให้บรรลุผลสำเร็จ  

วิสัยทัศน์  
บริหารจัดการน้ำเสียชุมชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน ภายในปี 2569 
พันธกิจ   
1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการจัดการน้ำเสียภายในเขตพ้ืนที่จัดการน้ำเสีย   
2) การให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการ              

น้ำเสีย   
3) บริการรับบริหารหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธภิาพ             

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) 
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กลยุทธ์ที่ 2.3 ประยุกต์การใช้ Green Technology ในการจัดการน้ำเสีย 
กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือติดตามและควบุมการจัดการอย่าง
บูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 3.1 บริการด้านการจัดการน้ำเสีย 
กลยุทธ์ที่ 3.2 ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ 
 

1.6 เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันขององค์การจัดการน้ำเสีย 
องค์การจัดการน้ำเสียได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และช่วยลดขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงประชาชนและหน่วยงานภายนอกสามารถที่จะเข้ามาใช้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์จากองค์การจัดการน้ำเสียได้ เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันขององค์การจัดการน้ำเสีย มีดังนี ้

1. ระบบเครือข่าย 
ระบบเครือข่ายขององค์การจัดการน้ำเสียถูกออกแบบแยกเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจน คือ

ระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) เชื ่อมต่อกันบนระบบแลน (LAN : Local Area Network) และระบบ
เครือข่ายภายนอก (Internet) ผ่านระบบเช่าสัญญาณ Leased Line ขนาด 150 เมกะไบต์ รวมถึงระบบ
เครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ GIN (Government Information Network) ขนาด 2 เมกะไบต์ และ อุปกรณ์
ในการรับ-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 
3.7 ระบบบริหารความเสี่ยง 
3.8 ระบบควบคุมภายใน 
3.9 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านการจัดการน้ำเสีย (GIS)  

http://www.wma.or.th/gis/
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3.10 เว็บไซต์องค์การจัดการน้ำเสีย 
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 ระบบแจง้ซ่อมอุปกรณ์สารสนเทศออนไลน์ 
3.22 ระบบจองห้องประชุมและจองการใช้งานรถยนต์ส่วนกลางออนไลน์ 
3.23 ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 
3.24 ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ให้มีความปลอดภัย 
3.25 ระบบติดตามตรวจสอบสถานะการทำงานเครื่องควบคุมการบำบัดน้ำเสีย 
3.26 ระบบติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมของระบบบำบัดน้ำเสีย ผ่านกล้อง CCTV 

 
4. ด้านการบริหารจัดการ ดูแลและบริหารความเสี่ยง 

องค์การจัดการน้ำเสีย ได้ดำเนินการและจัดทำนโยบาย มาตรการ และแผนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

4.1 ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย  เรื ่อง นโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการ
เทคโนโลย ีสารสนเทศระด ับองค ์กรท ี ่ด ีขององค ์การจ ัดการน ้ำเส ีย  (Digital 
Governance)    

4.2 แนวทางการกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศระดับองค์กรที่ดี ( IT 
Governance Practice) ขององค์การจัดการน้ำเสีย 

4.3 แผนสถาปัตยกรรมองค์กร   องค์การจัดการน้ำเสีย (Enterprise Architecture) 
4.4  การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของ องค์การจัดการน้ำ

เสีย  (Data Governance and Big Data Management) 
4.5 ระเบียบองค์การจัดการน้ำเสียว่าด้วย แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ การรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การจัดการน้ำเสีย  พ.ศ. 2563  (Information Security 
Management) 

http://www.wma.or.th/cloud/
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4.6 แผนบริหารความเสี ่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื ่อสาร ประจำปี
งบประมาณ 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 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
4.12 นโยบายการรักษาความม่ังคงปลอดภัยเว็บไซด์ขององค์การจัดการน้ำเสีย  
4.13 นโยบายเว็บไซด์ขององค์การจัดการน้ำเสีย  
4.14 มาตรการลดปริมาณการใช้กระดาษ มาตราการด้านการบริหารจัดการการเลือกใช้

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขององค์การจัดการน้ำเสีย 
4.15 มาตรการด้านการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(Green IT Management) ขององคก์ารจดัการน้ำเสีย 
 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.7.1 มีระบบสารสนเทศที ่มีประสิทธิภาพ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน สะดวกรวดเร็ว           
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการให้บริการภายในหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป 

1.7.2 พนักงานมีความสามารถในการสร้างสรรค์ และใช้งานสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ  มี
โครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การจัดการน้ำเสียที่มี
ประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานภายนอก  

1.7.3 องค์กรเป็นที่ยอมรับของประชาชน หรือหน่วยงานภายนอกมากขึ้น 
1.7.4 มีระบบสารสนเทศที่เข้ามาช่วยให้การสนับสนุนกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 2  การวิเคราะห์ สถานภาพปัจจุบัน และความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
2.1 นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์การจัดการน้ำเสีย มีจุดมุ่งหมายที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการข้อมูล รวมทั้งการบูรณาการองค์ความรู้
ด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเชื ่อมโยงข้อมูลทั้งในและระหว่างองค์กร ทั้งนี้ยังสามารถ
ตอบสนองนโยบายในเรื่องการให้บริการบำบัดน้ำเสียแก่ประชาชน/ผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองตามความต้องการ   นอกจากนี้ การเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจขององค์กร 
และนโยบายต่าง ๆ เต็มตามศักยภาพของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับ
ใช้กับทุกส่วนขององค์กรและทุกส่วนของธุรกิจ (Digital Transformation) ทั้งในส่วนของกระบวนการ
ทำงาน การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การตลาด วัฒนธรรมองค์กร และการกำหนดเป้าหมายการเติบโตใน
อนาคต เพื่อให้เกิดประสิทธภาพในการดำเนินธุรกิจและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 
รวมถึงในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ รูปแบบบริการใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น ตลอดจนการบริหารโครงการและการ
ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธภาพและมีการบริหารจัดการด้านคุณภาพของการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ โดยมุ่งเน้น ให้มีการขับเคลื่อน ใน ๗ ประเด็น ดังนี้   

1. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กรและทุกส่วนของธุรกิจ 
(Digital Transformation) 

2. การบูรณาการเชื ่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
(Government Integration) 

3. การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร (Data 
Governance and Big Data Management) 

4. การบริหารจัดการความมั ่งคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 
(Information Security Management) 

5. การบริหารความต่อเน ื ่องทางธ ุรกิจและความพร้อมใช้ของระบบ (Business 
Continuity and Availability Management) 

6. การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม (Resource Optimization 
Management) 

7. ประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองตามความต้องการ 
 
 



                              แผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) 

 

39 

องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

 
2.2 วิธีการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน และความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดของอุปกรณ์ เครื่องมือ และซอฟต์แวร์ด้านสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ อจน. ใช้อยู่ตลอดจนปัญหาและความต้องการด้านระบบสารสนเทศของ อจน. มีวิธีการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

1) ศึกษา นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560–
2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ.2560–2564) แผนปฏิบัติการดิจิทัล
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ.2563–2565 ระบบการ
ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment 
Model : SE-AM หัวข้อเรื ่อง การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology: DT) ของ สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

2) สำรวจและรวบรวมข้อมูลระบบสารสนเทศ โครงสร้างพื ้นฐานและการเชื ่อมโยงด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศของ อจน.  

3) วิเคราะห์ระบบสารสนเทศ ของ อจน. ผ่านแบบสอบถาม   
4) สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของ อจน. เพื่อรับทราบนโยบายการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไปใช้สนับสนุนการบริหารและการปฏิบัติงานขององค์กร รวมทั้งความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารงาน 

5) สัมภาษณ์บุคคลภายนอกที่ทำหน้าที่บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศให้แก่ 
องค์การจัดการน้ำเสีย 

 

2.3สถานภาพการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 
จากการศึกษาและสำรวจสถานภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันของ อจน. สามารถสรุปสถานภาพปัจจุบันในด้านต่างๆ ได้ดังนี้ 
2.3.1 ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายในปัจจุบัน 
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ อจน. ในปัจจุบันถูกออกแบบแยกเป็น 2 ส่วน              

อย่างชัดเจน คือระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) เช ื ่อมต่อกันบนระบบแลน (LAN : Local Area 
Network) และระบบเครือข่ายภายนอก (Internet) โดยทั้งสองช่องทางถูกจัดการด้วย Load Balance 
Zywall  ผ่านระบบ Firewall โดยมีการเก็บบันทึกข้อมูลการจราจร ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 ผ่านทาง Log Server ซึ่งจะเป็นตัวบันทึกข้อมูล 
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ระบบเคร ือข ่ ายของ อจน. ได ้ร ับการพ ัฒนาจากเด ิมเพ ื ่ อรองร ับระบบงานใหม่                               
โดยได้ดำเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ และอุปกรณ์ส่วนควบคุมและการเชื่อมต่อเพื่อรองรับข้อมูล 
ที่จะมีเพิ่มขึ้น โดยติดตั้งหน่วยเก็บข้อมูลแบบ SAN (Storage Area Network) และหน่วยเก็บข้อมูลที่
เพิ่มเติม ตลอดจนอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายในห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย ชั้น 24 โซน B ของ
องค์การจัดการน้ำเสีย ส่วนกลาง และมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณเพ่ือติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายไปยัง
หน่วยงานต่างๆ ของผู้ใช้ในส่วนกลาง โดยได้มีการเพิ่มความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลให้สูงขึ้นกว่าเดิมใน
เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้ระบบงานใหม่ที่พัฒนาขึ้น ตลอดจนสามารถใช้ Internet เพื่อการสืบค้น
ข้อมูล ข่าวสาร และการส่ง E-mail โดย อจน. ได้ทำการเช่าเครือข่าย Internet จากผู้ให้บริการเครือข่าย 
(ISP) รวมถึงการใช้พื้นที่ในโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and 
Cloud service : GDCC) ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  สำหรับเก็บระบบสารสนเทศ อจน. 
เพ่ือสนับสนุนงานในด้านต่างๆ ของ อจน. โดยมีโครงรูปของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย อจน.  ดังภาพ
ที่ 2.1  

ภาพที่ 2.1 แผนผังระบบเครือข่ายของ อจน. ในปัจจุบัน 
 

ทั ้งน ี ้การเช ื ่อมโยงระบบเคร ือข ่ายของ อจน. ใช ้เส ้นทางเช ื ่อมต่อระบบเคร ือข ่าย                       
จากผู้ให้บริการเครือข่าย (ISP) ผ่านระบบเช่าสัญญาณ Leased Line ขนาด 150 เมกะไบต์ รวมถึงระบบ
เครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ GIN (Government Information Network) ขนาด 2 เมกะไบต์ และอุปกรณ์
ในการรับ-ส่งสัญญาณในระบบเครือข่าย เช่น Switch Hub, Wireless Access Point เป็นต้น ทำให้ระบบ
เครือข่ายของ อจน. และการใช้งานระบบสารสนเทศ สามารถเชื ่อมโยงกั นได้ตลอดเวลาในระดับ                    
ของส่วนกลางและสำนักงานสาขา  
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ระบบคอมพิวเตอร์หลัก ที ่ส่วนกลางประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์
สนับสนุน อ่ืนๆ ดังนี้ 

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

ตารางท่ี 2.1 ระบบคอมพิวเตอร์หลัก ของ อจน. 

ลำดับ
ที ่

รายการและอุปกรณ์ ยี่ห้อ รุ่น ปี จำนวน 

1. Program Firewall 
Radius Server 
เครือ่งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2  
จอ LED ขนาด 19.5"    
ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการสำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  Software : Windows 
server 2016    

Dell PowerEdge 
R440 

2562 1 

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

Dell PowerEdge 
R440 

2562 1 

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: 

Dell PowerEdge 
R430 

2560 2 
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ลำดับ
ที ่

รายการและอุปกรณ์ ยี่ห้อ รุ่น ปี จำนวน 

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 

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 
- 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 
 

Dell PowerEdge  
T630 

2558 1 

6. Server Edocเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย   
แบบที่ 2 พร้อม Microsoft Win Svr Std 
2012 with 5Cal 
ระบบคอมพิวเตอร์หลัก ระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์   

Dell PowerEdge 
R620   

2556 1 
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ลำดับ
ที ่

รายการและอุปกรณ์ ยี่ห้อ รุ่น ปี จำนวน 

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

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 
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 

Virtual 
Machine 

Virtual 
Machine 

 6 
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ตารางที่ 2.2 อุปกรณ์เครือข่ายและระบบป้องกัน 

ลำดับ
ที ่

รายการและอุปกรณ์ ยี่ห้อ รุ่น ปี จำนวน 

1 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบ
ที่ 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  แบบที่ 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 เครื่องกระจายสัญญาณ 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 รองผู้อำนวยการ

บริหาร 
- - - 2 - - - - 2 

3 รองผู้อำนวยการ
ปฏิบัติการ 

- - - 2 - - - - 2 

4 รองผู้อำนวยการ
วิชาการและแผน 

- - - 2 - - - - 2 

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

7 สำนักตรวจสอบ
ภายใน 

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 ฝ่ายจัดการน้ำเสีย
สาขา 

- - - 5 7 1 - - 13 

13 ฝ่ายบริหารการจัดเก็บ
รายได้ 

1 - 2 4 - 1 1 - 9 

รวม 10 1 8 50 8 16 8 - 101 
 

2.3.2 ระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์ของ อจน .ในปัจจุบัน 
จากการศึกษาระบบงานสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์ของ อจน. ในปัจจุบันพบว่า อจน. 

มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจหลักและสนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหารงาน
ของ อจน. อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที ่ 1 ระบบงานสารสนเทศส่วนหน้า (Front Office) เป็นระบบสารสนเทศเพื ่อใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ อจน. ซึ่งได้แก่ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านการ
จัดการน้ำเสีย (GIS) ซึ่งเป็นระบบสำหรับรายงานคุณภาพน้ำที่ตรวจวัดและผ่านการบำบัด รวมถึงข้อมูลของ
สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาต่างๆ 
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ส่วนที่ 2 ระบบงานสารสนเทศส่วนหลัง (Back Office) เป็นระบบสารสนเทศเพ่ือใช้สนับสนุน
การปฏิบัติงานบริหารทั่วไปของ อจน. เพื่อใช้สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร และการให้บริการตาม
แผนยุทธศาสตร์ของ อจน. นั้น ส่วนใหญ่จะใช้วิธีจัดจ้างบริษัทภายนอกมาพัฒนาระบบงานสำคัญให้
หน่วยงานภายใน โดยมีกองสารสนเทศและประเมินผลเป็นผู้ให้คําปรึกษา  

สถานภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศและการปรับปรุงแก้ไขเทคโนโลยีสารสนเทศของ อจน. 
นอกจากสภาพการใช้ระบบงานสารสนเทศในปัจจุบันแล้วนั้น กองเทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินผล   
ยังได้วางแผนการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศของ อจน. อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการใช้งานของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจของ อจน. นโยบายของรัฐ 
อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ อจน. ดังแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อระบบงาน ซอฟต์แวร์ที่ใช้ 
รวมถึงผู้ใช้ ลักษณะงาน ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลและประโยชน์ที่ได้รับ อจน. ได้ทำการกำหนด   และ
แบ่งกลุ่มระบบสารสนเทศที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานขององค์กร มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ระบบท่ีมีการสนับสนุนการทำงานขององค์กร 
o ระบบบริหารงานบัญชี การเงิน และงบประมาณ  

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

• รายละเอียด : เกี ่ยวข้องกับการจัดการเรื ่องบัญชี การเงิน และงบประมาณ 
สามารถนำข้อมูลทางการเงินทั้ง 3 แบบ มาเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในปี 2560  มีการ
พัฒนาเพิ่มเตมิเพ่ือให้สามารถเรียกดูรายงานทางการเงินด้านต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน  

• การปรับปรุงข้อมูล : ทุกครั้งที่มีการปดิงบรายวัน 

• ผู้ใช้งานระบบ : ฝ่ายบัญชีการเงิน 
o ระบบบริหารงานเงินเดือน ได้ทำการพัฒนาเมื่อปี 2559  

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

• 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) 

http://www.wma.or.th/cloud/
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• รายละเอียด : เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญของหน่วยงาน 
สามารถแชร์ไฟล์ข้อมูลและกำหนดชั้นความลับของข้อมูลได้ และดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้ 

• การปรับปรุงข้อมูล : ทุกวัน 

• ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทุกคนในองค์กร 
o ระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล์ Mailgothai 

• ซอฟต์แวร์ที ่ใช้ : เป็นการใช้ซอฟต์แวร์ที ่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

• รายละเอียด : เป็นระบบจดหมายอิเล ็กทรอนิกส์กลางเพ่ือการสื ่อสารของ
หน่วยงานภาครัฐ ที่มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง มีระบบปฏิบัติการต่อเนื่อง มีการจัดการเพื่อรองรับการ
เกิดภัยพิบัติ และช่วยประหยัดงบประมาณแก่หน่วยงานภาครัฐ โดยระบบได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี
ล่าสุดเพ่ือยกระดับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือความสะดวกและใช้งานได้ง่าย 

• การปรับปรุงข้อมูล : ทุกวัน 

• ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทุกคนในองค์กร 
o ระบบอินเตอร์เน็ต เริ่มใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา 

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

• รายละเอียด : เป็นสารสนเทศสำหรับใช้เชื ่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้าไว้
ด้วยกันเพ่ือให้เกิดการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน โดยอาศัยตัวเชื่อมเครือข่ายภายใต้มาตรฐาน
การเชื่อมโยงเดียวกัน  

• การปรับปรุงข้อมูล : ทุกวัน 

• ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทุกคนในองค์กร 
o ระบบแบบสำรวจออนไลน์  

• รายละเอียด : เป็นระบบที่นำมาช่วยลดการใช้กระดาษและประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินงานขององค์กรและเป็นการอำนวยความสะดวกในการทำงานให้แก่พนักงานทุกภาคส่วนใน
องค์กร 

o ระบบรายงานสถานะการทำงานของสำนักงานจัดการน้ำเสียออนไลน์  

• รายละเอียด : เป็นระบบที่สนับสนุนการรายงานสถานะการทำงานด้านการจัดการ
น้ำเสีย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการรายงานต่อผู้บริหาร และช่วยลดการใช้กระดาษรวมถึงประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขององค์กรอีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกในการทำงานให้แก่พนักงานที่อยู่
ในสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขา 
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2. ระบบที่มีการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 

o ระบบบริหารความเสี่ยง  

• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ : เป็นการพัฒนาระบบในลักษณะของ Web-based Application  

• รายละเอียด : รวบรวมข้อมูลและทำการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลความเสี่ยง
ในทุกด้านที่จะเกิดขึ้น สามารถจัดลำดับโอกาสและความรุนแรงของความเสี่ยง รวมถึงมีการนำข้อมูลเพื่อใช้
วิเคราะห์ทางเลือกในการบริหารความเสี่ยง และมีระบบ Early Warning เพื่อสนับสนุนรายงานและการวิเคราะห์
ระดับความรุนแรงและประเมินโอกาสที่จะเกิด ในส่วนระบบการจัดเก็บข้อมูล ได้ดำเนินการโครงการสนับสนุนการ
บริหารความเสี่ยง เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

ดำเนินการในปี 2561 โดยพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กรในระยะที่ 1 เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละสำนักงานสาขา 
และระดับองค์กร โดยจะแสดงโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และระดับความรุนแรง จัดทำตารางจัดลำดับ             
ความเสี่ยง (Risk Matrix) และจัดทำแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map)  

• การปรับปรุงข้อมูล : ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านความเสี่ยง 

• ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทกุคนในองค์กร 
o ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย    

• รายละเอียด : ดำเนินการจัดตั้งในปี 2560 และปรับปรุง ในปี 2563 เป็นศูนย์
สำหรับใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ำเสีย ได้แก่ 

1. ผลการดำเนินงานของสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขา ในเรื ่องคุณภาพน้ำ 
ค่าใช้จ่าย สถานภาพเครื่องจักร การประชุมทางไกล และการรักษาความปลอดภัย 

2. การบูรณาการข้อมูลที่เก่ียวข้องของหน่วยงานต่างๆ 
3. การประชุมระหว่างประเทศ 
4. การรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำแบบ Real time โดยใช้กล้องโดรน

คุณภาพสูง  
5. ช ุด Software ประช ุมทางไกล Tele Video Conference สำหร ับ 10 

Licence  
6. พัฒนาระบบบันทึกข ้อม ูลค ุณภาพน้ำเส ียผ ่านสมาร ์ทโฟน (Mobile 

Application) 
7. ออกแบบฐานข้อมูลระบบ SCADA กลาง 
8. พัฒนาระบบโปรแกรมกล้องวงจรปิด 
9. การรายงานสถานการณ์เครื่องจักรของระบบบำบัดน้ำเสีย 
10. การรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินที่ระบบบำบัดน้ำเสีย หรือบริเวณใกล้เคียง 
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11. การรายงานข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
3.  ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
o ระบบควบคุมภายใน ทำการพัฒนาในปี 2560  

• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ : เป็นการพัฒนาระบบในลักษณะของ Web-based Application 

• รายละเอียด : เป็นระบบที่นำมาช่วยในการวิเคราะห์การประเมินผล และการ
ติดตามผลการควบคุมภายใน ให้มีความครบถ้วน และตรวจสอบได้  

• การปรับปรุงข้อมูล : ทุกครั้งที่มีการตรวจสอบกิจกรรมการควบคุม 

• ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทุกคนในองค์กร 
o ระบบบริหารงานพัสดุ ได้มีการพัฒนามาตั้งแต่ปี 2556  

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

• รายละเอียด : เป็นระบบที่นำมาช่วยในการสนับสนุนการบริหารงานพัสดุ โดยจะมี
การกำหนดโครงสร้างรหัสพัสดุของ อจน. ให้เป็นมาตรฐานและมีการเชื่อมโยงการทำงานและข้อมูลระหว่าง 
2 ระบบงานย่อยเพื่อการจัดซื้อ และการรับของเข้าคลังวัสดุ 

• การปรับปรุงข้อมูล : ทุกครั้งที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเบิก-จ่าย และตรวจสอบพัสดุ 

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

• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ : Open Source PHP  

• รายละเอียด : เป็นระบบที่บันทึกข้อมูลและสรุปรายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
และรายงานประวัติการซ่อมบำรุง  

• การปรับปรุงข้อมูล : ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนรายการอุปกรณ์สารสนเทศ 

• ผู้ใช้งานระบบ : กองสารสนเทศและประเมินผล 
o ระบบตรวจสอบภายใน  

• ซอฟต์แวร์ที ่ใช้ : ปัจจุบันใช้ Microsoft Excel ดำเนินการจัดทำรายงานการ
ตรวจสอบ  

• รายละเอียด : เป็นระบบที่นำมาสนับสนุนการทำงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
โดยจะเริ่มดำเนินการพัฒนาโปรแกรม เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ 2560-
2564 

• การปรับปรุงข้อมูล : ทุกครั้งที่มีการดำเนินงานตรวจสอบ 

• ผู้ใช้งานระบบ : สำนักตรวจสอบภายใน 
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4. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
o ระบบบริหารงานบุคคล  

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

• รายละเอียด : เป็นระบบที่มีการพัฒนาและนำมาใช้ในตั้งแต่ปี 2557 ใช้ในการ
จัดเก็บโครงสร้างหน่วยองค์กร ตำแหน่ง ภาระงาน เชื่อมโยงศูนย์ต้นทุนเพื่อส่งข้อมูลค่าใช้จ่ายไปยังระบบ
บัญชี และการเงินในกรณีที่มีพนักงานถือครองตำแหน่ง รวมถึงจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของพนักงาน 

• การปรับปรุงข้อมูล : ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคลากร 

• ผู้ใช้งานระบบ : กองทรัพยากรบุคคล 
o ระบบตรวจสอบเวลาทำงาน    

• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ : เป็นการพัฒนาระบบในลักษณะของ Web-based Application  

• รายละเอียด : เป็นระบบสำหรับใช้ในการตรวจสอบเวลาทำงาน ขาด ลา มาสาย
ของพนักงาน 

• การปรับปรุงข้อมูล : ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมข้อมูลใหม่ 

• ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทุกคนในองค์กร 
 

5. ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร 
รวมถึงนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล 

o ระบบการให้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์  

• ซอฟต์แวร์ที ่ใช้ : เป็นการพัฒนาระบบ Joomla ในลักษณะของ Web-based 
Application  

• รายละเอียด : เป็นระบบที่ให้บริการข่าวสารของ อจน. ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งช่วยใน
การประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางในการสื่อสารระหว่าง อจน. และผู้ที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ และ
สร้างความเข้าใจในภารกิจของ อจน. และเป็นการเพ่ิมภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร 

• การปรับปรุงข้อมูล : ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมข้อมูลใหม่ 

• ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทุกคนในองค์กร ส่วนราชการอ่ืน รวมถึงประชาชนทั่วไป 
o ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)  

• ซอฟต์แวร์ทีใ่ช้ : QGIS  และชุด Software SAGA GIS, Postgres 

• รายละเอียด : เป็นระบบที่ใช้ในการนำเข้า จัดเก็บ จัดเตรียม ดัดแปลง แก้ไข 
จัดการ และวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พร้อมทั้งแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ 
ดังนั้น GIS จึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เพ่ือใช้ในการจัดการน้ำเสีย และบริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อม และสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านพื้นที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบการไหลเวียนของข้อมูลและการผสานข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
เช่น ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) หรือข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เพ่ือให้เป็นข่าวสารที่มีคุณค่า 
ซึ่งในปี 2560 จะมีการพัฒนาระบบเพิ่มเติมให้สามารถรายงานผลและแสดงผลข้อมูลเชิงรูปภาพได้ ทั้งนี้
เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อการเข้ามาใช้ข้อมูลของหน่วยงานทั้งภายในภายนอก รวมถึงประชาชนทั่วไป 

• การปรับปรุงข้อมูล : ทุกวัน 

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

ได้ทำการพัฒนาและใช้งานตั้งแต่ต้นปี 2559  

• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ : เป็นการพัฒนาระบบบน Mobile Application สามารถนำมาใช้
งานได้ทั้ง iOS และ Android ภายใต้ชื่อ Wastewater4thai 

• รายละเอียด : เป็นระบบสำหรับแสดงผลและรายงานคุณภาพน้ำผ่านอุปกรณ์
สื่อสาร เช่น Mobile, Tablet และอุปกรณ์สมาร์ทโฟน เป็นต้น โดยข้อมูลที่แสดงจะถูกเชื่อมโยงมาจาก
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 

• การปรับปรุงข้อมูล : ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมข้อมูลใหม่ในระบบ GIS 

• ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทุกคนในองค์กร ส่วนราชการอ่ืน รวมถึงประชาชนทั่วไป 
o การจัดทำฐานข้อมูลด้านการจัดการน้ำเสียสู่ระบบสารสนเทศ  

• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ : เป็นการพัฒนาระบบในลักษณะของ Web-based Application 
มีแผนการพัฒนาในปี 2561 

• รายละเอียด : เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการจัดการน้ำเสีย สำหรับนำข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้าง การเดินระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ ของ อปท. ทั้งประเทศ ให้
สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างยั่งยืน และเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและให้บริการ
ประชาชนในการนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์  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 : เป็นระบบที ่ใช้ในการบันทึกติดตาม การรับ-ส่งเอกสารและ
สถานภาพของเอกสาร 
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• การปรับปรุงข้อมูล : ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมข้อมูลใหม่ 

• ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทุกคนในองค์กร  
o ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Mailgothai (พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาล

ดิจิทลั) 

• ซอฟต์แวร์ที่ใช้ : เป็นการพัฒนาระบบในลักษณะของ Web-based Application  

• รายละเอียด : ใช้สำหรับ รับ/ส่ง สร้างไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

• การปรับปรุงข้อมูล : ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมข้อมูลใหม่ 

• ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทุกคนในองค์กร 
o ระบบประชุมทางไกล (ใช้ระบบร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล)  

• ซอฟต์แวร์ที ่ใช้ : เป็นระบบได้รับการสนับสนุนการใช้งานจาก สำนักรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

• การปรับปรุงข้อมูล : - 

• ผู้ใช้งานระบบ : พนักงานทุกคนในองค์กร  
 

 7. ระบบตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
o ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์   

• รายละเอียด : เป็นการนำโปรแกรมสำหรับใช้ในการป้องกัน ตรวจสอบความ
ผิดปกติ ตรวจหา และกำจัดไวรัสก่อนที่ไวรัสนั้นจะเข้ามาทำลายโปรแกรมหรือข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
มีหน้าที่การทำงาน 2 ลักษณะ คือ ระบุชื่อของไวรัสที่รู้จัก และตรวจสอบผลของการทำลายจากไวรัสใน
แฟ้มต่างๆ 

o ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ให้มีความปลอดภัย   

• รายละเอียด : เป็นระบบทีจ่ัดให้มีระบบศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ ข้อมูล
จราจรฯ หรือแฟ้มข้อมูลบันทึกกิจกรรม (Log File) ที่เกิดขึ้นบนอุปกรณ์หลักด้าน ICT ของ อจน.และ
สามารถให้การสนับสนุนในการวิเคราะห์ พิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่
เกี่ยวข้องในการใช้หรือขอใช้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ แฟ้มข้อมูลบันทึกกิจกรรมของประเทศไทยให้
การดำเนินงานทางธุรกิจของ อจน. ในด้าน ICT สอดคล้อง เป็นไปตามข้อกฎหมายและข้อบังคับในมุมมอง 
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ต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย โดยเฉพาะพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
ทางคอมพิวเตอร์ 

o โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้านสารสนเทศ 
โดยได้มีการปรับปรุงระบบเครือข่ายและเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยของห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมาก
ขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตาม แผนการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) อจน. ม ีความจำเป ็นท ี ่จะต ้องม ีการปร ับเปล ี ่ยน และพัฒนาให ้ท ันย ุคท ันสมัย                     
โดยนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาเสริมในการดำเนินงาน เพื่อให้การทำงานที่เกี่ ยวกับระบบสารสนเทศ
ขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการพัฒนาสารสนเทศขององค์กรที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
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บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์แผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3  ปี พ.ศ. 2563 – 2565 
(ทบทวนครั้งที่ 1) 

 

การทบทวนแผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวน

ครั้งที่ 1) ได้มีกระบวนการที่มีการวิเคราะห์ ศึกษาทิศทาง นโยบาย และแผนการดำเนินงานของประเทศท่ี

สำคัญต่างๆ รวมทั้งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) รวมทั้งศึกษา

สถานภาพปัจจุบัน   ปัญหา และความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการน้ำเสีย พบว่า 

ยุทธศาสตร์แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1)  ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์

ที่สอดคล้องกับแผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสียฯ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย 
กลยุทธ์ที่ 1.1 ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เป้าหมาย 
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 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือติดตามและควบุมการจัดการอย่าง
บูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 3.1 บริการด้านการจัดการน้ำเสีย 
กลยุทธ์ที่ 3.2 ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ 

 
ยุทธศาสตร์แผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) มี

การดำเนินงาน ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การจัดการน้ำเสียที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรในส่วนของภารกิจหลัก งานสนับสนุนด้านการพัฒนาองค์กรโดยปรับ
กระบวนการทำงาน มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในองค์กรให้สะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้อง คุ้มค่า รวมทั้ง การปรับปรุงและพัฒนาบุคคลากรทุกระดับให้พร้อมการนำเทคโนโลยีมาใช้
ในการทำงาน การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอก 

โดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดการน้ำเสียด้วยการ
ประยุกต์ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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 1. มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการน้ำเสียที่ตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนรว่มในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีขององค์กร 
 3. มีการรายงานผลการด้าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
 4. มีระบบสารสนเทศด้านการติดตามการดำเนินงานที่ดี 

ซึ่งมกีลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือติดตามและควบุมการจัดการอย่างบูรณาการ 
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนองค์กรในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร และทุกส่วน
ของธุรกิจ (Digital Transformation) 

การกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้ผลนั้น จะต้องใช้หลักการ 
SWOT Analysis เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในที่ควบคุมได้ และปัจจัยภายนอกที่
ควบคุมไม่ได้ เพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรรวมถึงโอกาส และผลกระทบที่มีต่อการดำเนินงาน            
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพื ่อกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดำเนินงาน            
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 
3.1 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการดำเนินเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

จากการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การส ื ่อสารขององค ์กร ตามหล ักการ SWOT Analysis พบว ่า อจน. ม ีจ ุดแข ็ง จ ุดอ ่อน โอกาส                                  
และภัยคุกคามโดยสรุป ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength)  
1) กระทรวงมหาดไทย และผู้บริหาร อจน. ได้ตระหนักถึงความสำคัญและให้การสนับสนุน

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 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

สารสนเทศท่ีเหมาะสมมาสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
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8) มีแผนดิจ ิท ัลองค์การจ ัดการน้ำเส ียทั ้งระยะยาวและสั ้นที ่ช ัดเจนเพื ่อเป็นกรอบ                   
การดำเนินงาน 

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

จัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ อจน. โดยเฉพาะที่สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขา 
3) ซอฟต์แวร์ที ่ใช้ในการพัฒนามีความหลากหลาย ทำให้ยากแก่การบำรุงรักษาและไม่

สามารถบูรณาการข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงใช้สนับสนุนการตัดสินใจ 
4) ไม่มีแรงจูงใจในการดูแลบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
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) เทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื ่อสารม ีการพ ัฒนาและขยายต ัวอย ่างรวดเร็ว                              

มีราคาถูกลง ทำให้โอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีมากข้ึน 
6) การปฏิรูประบบราชการ รัฐวิสาหกิจ ทำให้เพิ่มโอกาสในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารมาใช้เพ่ิมมากข้ึน 
7) ความแพร่หลายของ Open Source Technology มีเพ่ิมมากข้ึน 
8) นโยบายการพัฒนาประเทศสู ่ Knowledge-based society และ Knowledge-based 

economy ทำให้โอกาสในการเข้าถึงสื่อทางการศึกษามีมากขึ้น (การเรียนรู้ตลอดชีวิต) สะดวกทั่วถึงและ
ตลอดเวลา 

9) การโอนย้ายสังกัดไปกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภายใต้สังกัด 

10) สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมทำให้ประชาชน และองค์กรต่าง ๆ ต้องการบริการที่สะดวก
รวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัดค่าใช้จ่าย  และต้องการบริการที ่มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร  
มาสนับสนุน 
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ข้อจำกัด (Threats) 
1) นโยบายเร ่งด ่วนของภาคร ัฐ ส ่งผลกระทบต่อการบร ิหารจ ัดการด้านเทคโนโลยี  

สารสนเทศ เพราะการใช้เทคโนโลยีต้องมีระยะเวลาเตรียมการที่เพียงพอ และอาจส่งผลกระทบต่อแผนงาน
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้วางแผนไว้ 

2) ความคาดหวังจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที ่ต้องการรับรู ้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว                
จาก อจน. ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย 

3) การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศทำให้ต้นทุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ิมสูงขึ้น 

4) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาอย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ 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) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 
7) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564 
8) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 
9) แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ.2563–2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) 
10) แนวทางการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล นโยบายด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัลขององค์การจัดการน้ำเสีย อาทิเช่น นโยบายดิจิทัลเพื ่อบริหารจัดการองค์การจัดการน้ำเสีย                   
นโยบายการรักษาความมั่งคงปลอดภัยเว๊บไซด์ขององค์การจัดการน้ำเสีย นโยบายเว็บไซต์ขององค์การ
จัดการน้ำเสีย นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่งคงปลอดภัยระบบสารสนเทศองค์การจัดการ  
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น้ำเสีย พ.ศ. 2563 มาตรการลดปริมาณการใช้กระดาษ มาตรการด้านการบริหารจัดการการเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขององค์การจัดการน้ำเสีย เป็นต้น                      

11) ปัจจัยภายในและข้อมูลการประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัลขององค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีบัญชี 2562 ที่ผ่านมา 

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

1. การนำเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลมาปรับใช้ก ับทุกส่วนขององค์กร (Digital 
Transformation) 

2. การบูรณาการเชื ่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันระหว ่าง
หน่วยงาน (Government Integration) 

3. การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร 
(Data Governance and Big Data Management) 

4. การบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security 
Management) 

5. การบร ิหารความต่อเนื ่องทางธุรก ิจและความพร้อมใช้ของระบบ 
(Business Continuity and Availability Management) 

6.  การดำเนินการด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
(Resource Optimization Management) 

7. ประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองตาม
ความต้องการ 
 

ดังนั้นองค์การจัดการน้ำเสียจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยแผนงานและแผนปฏิบัติการจะ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงาน ตามแผนที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือเป็นแนวทางการ
ยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทย ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และสนับสนุนให้
องค์กรมีแนวทางการทำงานด้านสารสนเทศท่ีชัดเจน เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเกิดผลสมฤทธิ์
ในการดำเนินงาน โดยมีสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/งบประมาณ ดังนี้ 
 

3.4 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
           ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลครอบคลุมท้ังองค์กร  (Digital Divide)  
ประกอบด้วย กลยุทธ์ที่  1  
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           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 ชี้แนะการทำงานของการวางโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลให้

ครอบคลุมและปลอดภัย 
ตัวช้ีวัด 
1. ระบบสารสนเทศขององค์กรสนับสนุนการทำงานด้านต่างๆ ขององค์กร เป็นเครื่องมือ               

ในการพัฒนาองค์กร มีความทันสมัย และปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการติดต่อสื่อสารลดลง ร้อยละ 100 
3. การแก้ปัญหาและรายงานสถานการณ์น้ำเสียของประ เทศไทยสามารถดำเนินการ

ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่ดำเนินการ ภายใน 3 ปี 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมและปลอดภัย  

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

เครือข่ายกลาง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับขีดความสามารถสู ่การ เป็นหน่วยงานดิจ ิท ัล (Digital 
Organization) ประกอบด้วย กลยุทธ์ที่ 2   
           เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

1. มีกระบวนการเริ่มต้นในการวิเคราะห์และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture) ที่เชื่อมโยงระหว่างพันธกิจองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมกับการบริหารงานที่เป็นภารกิจหลักขององค์กร 

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

3. ปรับกระบวนการ/แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งองค์กรที่
ได้มาตรฐานสากล มีความคล่องตัว สามารถทำซ้ำได้  
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4. มีการติดตาม ทบทวนการดำเนินงาน และรายงานการติดตามตรวจสอบครอบคลุม 
5. มีศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน้ำเสียทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
6. มีการบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
7. มีการบริหารจัดการสารสนเทศอย่างเหมาะสม เลือกใช้เทคโนโลยีที ่เป ็นมิตรกั บ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการวัด วิเคราะห์และประเมินประสิทธิผล 
           ตัวช้ีวัด 

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

แผนงาน/โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

องค์การจัดการน้ำเสีย (จัดทำแผนสถาปัตยกรรมองค์การจัดการน้ำเสีย) 
2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การจัดการน้ำ

เสีย 
3) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสีย             

ประเทศไทย 
4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารการตรวจสอบภายใน 
5) โครงการจัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน้ำเสียทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
6) โครงการจัดทำข้อมูลด้านน้ำเสียแบบครบวงจรบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์                  

(Big Data) 
7) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้  
8) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุ 

9) โครงการจัดหาระบบการควบคุมและติดตามการดำเนินงานโครงการของ
องค์การจัดการน้ำเสีย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าส ู ่ย ุคด ิจ ิทัล (Digital Human and 

Innovation) ประกอบด้วย กลยุทธ์ที่ 3  และกลยุทธ์ที่ 4  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. บุคลากรทุกระดับมีทัศนคติดิจิท ัล ความรู ้ด ิจ ิท ัล ทักษะดิจิท ัล (Digital Literacy)               

ที่สามารถบูรณาการเข้ากับงานการบริหารจัดการองค์กรได้มีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรที่มีความรู้ สามารถสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมงานการจัดการน้ำเสีย 
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3. องค์การจัดการน้ำเสียมีองค์ความรู ้งานจัดการน้ำเสียที่ เป็นสมรรถนะขององค์กร                
สามารถถ่ายทอดให้กับประชาชน  

4. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยแลพัฒนานวัตกรรมด้านน้ำเสีย 
ตัวช้ีวัด 
1. บุคลากรในองค์กรมีทกัษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 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. 
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 

 



                              แผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) 

 

62 

องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : กลไกลการสร้างความเชื่อม่ันในเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Reliance) 

ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ ดังนี้ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. มีการปรับกฎ ระเบียบ นโยบายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับภารกิจที่นำเทคโนโลยีดิจิทัล

มาขับเคลื่อน 
ตัวช้ีวัด 
1. มีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการดำเนินงานมากขึ้น 
กลยุทธ์ที่ 6 : กลไกลการสร้างความเชื่อมั่นด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการลงทุนร่วมเพื่อ

การขับเคลื่อนภารกิจของงานการจัดการน้ำเสีย ประกอบด้วยแผนงาน/ โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการจ้างจัดทำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ISO 27001 ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 
และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

2) โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการข้อมูลและการจัดทำพยากรณ์เตือนภัยสำหรับการ
บริหารจัดการน้ำเสีย 

3) โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือสำหรับตรวจสอบและรายงานคุณภาพน้ำที่ผ่านการ
บำบัดแล้วผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Online Monitoring) จำนวน 2 แห่ง 

4) โครงการจัดทำ Application เพ่ือใช้ตรวจสอบและประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในระบบบำบัดน้ำเสีย 

5) โครงการศึกษาและกำหนดแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  
(Eco-Efficiency) 

 
3.5 การเผยแพร่แผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

การขับเคลื่อนแผนงานสู่เป้าหมายที่กำหนด โดยได้มีการพัฒนากลไกการนำแผนยุทธศาสตร์/      
กลยุทธ์ แปลงสู่แผนปฏิบัติการ และประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารจัดการสารสนเทศที่ดีตามหลักสากล       
สำหรับระบบสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์การจัดการน้ำเสีย และใช้ระบบการจัดการความรู้   
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดกระบวนการทำงาน การสื่อสารองค์กร และการพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร เป็นกลไกในการสร้างความเชื่อมโยงจากการปฏิบัติสู ่นโยบาย (Bottom-up Approach)               
และการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ (Top-down Approach) 
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3.6 ระบบการติดตามผลการบริหารงานขององค์การจัดการน้ำเสีย 

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

สงัเคราะห์ หาวิธีการ และกระบวนการให้บรรลุเป้าหมายนั้น ๆ โดยจะต้องมีการกำหนดตัวบ่งชี้กำกับไว้เพ่ือ
จะได้นำไปใช้ในการประเมินผลดำเนินการ 

2. Do (การดำเนินงาน) หมายถึง ทักษะในการปฏิบัติตามแผน ตามขั้นตอนและเงื่อนไข
ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ กรณีท่ีไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอก จะต้องมีการปรับแผนในระหว่างดำเนินการโดยมีค้าอธิบายและเหตุผลประกอบ 

3. Check (การประเมินผล) หมายถึง ทักษะในการรวบรวมข้อมูลของผลการดำเนินงาน
ที่สอดคล้องกับประเด็นตัวบ่งชี้ที่สร้างไว้ เพื่อนำมาใช้เปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนในขั้นตอนที่ 1 ใน
การประเมินจะต้องพิจารณาในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของผลงานด้วย 

4. Act (การปรับปรุง) หมายถึง ทักษะที่ต้องการให้น้าผลการประ เมินมาใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงผลการดำเนินงานในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่น สร้างความพึงพอใจให้มากขึ้น 
ผลงานได้รับรางวัลคุณภาพ มีการประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย มีปริมาณงานมากข้ึน สร้างความคุ้มค่า 
หรือสร้างคุณค่าของผลงานให้สูงขึ้น 

3.6.2 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนงานโครงการ 
การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมกับเป้าหมายที่องค์กร

กำหนดไว้ทั ้งในรูปของผลลัพธ์ (Outcome) และผลผลิต (Output) ซึ ่งเป็นการประเมินจากกระบวน                  
การจัดทำกิจกรรม (Process) ของโครงการ โดยสามารถประเมินผลได้ 3 รปูแบบดังนี้ 

1. การประเมินผลเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Measurements) การพิจารณาถึงผลการ
ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น คุณภาพของการดำเนินกิจกรรม ปัจจัยด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ความถนัดสายงานที่ปฏิบัติ การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนเป้าหมายที่เข้า ร่วมดำเนินงาน 
สารสนเทศเพื่อการวางแผนงาน การวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการจัดการน้ำเสียที่
เหมาะสมกับบริบทชุมชนและพ้ืนที่เป้าหมาย  

6) การประเมินผลเช ิงปร ิมาณ  (Quantitative Measurements) การประเมินผลการ
เปรียบเทียบมูลค่าของผลงานที่ได้รับกับค่าใช้จ่ายโดยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เช่น ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (Return on Investment) อัตราส่วนหนี้ ต่อทุน (Dept to Equity) วิเคราะห์เปรียบเทียบมูลค่า
ของผลงานที่ได้รับกับทรัพย์สิน เป็นต้น แต่การวัดเชิงปริมาณมีข้อจ้ากัดเช่นกัน อาทิ การวัดเชิงปริมาณ
มุ่งเน้นผลลัพธ์ในระยะสั้นมากกว่าผลลัพธ์ในระยะยาว วิธีการวัดต่าง ๆ ให้ผลลัพธ์ในเกณฑ์การวัดเชิง
ปริมาณที่แตกต่างกันๆ และมักมีเรื่องของการตัดสินด้วยความรู้สึกส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 
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3. การตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders’ Audit) เป็นการพิจารณาข้อมูลจาก
การสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้บริหารองค์กร บุคลากรใน
ระดับฝ่ายบริหารต่างๆ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มสนับสนุน รวมตลอดจนกลุ่มผู้รับประโยชน์หรือผลกระทบ
จากการดำเนินงานตามแผนงานขององค์กร และยังครอบคลุมถึงกลุ่มหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้ าน
งบประมาณแก่การพัฒนาแผนงาน/โครงการ ภาคสื่อสารมวลชน กลุ่มองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม 
กระบวนการในการประเมินผลหรือตรวจสอบโดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมักเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจาก
เน้นการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มบุคคล/องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการ  ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมเป็นกระบวนการที่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการดำเนินงานขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
และสามารถพิจารณาภาพรวมของกระบวนการดำเนินงานทั้งในมิติด้านนโยบายแผนงาน    การออกแบบ
กระบวนการทำงาน สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ตลอดจนผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ 

โดยตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์แผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสียฯ กับ
แผนงาน/โครงการรายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.1  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลครอบคลุมทั้งองค์กร  

(Digital Divide) 

ตัวชีวัด 
1. ระบบสารสนเทศขององค์กรสนับสนุนการทำงานด้านต่างๆ        
ขององค์กร เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร มีความทันสมัย และ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการติดต่อสื่อสารลดลง ร้อยละ 100 
3. การแก้ปัญหาและรายงานสถานการณ์น้ำเสียของประเทศไทย
สามารถดำเนินการครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ดำเนินการ ภายใน 3 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยกระดับขีดความสามารถสูก่ารเป็นหนว่ยงานดิจิทัล  

(Digital Organization) 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. มีกระบวนการเริ ่มต้นในการวิเคราะห์และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture) ที่เชื่อมโยงระหว่างพันธกิจองค์กรในด้านต่างๆ 
เพื่อบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการบริหารงานที่เป็นภารกิจ
หลักขององค์กร 
2. มีกระบวนการเริ่มต้นในการวิเคราะห์แนวทางการกำกับดูแลข้อมูลและ      
การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร (Data Governance and Big 
Data Management) 
3. ปรับกระบวนการ/แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัลทั้งองค์กรที่ได้มาตรฐานสากล มีความคล่องตัว สามารถทำซ้ำได้  
4. มีการติดตาม ทบทวนการดำเนินงาน และรายงานการติดตามตรวจสอบ
ครอบคลุม 
5. มีศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน้ำเสียทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
6. มีการบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และการบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
7. มีการบริหารจัดการสารสนเทศอย่างเหมาะสม เลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการวัด วิเคราะห์และประเมินประสิทธิผล 
 

ตัวชี้วัด 
1. ระบบสารสนเทศสนับสนุนการทำงานครอบคลุมทุกหน่วยงานภายใน
องค์กร 
2. องค์กรมีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบครบทุกภารกิจองค์กร 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสูยุ่คดิจิทัล  
(Digital Human and Innovation) 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. บุคลากรทุกระดับมีทัศนคติดิจิทัล ความรู้ดิจิทัล 
ทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) ที่สามารถบูรณาการ
เขา้กับงานการบริหารจัดการองค์กรได้มีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรที่มีความรู้ สามารถสร้างสรรค์ และพัฒนา
นวัตกรรมงานการจัดการน้ำเสีย 
3. องค์การจัดการน้ำเสียมีองค์ความรู ้งานจัดการ       
น้ำเสียที่เป็นสมรรถนะขององค์กร สามารถถ่ายทอด
ให้กับประชาชน  
4. มีบุคลากรที ่มีความเชี ่ยวชาญด้านงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมด้านน้ำเสีย 
 

ตัวชี้วดั 

1. บุคลากรในองค์กรมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ภายใน 3 ปี 
2. มีบุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้น ภายใน 3 ปี 
3.  มีบุคลากรที ่มีความเชี ่ยวชาญด้านงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการน้ำเสีย ทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบูรณาการงานดิจิทัลดา้นบริหารจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืน (Digital 

Sustainable) 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนจัดการน้ำเสีย ที ่สามารถใช้ในการ
ตัดสินใจของระดับผู้บริหาร  
2. ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารงานด้านการจัดการน้ำเสียขององค์การ
จัดการน้ำเสีย 
3. ประชาชนสามารถแจ้งข่าวสารข้อมูลด้านงานการจัดการน้ำเสียให้กับ         
ศูนย์การจัดการน้ำเสีย 
 

ตัวชี้วัด 
1. น้ำเสียได้รับการบำบัดและแก้ไขปัญหาเพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 100 
2. ประชาชนมีช่องทางติดต่อสื่อสารกับองค์กรมากขึ้น 
 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์
1. ระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์สารสนเทศขององค์กรมี
มาตรฐานสากล ทันสมยั 
2. การใช้งานระบบสารสนเทศมีความรวดเร็ว ปลอดภัย คุ้มค่า       
ลดค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 
3. ระบบโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมทั้งองค์กร 
4.การตรวจสอบคุณภาพน้ำมีความถูกตอ้ง แม่นยำ รวดเร็ว 
5.ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียมีทั่วประเทศ           
เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
6. มีโครงข่ายดิจิทัลพื้นฐานที่เสถียร ปลอดภัย และครอบคลุม        
ทั้งองค์กร 
7. มีที่ปรึกษาคอยกำกับ ชีแ้นะการทำงานของการวางโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลให้ครอบคลุมและปลอดภัย 

วิสัยทัศน์ : “ปรับเปลี่ยนองค์กรสูก่ารเป็นหน่วยงานดจิิทัล ภายในปี 2565” 

( 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
กลไกลการสร้างความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Reliance) 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. มีการปรับกฎ ระเบียบ นโยบายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
ภารกิจที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อน 
 

ตัวชี้วัด 
1. มีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการดำเนินงานมากขึ้น 
 

กลยุทธ์ท่ี 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการจัดการน้ำเสยี 
1. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
องค์การจัดการน้ำเสีย (จัดทำแผนสถาปัตยกรรมองค์การจัดการน้ำเสีย) 
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การจัดการนำ้
เสีย 
3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสีย   
ประเทศไทย 
4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารการตรวจสอบภายใน 
5. โครงการจัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน้ำเสียทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
6. โครงการจัดทำข้อมูลด้านน้ำเสียแบบครบวงจรบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์   
(Big Data) 
7. โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้  
8. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุ 
9. โครงการจัดหาระบบการควบคุมและติดตามการดำเนินงานโครงการขององค์การจัดการ
น้ำเสีย 
 

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ  
1. โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่บุคลากรในองค์กร (Digital 
Literacy) ของ อจน. 
2. โครงการศึกษาการบริหารจัดการองค์กร 8 
Enablers 
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนานวัตกรรมงานการจัดการ
น้ำเสีย  
1. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการ
จัดการน้ำเสีย 
2 .  โ คร งก า รบร ิ ห า รจ ั ดก า รอ งค ์ ค ว า ม รู้  
(Knowledge Management) 
 

กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการจัดการน้ำเสียตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อประชาชน 
1. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

กลยุทธ์ที ่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมและ
ปลอดภัย 
1. โครงการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร 
2. โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ด้านสารสนเทศ 
3. โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อ
พ่วง และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายกลาง 
 

กลยุทธ์ที่ 6 : กลไกลการสร้างความเชื่อมั่นด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 
และการลงทุนร่วมเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจของงานการจัดการ
น้ำเสีย  
1. โครงการจ้างจัดทำเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ISO 
27001 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 และพระราชบญัญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 
2. โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการข้อมูลและการจัดทำ
พยากรณ์เตือนภัยสำหรับการบริหารจัดการน้ำเสีย 
3. โครงการจัดหาและติดต้ังเครื่องมือสำหรับตรวจสอบและรายงาน
คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
(Online Monitoring) จำนวน 2 แห่ง 
4. โครงการจัดทำ Application เพื่อใช้ตรวจสอบและประเมินผล
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระบบบำบัดน้ำเสีย 
5. โครงการศึกษาและกำหนดแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ  (Eco-Efficiency) 
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บทที่ 4 การออกแบบระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล/โครงการสถาปัตยกรรมองค์กรขององค์การจัดการ
น้ำเสีย  Enterprise Architecture (EA) / การบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการบูรณา
การเชื่อมโยงข้อมูล 
 

องค์การจัดการน้ำเสียเห็นความสำคัญของการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร โดยมีการวิเคราะห์
แนวทางการบูรณาการการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับกับทุกส่วนขององค์กร และทุกส่วนของ การ
ดำเนินงาน   ทั้งในส่วนของกระบวนการทำงาน การสร้างสรรค์หรือผลิตภัณฑ์ การตลาด วัฒนธรรมองค์กร 
การกำหนดเป้าหมายการเติบโตในอนาคต ตามภารกิจองค์กรอย่างเป็นระบบ เพ่ือผลักดันให้องค์กรสามารถ
ดำเนินการตามนโยบายและวิสัยทัศน์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แสดงให้เห็นภาพปัจจุบัน  (As Is)  
ของสถาปัตยกรรมองค์กรขององค์การจัดการน้ำเสีย Enterprise Architecture (EA) และภาพในอนาคตใน
การนำเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลมาใช ้ก ับทุกส่วนในองค์กร (To be) รวมทั ้งการกำหนดแผนการส ื ่อสาร
สถาปัตยกรรมองค์กรให้บุคคลากรได้รับทราบ  
4.1 สถาปัตยกรรมองค์กรตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานโครงการสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture) ของกระทรวงมหาดไทย โดยทำหน้าที่เป็นพี่เลี ้ยงให้กับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ศึกษา สำรวจวิเคราะห์และจัดทำสถานะภาพปัจจ ุบ ัน (As Is Architecture)                    
ตามแนวทางสถาปัตยกรรมองค์กร มีวัตถุประสงค์ และรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. เพ่ือพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงมหาดไทยให้สามารถสนับสนุนการเชื่อมโยง
การทำงานให้เกิดการบูรณาการระหว่างกระบวนงานสำคัญและอำนวยความสะดวกในการติดต่อและ
ทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

2. เพื ่อสร้างความสัมพันธ์ความรู ้และความเข้าใจที ่ชัดเจนต่อสถานภาพปัจจุบัน (As Is 
Architecture) ครอบคล ุมท ั ้ ง 4 ด ้าน ประกอบด้วย 1. ด ้านกระบวนการดำเน ินงาน (Business 
Architecture) 2. ด้านระบบงานและโปรแกรมประยุกต์ (Application Architecture) 3. ด้านข้อมูล
สารสนเทศ (Data/Information Architecture) และ 4. ด้านเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคง
ปลอดภัย (Technology Infrastructure and Security Architecture) โดยมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้ 

1) โครงสร้างองค์กรของหน่วยงาน  
2) กระบวนการทำงานปัจจุบันของหน่วยงาน ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ 
3) รายงานข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย รายการข้อมูล หน่วยงานผู้ผลิต

ข้อมูล วิธีการจัดเก็บ รูปแบบการจัดเก็บ ผู้ใช้งานข้อมูล ความถี่ในการปรับปรุง 
4) การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รองรับกระบวนการทำงานในปัจจุบัน

ของหน่วยงาน ผลการวิเคราะห์สภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุ บัน ประเด็น
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ปัญหา ข้อเสนอแนะในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลัก 

3. เพื่อเป็นพี่เลี ้ยงกำหนดกรอบและให้คำแนะนำในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรด้าน
กระบวนการดำเนินงาน (Business Architecture) ครอบคลุมกระบวนการหลักของหน่วยงาน ดังนี้ 

1) ด้านข้อมูลสารสนเทศ (Data/Information Architecture) ที ่แสดงถึงข้อมูลสำคัญ
ประกอบกระบวนการหลักของหน่วยงาน 

2) ด ้ า น ร ะ บ บ ง า น แ ล ะ โ ป ร แ ก ร ม ป ร ะ ย ุ ก ต์  ( Application Architecture)                              
ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย รายการระบบงาน แผนภาพแสดงการเชื่อมต่อระบบงาน ฐานข้อมูล การสำรอง
ข้อมูลและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา 

3) ด้านเทคโนโลย ี โครงสร ้างพ ื ้นฐานและความม ั ่นคงปลอดภ ัย ( Technology 
Infrastructure and Security Architecture) ที ่ครอบคลุมในด้านแผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข ่าย 
แผนผังระบบเครือข่าย การจัดแบ่งพื้นที่ (Zone Diagram) การแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานและแผนผังอุปกรณ์ด้าน
การรักษาความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ 

4. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบัน (As Is Architecture) และ
สถาปัตยกรรมองค์กรที่ต้องการในอนาคต (To Be Architecture) ตามแนวคิดของสถาปัตยกรรมองค์กรใน 
ส ่วนท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับภารก ิจหล ัก ภารก ิจรองของหน ่วยงาน (กรมและร ัฐว ิสาหก ิจ ) ในส ังกัด
กระทรวงมหาดไทย 
เป้าหมายแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 5 ปีของกระทรวงมหาดไทย  มี 4 แนวทาง ดังนี้ 

1) Driven Transformation การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับของ
บุคลากรภาครัฐ 

2) Citizen-centric Service การยกระดับงานบริการภาครัฐให้มีความตรงกับความต้องการ
ของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

3) Government Integration การบูรณาการเช ื ่อมโยงข้อมูลการดำเน ินงานระหว ่าง
หน่วยงาน 

4) Smart Operation การเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม 
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4.2 สถาปัตยกรรมองค์กรขององค์การจัดการน้ำเสีย   

การจัดทำแผนพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรขององค์การจัดการน้ำเสีย มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1) เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ชัดเจนต่อสถานะปัจจุบันของบันสถาปัตยกรรม

องค์กร (Current State of Enterprise Architecture) ทั้ง 5 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านธุรกิจ/ภารกิจ 
(Business) ด้านโปรแกรม (Application) ด้านข้อมูล (Data) ด้านโครงสร้างพื ้นฐาน ( Infrastructure)        
และด้านความม่ันคงปลอดภัย (Security) 

2) เพื ่อกำหนดกรอบของสถานะอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร (Future State of 
Enterprise Architecture) ทั้ง 5 ด้าน เพ่ือนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพ  

3) เพื่อวิเคราะห์ ถึงความแตกต่างระหว่างสถานะปัจจุบันและอนาคตของสถาปัตยกรรม
องค์กร (Gap Analysis) 

4) เพื่อทบทวนกระบวนงานแต่ละกระบวนงานให้ชัดเจน  
5) เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน (Roadmap) ที่ส่งผลต่อการบรรลุถึงสถานะอนาคตของ

สถาปัตยกรรมองค์กร (Future State of Enterprise Architecture) 
 

องค์การจัดการน้ำเสียได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า EGA-EA (Electronic Government Agency  

Enterprise Architecture) เหมาะสมในการนํามาเป็นกรอบแนวความคิดการจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กร

ของหน่วย เนื่องจาก EGA-EA ได้มี การรวบรวมจุดเด่นของ The Zachman Framework for Enterprise 

Architecture , The Open Group Architecture Framework (TOGAF) , Federal Enterprise 

Architecture (FEA) มารวมอยู่ใน EGA-EA เรียบร้อยแล้ว 

องค์การจัดการน้ำเสียได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลองค์การจัดการน้ำ

เสีย สถานะภาพปัจจุบัน (As Is Architecture) ครบคลุมทั้ง  5 ด้าน ประกอบไปด้วย  1.  ด้าน

กระบวนการดำเนินงาน (Business Architecture) 2.ด้านระบบงานและโปรแกรมประยุกต์ (Application 

Architecture) 3. ด้านข้อมูลสารสนเทศ (Data/Information Architecture) และ 4. ด้านเทคโนโลยี

โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Architecture)  และ  5. ความมั่นคงปลอดภัย  (Security 

Architecture) โดยองค์การจัดการน้ำเสียได้มีการศึกษาแนวทางการออกแบบระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูล

โครงการสถาปัตยกรรมองค์กรในเบื้องต้น ให้สอดคล้องกับ กระบวนการปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอน ดังนี้ 

1) ขั้นต้น (Initial)   

• การศึกษา (Research) : อบรมและศึกษากรอบสถาปัตยกรรมองค์กรระดับสากล ศึกษา
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ตัวอย่าง สถาปัตยกรรมองค์การจากองค์กรอ่ืนๆ พัฒนากรอบสถาปัตยกรรมองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ อจน. 

• การระบุ (Identify) : กําหนดความต้องการและขอบเขตของการจัดทําสถาปัตยกรรม
องค์กร (Requirement and Scope) ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) หลักการสถาปัตยกรรม 
(Architecture Principle) ซึ่งจะทําให้ได้โครงร่างของสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต (Future State 
Outline) และ ตัวชี้วัดผลสําเร็จของ องค์กร (Key Performance Indicator) 

2) ขั้นการออกแบบ (Design) 

• สถาปัตยกรรมปัจจุบัน (Current Architecture) : สํารวจและวิเคราะห์สถานะปัจจุบัน
ของสถาปัตยกรรมองค์กร (Current State of Enterprise Architecture) ซึ่งครอบคลุมทั้ง ๕ ด้าน คือ 
ด้านธุรกิจ/ภารกิจ (Business) ด้านโปรแกรม (Application) ด้านข้อมูล (Data) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure) และด้านความม่ันคงปลอดภัย (Security) รวมทั้งสํารวจประเด็นปัญหา ให้ข้อเสนอแนะ
พร้อมทั้งความต้องการในอนาคต 

• สถาปัตยกรรมอนาคต (Future Architecture) : ออกแบบและแสดงให้เห็นถึงสถานะ
อนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร (Future State of Enterprise Architecture) ทั้ง ๕ ด้านและวิเคราะห์ 
ความแตกต่างของทั้งสองสถานะ (Gap Analysis) 

• แผนการดําเนินงาน (Roadmap) : กําหนดแผนการดําเนินงาน เพื่อใช้สําหรับปรับเปลี่ยน 
สถาปัตยกรรมองค์กรจากปัจจุบันไปยังอนาคตตามที่ได้ออกแบบไว้ 
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4.3 การออกแบบระบบงานสารสนเทศตามแผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี 
ในการจัดทำแผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี ได้กำหนดแผนหลักการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนหลักการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้เป็นกรอบ
ในการออกแบบระบบงานสารสนเทศ/ฐานข้อมูล โครงรูประบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายการสื่อสาร
ข้อมูลที่เหมาะสมและเกิดความสะดวกในการของบประมาณ โดยมีโครงสร้างดังแสดงในภาพที่ 4.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.1 แสดงโครงสร้างแผนหลักของแผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสียระยะ 3 ปี  
 

การออกแบบระบบสารสนเทศ ได้คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ในการกำหนดหลักเกณฑ์การออกแบบ 
ดังนี้ 

1) ต้องสามารถแก้ปัญหา และสนองต่อความต้องการขององค์การจัดการน้ำเสีย ตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารงาน 

2) สนับสนุนยุทธศาสตร์ขององค์การจัดการน้ำเสีย เพื่อให้องค์การจัดการน้ำเสีย ใช้เป็น
เครื่องมือในดำเนินงานให้เป็นไป ตามเป้าหมาย 

3) การทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับประเทศลงมาสู่
ระดับกระทรวง ตลอดจนยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงาน ดังนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนปฏิรูปประเทศ

แผนหลักของแผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ป ี

แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนหน้า 

การพัฒนาระบบส่วนหลงั 

ระบบสารสนเทศสำหรบัผู้บริหาร 

ระบบจดัการเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

ระบบสารสนเทศสนับสนุนภารกิจอ่ืน 

ระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์ 

แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร ์

การพัฒนาระบบเครือขา่ยและการสื่อสารข้อมูล 

การพัฒนาบุคลากร 
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ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2561 - 2565 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย                 
พ.ศ. 2560-2564  แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 – 2565 แผนวิสาหกิจองค์การ
จัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565  

4) ต้องมีการบูรณาการทั้งด้านฐานข้อมูล กระบวนการทำงาน และการรักษาความปลอดภัย
ของระบบงาน 

5) การจัดทำแผนสถาปัตยกรรมอง์กร Enterprise Architecture เพ่ือให้ทราบถึง 
สถาปัตยกรรมปัจจุบัน (Current Architecture As Is) จัดทำการวิเคราะห์ SWOT Analysis ของ
สถาปัตยกรรมปัจจุบัน  มุมมองของ สถาปัตยกรรมองค์กร ทั้ง 3 มุมมอง (Viewpoints) 4 กระบวนการ 
(Processes) และ 5 แบบสถาปัตยกรรมย่อย (Architecture) แสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหาในปัจจุบัน 
นอกเหนือจาก ปัจจัยภายในด้านต่างๆเหล่านี้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรขององค์การจัดการ
น้ำเสีย แล้ว ยังพบปัจจัยภายนอก ที่มีผลต่อการพัฒนาด้วย ยกตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
รวดเร็ว ความต้องการของทำงานที่มีความหลากหลาย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย เป็นต้น 
นอกจากนี้ ได้มีการเชื่อมโยงสถาปัตยกรรมองค์กร และการใช้ประโยชน์จากสถาปัตยกรรมองค์กรของ แผน
ดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕    
 ประเด็นปัญหาที่พบจากการวิเคราะห์และหลักการด้านธุรกิจ (Businesses)ถูกนํามาใช้เพื่อการ
ดําเนินการ ออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต  จากผลการสํารวจและการวิเคราะห์สถานะปัจจุบัน
ของสถาปัตยกรรมองค์กรด้านแอปพลิเคชัน (Applications)  สามารถสรุปประเด็นปัญหาหลักด้านแอป
พลิเคชัน และภาพรวมของแอปพลิเคชันในอนาคต และ ภาพรวมข้อมูลในปัจจุบัน และอนาคต เพ่ือจัดทำ 
Gap Analysis ของสถาปัตยกรรมด้านข้อมูล (Data)  ประเด็นปัญหาที่พบจากการวิเคราะห์และหลักการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)  ถูกนํามาใช้เพื่อการดําเนิน การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรใน
อนาคต   ประเด็นปัญหาที่พบจากการวิเคราะห์และหลักการด้านความม่ันคงปลอดภัย(Security) ถูก
นํามาใช้เพื่อการ ดําเนินการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของทั้ง
สองสถานะ (Gap Analysis) 

การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต (To-Be)     ออกแบบและแสดงให้เห็นถึงสถานะ
อนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร (Future State of Enterprise Architecture) ทั้ง ๕ ด้านและวิเคราะห์ 
ความแตกต่างของทั้งสองสถานะ (Gap Analysis)   และจัดทำแผนการดําเนินงาน (Roadmap) ในการ
กําหนดแผนการดําเนินงาน เพ่ือใช้สําหรับปรับเปลี่ยน สถาปัตยกรรมองค์กรจากปัจจุบันไปยังอนาคตตามที่
ได้ออกแบบไว้ 
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4.4  ระบบสารสนเทศปัจจุบันขององค์การจัดการน้ำเสีย 
จากการศึกษาระบบสารสนเทศขององค์การจัดการน้ำเสีย ในปัจจุบันพบว่าเป็นสถาปัตยกรรม

แบบ Silo Oriented Architecture ดังแสดงในภาพที่ 4.2 โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศแต่ละระบบต่าง
เป็นอิสระต่อกัน และมีระบบที่ใช้เทคโนโลยีหรือพัฒนาจากโปรแกรมภาษาที่แตกต่างกัน จึงทำให้ยากต่อ
การเชื่อมต่อหรือบูรณาการระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน อีกทั้งการบำรุงรักษายาก มีค่าใช้จ่ายสูง ปรับเปลี่ยน
ระบบได้ยาก และการพัฒนาระบบใหม่ๆ เป็นไปด้วยความล่าช้า 
 

ผู้ปฏิบัติงาน                          ผู้บริหาร                            ประชาชน                    หน่วยงานรัฐอื่นๆ 

                
     
     
     
     

     

     
     

     
ระบบบัญชี การเงิน และ

งบประมาณ 
ระบบจัดเก็บข้อมูล 

WMA Data Storage 
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

(GIS) 
ระบบรายงานคุณภาพน้ำที่ผ่าน

การบำบัดบนสมาร์ทโฟน 
(Mobile Application 

ระบบงานอื่นๆ 

 
ภาพที่ 4.2 แสดงสถาปัตยกรรมแบบ Silo Oriented Architecture 

ระบบสารสนเทศต่างๆ ขององค์การจัดการน้ำเสีย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
1) ระบบสารสนเทศส่วนหน้า เป็นระบบงานที่มุ ่งเน้นในการให้บริการแก่ประชาชนและ

ผู้ใช้บริการภาครัฐและธุรกิจซึ่งเป็นลูกค้าขององค์การจัดการน้ำเสีย วัตถุประสงค์การใช้ของระบบงานคือ
การรองรับการดำเนินงานด้านการบำบัดน้ำเสียชุมชน และการตรวจสอบคุณภาพน้ำให้แก่ผู้รับบริการ 

ระบบงานเหล่านี้ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะบูรณาการ และมีฟังก์ชันงานสำหรับ
สนับสนุนการให้บริการแก่ลูกค้าที ่ เป็นประชาชน ธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ ในรูปแบบต่างๆ                       

ระบบสารสนเทศ 
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Core Business Applications เช่น สนับสนุนเจ้าหน้าที่ขององค์การจัดการน้ำเสีย ในการให้บริการ ณ ที่
ทำการขององค์การจัดการน้ำเสีย และการให้บริการผ่านเครือข่าย เป็นต้น 

1)  ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย 
2) ระบบรายงานสถานะการทำงานของสำนักงานจัดการน้ำเสียออนไลน์ 
3) เว็บไซต์ องค์การจัดการน้ำเสีย 
4) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 
5) ระบบรายงานคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดบนสมาร์ทโฟน (Mobile Application) 
6) ระบบรายงานคุณภาพน้ำท่ีผ่านการบำบัดบนสมาร์ทโฟน (Mobile Application) 

2) ระบบงานสารสนเทศส่วนหลัง หรือ Supporting Business Applications เป็นระบบ
สารสนเทศที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานและ การบริหารงานขององค์การจัดการน้ำเสีย โดยมุ่งเน้นเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการภายในองค์กร และสนับสนุน การตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ ตัวอย่าง
ของระบบงานส่วนนี้ได้แก่ 

(1) ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
1) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
2) ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
3) ระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ 
4) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

(2) ระบบบริหารอิเล็กทรอนิกส์ 
1) ระบบงานบริหารความเสี่ยง 
2) ระบบงานควบคุมภายใน 
3) ระบบงานการบัญชี การเงิน และงบประมาณ 
4) ระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5) ระบบงานบริหารเงินเดือน 
6) ระบบงานพัสดุและบริการ 
7) ระบบตรวจสอบภายใน 
8) ระบบจัดเก็บข้อมูล WMA Data Storage 

(3) ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร 
1) ระบบคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

(4) ระบบสารสนเทศสนับสนุนภารกิจอ่ืนๆ ของ อจน. 
1. ระบบประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ 
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เน ื ่ อ งจากระบบ Saas , PAAS และ IAAS เป ็ น  Cloud Computing Service Model                
หรือรูปแบบบริการที่จะประมวลผลตามความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งซอฟต์แวร์จะจัดสรรทรัพยากรและบริการ
ให้ผู้ใช้งานหรือผู้ร้องขอบริการ โดยผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งานซอฟแวร์ (Software) ผ่านเครือข่ายอิน
เทอร์เนต (Internet) โดยไม่ต้องทำการลงซอฟแวร์ (Install) และดูแลรักษา (Maintenance) อย่างเช่น 
การต้องมาคอยแบคอัพ (Backup) ข้อมูลป้องกันข้อมูลหาย แนวคิดบริการ Saas นั้นจะทำให้ผู้ใช้เพียงแค่
เชื่อมต่อเครือข่ายก็สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องสนใจความซับซ้อนภายในของซอฟแวร์ และยังไม่ต้องสนใจ
การดูแลรักษาฮาร์ดแวร์อีกด้วย 

PaaS ย่อมาจาก Platform as a Service เป ็นการเช ่าฮาร ์ดแวร์ , operating systems, 
storage และ network capacity บน Internet ซึ่งเป็นรูปแบบการให้บริการโดยให้ลูกค้าเช่าเซิฟเวอร์
เสมือน (virtualize servers) 

IaaS ย ่อมาจาก Infrastructure as a Service เป ็นร ูปแบบท ี ่องค ์กรใช ้อ ุปกรณ์จ าก 
outsource ที ่คอยซัพพอร์ตการดำเนินการ รวมทั ้ง Storage, Hardware, Servers และเครือข่าย ผู้
ให้บริการจะเป็นเจ้าของอุปกรณ์และรับผิดชอบการทำงาน การบำรุงรักษา โดยผู้ใช้บริการก็เลือกจ่ายตาม
การใช้งานจริง 

 
4.5 การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 

ในการนำเสนอระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การจัดการน้ำเสีย นั ้น ได้พิจารณาถึงความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การสื่อสาร ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ความพร้อม
ในด้านบุคลากร และลักษณะสถานที่ตั้งขององค์การจัดการน้ำเสีย ตลอดจนภารกิจขององค์การจัดการน้ำ
เสีย เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและควรจะนำมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศขององค์การจัดการน้ำเสีย โดยได้จัดให้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ได้นำแนวคิดการใช้บริการ  Cloud Computing ของสำนักงานพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และในอนาคตของกระทรวงมหาดไทย มาพิจารณาในการวางแผนออกแบบระบบ
สารสนเทศ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และใช้ทรัพยากรให้เต็มประสิทธิภาพ 

(การวิเคราะห์สถาปัตยกรรมที่มีอยู่ขององค์การจัดการน้ำเสีย ภาคผนวก ค) 
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4.6 การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร (Data Governance and 
Big Data Management) 

 ภาครัฐได้ให้ความสําคัญกับการนําข้อมูลมาใช้สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน เนื่องจากข้อมูลจัดเป็นทรัพย์สินที่สําคัญในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
และจําเป็นต้องให้หน่วยงานมีมาตรการและแนวปฏิบัติในธรรมาภิบาลข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ได้ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำธรรมภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ให้สอดคล้องกับธรรมภิบาลข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  และเพ่ือให้เป็นไปตามหัวข้อ
การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Technology) หัวข้อ 
การกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร (Data Governance and Big 
Data Management) 

จากการศึกษาเกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล (Data Governance) 
พบว่า ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐถือเป็นหัวใจสําคัญในการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) 
กล่าวคือ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นกลไกในการกําหนดทิศทาง ควบคุม และทวนสอบการบริหาร
จัดการข้อมูล เพ่ือให้หน่วยงานได้ดําเนินการบริหารจัดการข้อมูลตามนโยบาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับท่ี
ได้กําหนดไว้ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่ดีก่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี ส่งผลให้ข้อมูลมีความ
มั่นคงปลอดภัย มีคุณภาพ มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม และมีความคุ้มทุนต่อการดําเนินงาน 

เพ่ือให้การได้มาและการนําไปใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มั่นคง 
ปลอดภัย รักษาความเป็นส่วนบุคคล และสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัยได้
จริง องค์การจัดการน้ำเสีย ได้จัดทำกรอบการดำเนินงาน ตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data 
Governance for Government) เพ่ือกําหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียในการ
บริหารจัดการข้อมูล โดยประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ กฎเกณฑ์หรือ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานกับข้อมูล บทบาทและความรับผิดชอบในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และการวัดการดําเนินการและความสําเร็จของธรรมาภิบาล 
กล่าวคือ บุคคลที่ได้รับบทบาทในธรรมาภิบาลจะมีหน้าที่ใน การกําหนดขอบเขต กฎเกณฑ์ และนโยบาย
ข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการธรรมาภิบาล เพ่ือควบคุมและตรวจสอบ  การดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับข้อมูล 
ตั้งแต่การสร้าง การจัดเก็บ การประมวลผล การใช้ การเผยแพร่ จนถึง  การทําลาย โดยกฎเกณฑ์และ
นโยบายข้อมูลต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรของแต่ละหน่วยงาน การวัดผลการ
ดําเนินการช่วยให้เห็นระดับการดําเนินการของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ซึ่งส่งผลต่อ ความสําเร็จของการ
ดําเนินการหรือคุณภาพของข้อมูล 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล  ได้แก่คณะทำงานดิจิทัล องค์การจัดการน้ำเสีย ซึ่งประกอบไป
ด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน มีบทบาทสําคัญยิ่งในการผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
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ดังนั้นเพ่ือให้การผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ คณะทำงานดิจิทัล องค์การจัดการน้ำเสีย ควร
ดำเนินการ สื่อสารถึงความสําคัญของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ขอบเขต นโยบาย และเป้าประสงค์ของ 
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ สนับสนุน ส่งเสริม จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดําเนินงาน และทบทวน
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในหน่วยงาน และส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ  

การจัดตั้งคณะทํางาน ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่งตามท่ีได้กําหนด
ไว้ในกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดย ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer) ซ่ึงมีหน้าที่นํา
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงาน เพ่ือจัดทํายุทธศาสตร์และดําเนินการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐให้
มีคุณภาพและการควบคุมอ่ืนๆ เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลของหน่วยงาน และนําแนวปฏิบัติและ
มาตรฐานของหน่วยงานไปปรับปรุงข้อมูล รวมไปถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดจากข้อมูลของ
หน่วยงาน โดยรองผู้อำนวยการวิชาการและแผน ขององค์การจัดการน้ำเสีย เป็น CIO ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง ทําหน้าที่ของผู้บริหารข้อมูลระดับสูง  

ผู้บริหารด้านการรักษาความปลอดภัยระดับสูง (Chief Security Officer) เป็นผู้บริหารที่มีบทบาท
สูงสุดในการทําให้หน่วยงานภาครัฐมีความปลอดภัยเพียงพอสําหรับการทํางานทั้งด้านการบริหารจัดการ
ดูแล และด้านข้อมูล ทําให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  

ดังนั้นหน้าที่หลักของผู้บริหารด้านการรักษาความปลอดภัยระดับสูง คือการปรับปรุงความม่ันคง
ทางกายภาพและความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีให้มากขึ้น รวมถึงต้องมีการทํางานร่วมกับผู้บริหารอื่นๆ ใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับลําดับความสําคัญของความต้องการด้านความปลอดภัย เพื่อกําหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของการป้องกันหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน   ทั้งนี้  ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาองค์กร หรือผู้แทน ทำหน้าที่  ผู้บริหารด้านการรักษาความปลอดภัยระดับสูง (Chief Security 
Officer) 

ทีมบริกรข้อมูล (Data Steward Team) ประกอบไปด้วย หัวหน้าบริกรข้อมูล (Lead Data 
Steward) บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ (Business Data Stewards) บริกรข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data 
Stewards) บริกรข้อมูลด้านคุณภาพข้อมูล (Data Quality Stewards) รวมไปถึงบุคคลที่ทําหน้าที่เก่ียวกับ
ความมั่นคง ปลอดภัย กฎหมาย และบุคคลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายข้อมูลและความรู้อื่นๆ ที่จะ
สนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูล โดย ทีมบริกรข้อมูลรับคําสั่งโดยตรงจากคณะกรรมการธรรมาภิบาล
ข้อมูล  

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร หรือผู้แทน  ทำหน้าที่ หัวหน้าบริกรข้อมูล (Lead Data Steward)  
และหัวหน้ากองสารสนเทศและประเมินผล ทำหน้าที่ บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ (Business Data Stewards) 
และบริกรข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data Steward) โดยมี หัวหน้ากองบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ทำหน้าที่ บริกรข้อมูลด้านคุณภาพข้อมูล (Data Quality Steward) 

นอกเหนือจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลและทีมบริกรข้อมูล ยังมีผู้มีส่วนได้เสียกับข้อมูล 
(Data Stakeholders) อ่ืนๆ ซึ่งทําหน้าที่ให้การสนับสนุนธรรมาภิบาลข้อมูล ต่อทีมบริกรข้อมูลและ 
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คณะกรรมการ     ธรรมาภิบาลข้อมูล ประกอบไปด้วย เจ้าของข้อมูล (Data Owners) ทีมบริหารจัดการ
ข้อมูล (Data Management Team) ผู้สร้างข้อมูล (Data Creators) และผู้ใช้ข้อมูล (Data Users)  

 
4.6.1 การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

องค์การจัดการน้ำเสียได้เล็งเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร (Data Governance and Big Data Management) โดยเห็นว่าการบริหาร
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กรที่ดี และมีประสิทธิภาพจะเกิดประโยชน์ทางธุรกิจขององค์กร เพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจ กำหนดทิศทางขององค์กร โดยการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ (Data Analytics) วางแผน 
เพ่ือบริหารจัดการได้ในหลายมิติ เช่น ด้านบุคลากร  ด้านการพัฒนารายได้  ด้านการจัดทำยุทธศาสตร์ ด้าน
การตลาด  ด้านความต้องการผู้บริโภค ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากร  
เป็นต้น  ดังนี้ องค์การจัดการน้ำเสียจึงมีแนวคิดที่จะขับเคลื่อนการดำเนินการในเรื่องการจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ ่(Big Data) ซึ่งได้มีการศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการดำเนินงานจากภายนอกในเบื้องต้น ดังนี้ 

4.6.1.1 ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
ความหมายของข้อมูลขนาดใหญ่ ปริมาณข้อมูลจำนวนมหาศาล  ที่มีอยู่ในองค์กรในทุก

รูปแบบ   ไม่ว่าแหล่งที่มาจะมาจากภายในองค์กร หรือภายนอก  ทั้งนี้ แบ่งออกเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง
ชัดเจน (Structured Data) และข้อมูลที่มีโครงสร้างไม่ชัดเจน (Unstructured Data) โดยมีองค์ประกอบ 
5V ดังนี้ 

1. Volume คือ ข้อมูลปริมาณมากเกินกว่าที่ฐานข้อมูลแบบเดิมจะจัดเก็บได้ 
2. Velocity คือ ข้อมูลเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น Social Media, Sales Data, หุ้น ฯลฯ 
3. Variety คือ ข้อมูลมีความหลากหลาย ทั้งตัวเลข ข้อความ อีเมล รูปภาพ เสียง วิดิโอ ฯลฯ 
4. Veracity คือ คุณภาพข้อมูลต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ หากข้อมูลไร้คุณภาพก็จะส่งผล

ต่อการวิเคราะห์ต่อไป 
5. Value คือ ความคุ้มค่าของการนำข้อมูลที่มีประโยชน์ไปใช้ 
 

1.2.64.  การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 
การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ต้องมีการวางแผนก่อนในเรื่อง เก็บข้อมูลอะไร เพื่ออะไร 

เก็บนานแค่ไหน และจะนำไปใช้อย่างไร  ซึ่งการดำเนินงานต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในองค์กรใน
การวางแผนรวบรวมข้อมูลร่วมกัน เพื ่อส่งข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อได้อย่างรวดเร็วและมีประสิ ทธิภาพ                  
ซึ่งองค์การจัดการน้ำเสีย ได้มีการศึกษาแนวทางการดำเนินงานในการจัดทำโครงการ  Big Data ขององค์กร 
สรุปได้ดังนี้ 

1. การกำหนดกลยุทธ์ข้อมูล (Data strategy) พิจารณาว่าองค์กรมีเป้าหมายอะไร และข้อมูล
ใดที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
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2. การกำหนดลักษณะของข้อมูลที่ต้องการ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
2.1 ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้ว แต่ไม่เคยนำมาวิเคราะห์ ข้อมูลลักษณะนี้เราเรียกว่า 

Dark data ซึ่งก็อาจเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ในองค์กร 
2.2 ข้อมูลที่ยังไม่มี แต่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์   โดยอาจหาข้อมูลมาจากแหล่งอื่นๆ 

เช่น พันธมิตร หรืออาจต้องซื้อข้อมูล ซึ่งอาจต้องใช้เวลากว่าจะสะสมหรือหาข้อมูลได้ 
3. การวิเคราะห์ แบ่งประเภทของข้อมูล  โครงสร้างชัดเจน (Structured Data) และข้อมูลที่มี

โครงสร้างไม่ชัดเจน (Unstructured Data) โดยต้องมีองค์ประกอบ 5V  ประกอบด้วย Volume Variety   
Velocity  Veracity Value 

4. การจัดการข้อมูล  โดยอาจต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน Big data เช่น การจัดหา 
Data Lake อย่าง Hadoop หรือ Cloud  storage หรือพิจารณาโครงสร้างพื ้นฐานที่มีอยู ่อย่างระบบ 
Database  ที่เป็น RDBMS ก็อาจเพียงพอและไม่จำเป็นจะต้องจัดหาระบบอย่าง  Data Lake 

5. กรณีที่ข้อมูลที ่ต้องการไม่ใช่ Big Data ต้องวิเคราะห์จะมีการทำ Predictive Analytic              
โดยการใช้ Machine Learning หรือ เพราะถ้ามี ก็อาจจำเป็นต้องจัดหาเครื่องมือในการทำเรื่องนี้มาใช้ 
เพราะภาษา SQL ที่ใช้กับระบบ Database ไม่สามารถจะมาใช้ทำ Predictive Analytic ได ้

6. แต่ถ้าข้อมูลไม่ใช่ Big data มีแค่จำนวนเป็นหลักสิบล้านและไม่ได้เข้าข่ายนิยามอะไรที่เป็น 
Big data เน้นแต่การสอบถามข้อมูล (Data query) ทำ Dashboard เป็นโครงการทำ Data warehouse 
และ Business Intelligence  
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กำหนดกลยุทธ์ Big Data 

ปรับกลยุทธ์ Big Data หาโจทย์ท่ี

เหมาะสม ถ้าต้องการผลรวดเร็วข้ึน 

เก็บเพิม่เตมิ 

ไม่ใช ่

ใช ่

ใช ่

ไม่ใช ่

มีเพียงพอและ

สามารถหาได ้

ขั้นตอนการดำเนินงาน ตามรูปภาพ 4.3   

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะหล์ักษณะ

ข้อมูลที่ต้องการ 

ข้อมูลเป็น 

Big Data 

ตอ้งหาเทคโนโลยีมาเก็บข้อมูล เช่น IoT 

หรือต้องเริ่มเก็บอาจต้องใช้เวลา 

ถ้าข้อมูลมีขนาดเล็กและเป็น 

Structure อาจใช้ฐานข้อมูลแบบเดิม 

ไม่ต้องลงทุนโครงสรา้งพื้นฐาน 

ต้องมีการทำ 

Predictive 

Analytics 

ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน Data Lake 

ทำ Data Visualisation และรายงาน 

ต้องมีการจัดหาเทคโนโลยีที่ช่วยทำ 

Predictive Analytics 

ถ้าเป็นการทำรายงาน 

คงเน้นที่การทำ BI แต่

ผู้บริหารอาจเรียกว่า Big 

Data Project 

ทำ Predictive Analytics 
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6.1.34.  การวิเคราะห์ข้อมูลขององค์การจัดการน้ำเสีย 
นโยบายการดำเนินงานโครงการการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์การจัดการน้ำเสีย 

ในเบื้องต้นได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลหลักท่ีสำคัญแต่ละหน่วยงาน โดยเป็นการรวบรวม พิจารณาจากเจ้าของ

หน่วยงาน แบ่งออกเป็น วิเคราะห์ข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน (Structured Data) และข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ไม ่ช ัดเจน (Unstructured Data) โดยคำนึงถ ึง องค์ประกอบ 5V ประกอบด้วย Volume Variety   

Velocity  Veracity Value  ซึ่งในเบื้องต้น ได้กำหนดข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการ ดังนี้ 

1. ข้อมูลโรงบำบัดน้ำเสีย 

• คุณภาพน้ำ ตามมาตรฐาน 

• ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสีย 

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำเสียต่อปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ 

• การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

2. ผลการดำเนินงาน 

• ผลคะแนนการดำเนินงาน 

• รายงานผลการดำเนินงานครึ่งปี/รายปี 

• รายงานการเบิกจ่ายประจำปี/ไตรมาส 

3. ระบบสารสนเทศองค์การจัดการน้ำเสีย 

• ระบบความเสี่ยง 

• ระบบควบคุมภายใน 

• ระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ 

• ระบบเงินเดือน 

• Website 

• WMA Storage 

• GIS 

• Warroom 

• Teleconference 

แผนภาพข้อมูลการบริหารจัดการข้อมูลองค์การจัดการน้ำเสีย ตามรูปภาพ 4.4 
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ผลการด าเนินงาน

คะแนนผลการ
ดําเนินงาน

รายงานผลครึ่งปี/
รายปี

รายงานเบิกจ่าย
ประจําปี/ไตรมาส

ขอ้มลูโรงบ าบดัน า้เสยี

คุณภาพน้ํา
• pH
• DO
• BOD
• COD
• SS
• Temperature

ประเภทระบบบําบัด

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ําเสยี
ต่อปริมาณน้ําเสียเข้าระบบ
• ประเภทเครื่องจักร
• ปริมาณน้ําท่ีบําบัด

การนําน้ําที่ผ่านการบําบัดแล้วกลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่

ระบบสารสนเทศ อจน.

ระบบบริหารความเสีย่ง

ระบบบริหารควบคุม
ภายใน

ระบบบัญชี การเงิน 
งบประมาณ

ระบบเงินเดือน

Website

WMA Storage

GIS

Warroom
• Teleconference

ระบบสารสนเทศ ปี 63

ศูนย์ติดตามและรายงาน
สถานการณ์น้ําเสียประเทศไทย

ระบบสารสนเทศ ปี 64

โครงการจัทํา Big Data 
เพื่อการบริหารจัดการ

น้ําเสีย

ระบบบุคคล

ระบบตรวจสอบภายใน

ระบบฐานข้อมูล
จัดเก็บรายได้

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานพัสดุ

โครงการจัดหาและติดต้ัง
เครื่องมือสําหรับตรวจสอบและ
รายงานระบบรวบรวมน้ําเสีย 

(Online Monitoring)

Big Data 
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4.7  การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินการร่วมกัน 
การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการนำเข้า-ส่งออก เป็นการอำนวยความสะดวกด้านการ

บริหารจัดการองค์กรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ การกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมในการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและ
การดำเนินการร่วมกัน ต้องสามารถบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลได้ทั้งภาคเอกชนและระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ได้อย่างครบวงจร คือ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ 

4.7.1  กรอบแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.5 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความต้องการ นโยบาย มาตรฐาน แนวปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติ 
 

4.7.2 กระบวนการ 
 การจัดทำการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินการร่วมกัน ทางองค์การจัดการน้ำเสียได้
วิเคราะห์หลักการโดยอ้างอิงจากแผนวิสาหกิจองค์กร และแผนดิจิทัลองค์กร มาประยุกต์ให้เข้ากับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย เพ่ือให้เป็นองค์กรชั้นนำ โดยอาศัยจากการวิเคราะห์จาก
กระบวนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร เพื่อสนับสนุนการดำเนินการได้สะดวก และประหยัดค่าใช้จ่ายมาก
ยิ่งขึ้น  

ความตอ้งการ 

มาตรฐาน 

นโยบาย/ค าสั่ง 

แนวปฏิบตั ิ

ระเบียบปฏิบตั ิ ระเบียบปฏิบตั ิ
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รูปที่ 4.6 แผนสถาปัตยกรรมองค์กรขององค์การจัดการน้ำเสีย 

 
4.7.3 การเปิดเผยข้อมูล 

4.7.3.1 ที่มา เหตุผล และความจำเป็น 
การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครฐั มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องใหห้น่วยงานของรฐัตอ้ง

เปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชนแ์ก่สาธารณะ ไดแ้ก ่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบญัญตัิข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นอกจากนี้ 

ยังมีพระราชบญัญตัิการบรหิารงานและการใหบ้ริการภาครัฐผา่นระบบดิจิทัล พ.ศ. 

๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดใหห้นว่ยงานของรัฐจดัทำข้อมูลทีต่้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วย

ข้อมูลขา่วสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยต้องใหป้ระชาชน

ทั่วไปสามารถเข้าถงึได้อย่างเสรี โดยไม่เสียค่าใช้จา่ย และสามารถนำไปเผยแพร ่ใช้

ประโยชน ์หรอืพัฒนาบรกิารและนวตักรรมในรูปแบบตา่ง ๆ ได้รวมถึงแสดงความ

โปรง่ใสในการดำเนินงาน และสามารถตรวจสอบได้จากทุกภาคส่วน 
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4.7.3.2 ประเภทและความสัมพันธ์ของข้อมูล 
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทนิยามที่แสดงถงึความหมาย

ของข้อมูลประเภทต่างๆ รวมถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละประเภทให้มีความ

ชัดเจนยิ่งขึ้น ส่งผลให้สามารถนำข้อมูลไปเปิดเผย อ้างอิง และใช้ประโยชน์ได้อย่าง

ถูกต้อง ดังแสดงในรูปที่ ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.7 ประเภทและความสัมพันธข์องขอ้มูล 

จากรูปที ่4.7 แสดงใหเ้หน็วา่ 

- ข้อมูลเปดิเป็นข้อมูลที่เปิดเผยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรี และเป็น

ส่วนหนึ่งของข้อมูลขนาดใหญ่ 

- ข้อมูลภาครฐัเป็นขอ้มูลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรฐั และ

เป็นสว่นหนึง่ของข้อมูลขนาดใหญ่ 

- ข้อมูลเปดิภาครัฐเป็นข้อมลูเปิดทีห่นว่ยงานของรฐัต้องเปิดเผยต่อ

สาธารณะ 

ดังนัน้ขอ้มูลเปิดภาครัฐสามารถนิยามไดว้่าเปน็ขอ้มูลภาครัฐทีม่ีคุณสมบัติ

สามารถเปดิเผยต่อสาธารณะได ้และอาจมีคุณสมบัตเิปน็ข้อมูลขนาดใหญ่

ด้วย 
 

ขอ้มลูภาครฐั 

(Public Sector Information) 

ขอ้มลูเปิดภาครฐั 

(Open Government Data) 

ขอ้มลูเปิด 

(Open Data) 

ขอ้มลูขนาดใหญ ่

(Big Data) 
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4.7.4 ปัจจัยท่ีต้องพิจารณาในการเปิดเผยข้อมูล 
การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครฐัต้องเปดิเผยตามกฎหมายวา่ด้วยข้อมูลข่าวสารของ

ราชการในรปูแบบขอ้มูลดิจทิัลต่อสาธารณะ โดยเนื้อหาในหัวข้อนีก้ล่าวถึงปัจจัยที่หน่วยงาน

ของรฐั ศนูย์กลางข้อมูลเปิภาครัฐและผู้ใชข้้อมูล ต้องพิจารณาในการเปิดเผยข้อมูลเปิด

ภาครัฐ ดังนี ้

4.7.4.1 คุณลักษณะของข้อมูลเปิดภาครัฐ  

ข้อมูลภาครัฐที่จะถูกนำมาเปิดเผยต่อสาธารณะ ควรพิจารณาให้เป็นไปตาม

คุณลักษณะของข้อมูลเปิดภาครัฐ ทั้ง ๑๐ ประการ ดังนี้ 

- สมบูรณ์ (Complete) ขอ้มูลเปดิต้องพร้อมใช้งาน และไม่เป็นข้อมูลสว่นบุคคล 

ข้อมูลความมั่นคง หรือมีข้อยกเว้นในการเปดิเผยขอ้มูล 

- ปฐมภูมิ (Primary) ขอ้มูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลโดยตรง ไม่มกีารปรบัแต่ง หรอือยู่ใน

รูปแบบข้อมูลสรปุ 

- เปน็ปัจจบุัน (Timely) ขอ้มูลต้องเปน็ปัจจุบนั และเปดิเผยในเวลาที่เร็วที่สดุเท่าที่

เป็นไปได้เพื่อเพ่ิมประโยชน์ให้กับผู้ใชข้้อมูล 

- เขา้ถงึได้ง่าย (Accessible) ข้อมูลต้องเข้าถึงไดง้่าย ผู้ใช้ข้อมูลสามารถคน้หา 

เข้าถงึ และใช้งานชดุข้อมูลได้หลายชอ่งทาง 

- อ่านได้ดว้ยเครื่อง (Machine-readable) ข้อมูลต้องมโีครงสร้าง สามารถอ่านได้

ด้วยเครื่องและนำข้อมูลไปใช้งานต่อได ้

- ไม่เลือกปฏิบัต ิ(Non-discriminatory) ผู้ใช้ข้อมูลต้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้

อย่างอิสระโดยไมต่้องระบุตวัตน หรือเหตุผลของการนำไปใช้งาน 

- ไม่จำกดัสิทธ ิ(Non-proprietary) ข้อมูลต้องอยู่ในรูปแบบมาตรฐานเปิดที่สามารถ

ใช้ได้หลายแพลตฟอร์ม และต้องไมถ่ือครองกรรมสิทธิห์ลังจากนำข้อมูลเปิดไปใช้

ประโยชน ์

- ปลอดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (License-free) ขอ้มูลต้องไมข่ัดต่อกฎหมายวา่

ด้วยลิขสิทธิ ์สิทธบิัตร เครื่องหมายการค้า หรือความลับทางการค้า 

- คงอยู่ถาวร (Permanence) ข้อมูลต้องสามารถใช้งานไดต้ลอดเวลา และมกีาร

ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของชุดข้อมูล 
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- ไม่มีค่าใช้จา่ย (Free of charge) ผู้ใช้ข้อมูลต้องไมเ่สยีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข้อมลู 

ทั้งนี้ ในกรณีทีม่ีกฎหมายกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคณุลักษณะของข้อมูล

เปิดภาครัฐอย่างหนึ่งอยา่งใดไว้เปน็การเฉพาะ ใหป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การเปดิเผย

ข้อมูลเปิดภาครัฐทีก่ำหนดไว้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนัน้ 

4.7.4.2 การประเมินความพร้อมของการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ  
เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของข้อมูลเปิดแล้ว หน่วยงานของรัฐต้องประเมินความ

พร้อมของการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยกำหนดการวัดระดับการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ เพ่ือ

ประเมินและพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยหน่วยงานของรัฐสามารถนำตัวอย่างของการวัด

ระดับการเปิดเผยข้อมูลเปดิภาครฐัที่ระบนุี้มาปรับใช้ ซึ่งเป็นการวัดผลของกิจกรรมที่มีความสำคญัตอ่

การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ เช่น มีการเตรียมการเปิดเผยชุดข้อมูลอย่างไร มีวิธีการสร้างธรรมาภิ

บาลข้อมูลที่เปิดเผยอย่างไร มีการกำหนดชุดข้อมูลเปิดที่มีคุณค่าอย่างไร โดยความสำคัญของระดับ

การวัดนี้ไม่ใช่อุปสรรคในการเปิดเผยหรือใช้ข้อมูล เช่น หากได้คะแนนการวัดด้านการเตรียมการ

เปิดเผยข้อมูลเปิดในระดับต่ำ ไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานจะไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ เนื่องจาก

การวัดระดับนี้จะสะท้อนถึงแผนหรือแนวทางของการพัฒนาเพื่อการเปิดเผยข้อมูลเปิดของหน่วยงาน 

โดยการระบุรายการว่าจะต้องดำเนินการอะไรบ้างให้สมบูรณ์ก่อนเข้าสู่กระบวนการเปิดเผยข้อมูล

เปิดต่อไป ซึ่งการวัดระดับประกอบด้วย ๕ กิจกรรมหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการข้อมูลเปิด การ

สร้างองค์ความรู้และทักษะ การสนับสนุนและส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้งบประมาณ และการกำหนด

กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การบริหารจดัการข้อมูลเปิด หมายถึง การกำหนดกระบวนการหลกัเพื่อใช้ในการ

บริหารจัดการและเปดิเผยขอ้มูล ที่มกีารควบคุมคณุภาพของข้อมูลเปดิ ขั้นตอนการเปดิเผยข้อมูลเปดิ 

และการนำมาตรฐานสากลมาปรบัใช ้

2. การสรา้งองค์ความรู้และทักษะ หมายถึง การกำหนดกิจกรรมที่จำเป็นต่อการ

สร้างวัฒนธรรมของการเปิดเผยข้อมูลเปิดในองคก์ร รวมถึงการอบรมและการพัฒนาทักษะที่จำเป็น

ของบคุลากร เชน่ การจดักจิกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การฝึกอบรม การศกึษาและทำความเขา้ใจ

ถึงประโยชน์ของขอ้มูลเปดิ 
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3. การสนับสนนุและส่งเสรมิการนำขอ้มูลไปใช้หมายถึง การกำหนดกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของผูใ้ช้ข้อมูลในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน ์รวมถงึการรับทราบความต้องการ

ของทั้งผู้ใชข้้อมูลและหนว่ยงานของรฐัผ่านช่องทางต่าง ๆ 

4. งบประมาณ หมายถงึ การกำหนดค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รบัจาก

การใช้ข้อมูลเปดิ โดยหนว่ยงานต้องทราบถึงชดุข้อมูลทีม่ีคุณค่าของหนว่ยงานของรฐั และมีการ

กำหนดงบประมาณสำหรับการเปิดเผยข้อมูลเปิดที่เหมาะสม เช่น ค่าใช้จ่ายด้านบคุลากรและ

ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนนิการ รวมทั้งมีการตดิตาม ประเมินประสิทธิภาพ การลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ในการนำข้อมูลเปดิไปใช้ประโยชน ์

5. การกำหนดกลยุทธห์มายถึง การกำหนดแนวทางที่ชดัเจนของการเปิดเผยและการ

นำข้อมูลไปใช ้รวมถงึการกำหนดบทบาทหน้าทีค่วามรบัผิดชอบของผู้บรหิารและการกำหนด

ทรัพยากรที่ใช้เพ่ือใหบ้รรลกุบักลยุทธ์ทีต่ั้งไวโ้ดยมรีะดับของการวดัในการเปิดเผยขอ้มูลเปดิภาครฐั 

ประกอบด้วย ๕ ระดับ ดังนี้ 

(๑) ระดบั ๑ : Initial หมายถึง ไม่มกีระบวนการเปดิเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ

กระบวนการถูกกำหนดขึ้นมาเฉพาะกิจ (Adhoc) ทำใหไ้ม่มีรูปแบบของการดำเนนิงานที่สะทอ้น

ภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ 

(๒) ระดบั ๒ : Repeatable หมายถึง เริ่มมีการกำหนดกระบวนการ สามารถ

ดำเนินการตามกระบวนการซ้ำ ๆ ได ้แต่ยังขาดการกำหนดมาตรฐานของกระบวนการ 

(๓) ระดบั ๓ : Defined หมายถึง กระบวนการถกูกำหนดเปน็มาตรฐานที่

สอดคล้องกับแนวปฏิบตัิทีด่ทีั้งจากภายในและภายนอกหนว่ยงานของรัฐ มีการถา่ยทอดองค์ความรู้

หรือแนวปฏิบตัิที่ดีให้กับบุคลากร แต่ยังขาดการนำไปใชอ้ย่างกวา้งขวาง 

(๔) ระดบั ๔ : Managed หมายถึง มีการนำกระบวนการที่ถูกกำหนดให้เปน็

มาตรฐานมาใช้ในหนว่ยงานของรฐัอย่างกว้างขวาง มีการตดิตามการดำเนนิงานและกำหนดตัวชีว้ดั 

(๕) ระดบั ๕ : Optimized หมายถงึ มกีารปรับปรงุกระบวนการเปดิเผยข้อมูลเปดิ

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลเปดิภายในหนว่ยงานของรัฐ หรือกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
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แผนการบรูณาการเชือ่มโยงข้อมูลกบับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

ลำดับ กิจกรรม/ขั้นตอน 
2563 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. การใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามและรายงาน

สถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย (Warroom) 
            

1.1 การตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วม (GISTDA)             
1.2 ระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ (IWIS) กรม

ควบคุมมลพิษ 
            

1.3 ระบบฐานข้อมูลในอ่างเก็บน้ำ กรมชลประทาน             
1.4 โปรแกรมแสดงผลและรายงานออนไลน์ (กรมอุตุนิยมวิทยา)             
1.5 ติดตามสถาการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพะยา             

2. รายงานผลการดำเนินแผนงานหรือโครงการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

            

2.1 ระบบ eMenscrc             
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บทที่ 5 แผนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล และระบบสารสนเทศของ 
องค์การจัดการน้ำเสีย 

 
องค์การจัดการน้ำเสียได้มีการจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 

ระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบเครือข่ายกลาง และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการ
ทำงานขององค์การจัดการน้ำเสีย โดยได้จัดทำแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ICT ของ
องค์การจัดการน้ำเสีย และสะดวกต่อการบริหารจัดการงบประมาณโดยเฉพาะหากมีความจำเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล หรือขององค์การจัดการน้ำเสีย ซึ่งการ
จัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล
ในแต่ละโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่ง
ผลตอบแทนที่หน่วยงานจะได้รับอย่างคุ้มค่านำมาซึ่งการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การ
จัดการน้ำเสีย 

 

5.1 ลักษณะของแผนงานโครงการที่ดี 
1. สามารถตอบสนองความตองการหรือแกปญหาขององคการหรือหน่วยงานได้ 
2. มีวัตถุประสงคและเปา้หมายที่ชัดเจน สามารถดำเนินงานและปฏิบัติได้ 
3. รายละเอียดของโครงการตองสอดคลองและสัมพันธกัน มีการกำหนดบริหารความเสี่ยง 
4. รายละเอียดของโครงการสามารถเขาใจได้ง่าย สะดวกตอการดำเนินงานตามโครงการ 
5. เป็นโครงการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้สอดคลองกับแผนงานหลักขององคการและสามารถ

ติดตามประเมินผลได้ 
6. โครงการตองกำหนดขึ้นจากข้อมูลที่มีความเป็นจริง และได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ 
7. โครงการตองได้รบการสนับสนุนในดานทรัพยากรและการบริหารอย่างเหมาะสม  
8. โครงการตองมีระยะเวลาในการดำเนินงาน ระบุถึงวันเวลาที่เริ่มตน และสิ้นสุดโครงการ  
 

5.2 การกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ 
การจัดทำแผนงาน/โครงการจำเป็นที่จะตองกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อที่จะดำเนิน

โครงการให้สำเร็จตามความเป้าหมาย ความตองการ และต้องมีรายละเอียดที่จะทำให้โครงการบรรลุผล
สำเร็จดังนั้น การเขียนโครงการจะมีความสัมพันธ์กัน  มีความชัดเจนทุกองค์ประกอบ ต้องระบุวัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายการทำงาน ข ั ้นตอนการดำเน ินการ ผลท ี ่ คาดว ่ าจะได ้ ร ับ  การบร ิหารความเส ี ่ยง                                  
และเกณฑ์การประเมินผลซึ่งโครงการที่ชัดเจนจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ มีคุณค่า และคุ่มค่าต่อการ
ดำเนินงาน โดยมีแบบรายละเอียด ดังนี้ 
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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) การวิเคราะหผ์ลประโยชน์ (ตัวเงิน ไม่เป็นตัวเงิน) 
16) ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ) 
 

5.3 การจัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการ 
แผนงาน/โครงการที่ได้จัดทำขึ้นสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของ ICT ขององค์การ

จัดการน้ำเสีย และยุทธศาสตร์ ICT ของประเทศไทย และมีการกำหนดผู้รับผิดชอบที่จะดำเนินโครงการให้
สำเร็จ ทั้งนี้องค์การจัดการน้ำเสียได้แบ่งความสำคัญออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 = ความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและให้ความ
สะดวกต่อประชาชนผู้ใช้บริการ  การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Services) 

กลุ่มที่ 2 = ความสำคัญมาก เป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กร
โดยรวมเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานต่อเนื่อง การดำเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operation) 

กลุ่มที่ 3 = ความสำคัญปานกลาง เป็นโครงการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้มี
เพ่ิมประสิทธิภาพขึ้น การสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่ การเปลี่ยนแปลง (Digital Transformation) 

กลุ่มที่ 4 = ความสำคัญน้อย เป็นโครงการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้มีเพ่ิม
ประสิทธิภาพขึ้น  การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) 
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5.4 แผนงาน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การจัดการน้ำเสีย 
การกำหนดแผนงาน/โครงการเป็นการบริหารจัดการองค์กรที่สำคัญที่ต้องมีการวางแผน        

เป็นกระบวนการมีการระบุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ การบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินการที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยทำให้องค์การจัดการน้ำเสี่ยมีแนวทาง
ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลที ่ชัดเจน ลดการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน สิ ้นเปลือง          
และช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจจะเกิดข้ึน นอกจากนี้การกำหนดแผนงาน/
โครงการยังเป็นประโยชนสำหรับการควบคุมการปฏิบัติงาน โดยมีแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 

ตาราง 5.1  แผนงาน/โครงการตามแผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี 

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
รักษาความปลอดภัยของข้อมลูด้าน
สารสนเทศ 
 
 

1. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล
ประสิทธิภาพสูงให้
ครอบคลมุทั่วประเทศ 
3: สร้างสังคมคณุภาพท่ี
ทั่วถึงเท่าเทยีมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 

1. การบูรณาการ
ระบบงาน 
และโครงสร้างพื้นฐาน 
กระทรวงมหาดไทย 
(Integration) 

1. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล
ครอบคลมุทั้ง
องค์กร (Digital 
Divide) 

กสป. 

3 
 
 
 

งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณต์่อพ่วง 
และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายกลาง 
 
 

1. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล
ประสิทธิภาพสูงให้
ครอบคลมุทั่วประเทศ 
3: สร้างสังคมคณุภาพท่ี
ทั่วถึงเท่าเทียมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 
 

1. การบูรณาการ
ระบบงาน 
และโครงสร้างพื้นฐาน 
กระทรวงมหาดไทย 
(Integration) 

1. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล
ครอบคลมุทั้ง
องค์กร (Digital 
Divide) 

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 

 
  

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 
ดำเนนิการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั  
(Smart Operations) 

2. ยกระดับขีด
ความสามารถสู่การ
เป็นหน่วยงาน
ดิจิทัล (Digital 
Organization) 

กสป./ 
สตน. 

8 จัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน้ำ
เสียทั่วทุกภูมภิาคของประเทศ 
 

4. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่
การเป็นรัฐบาลดจิิทัล 

2. การยกระดับ
บริการประชาชน 
สู่บริการดิจิทลั  
(Digital Services) 

2. ยกระดับขีด
ความสามารถสู่การ
เป็นหน่วยงาน
ดิจิทัล (Digital 
Organization) 

กสป./
ฝจส.1 
ฝจส.2 

9 โครงการจดัทำข้อมูลด้านน้ำเสีย
แบบครบวงจรบนระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์  Big Data 

4. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่
การเป็นรัฐบาลดจิิทัล 

1. การบูรณาการ
ระบบงาน 
และโครงสร้างพื้นฐาน 
กระทรวงมหาดไทย 
(Integration) 

2. ยกระดับขีด
ความสามารถสู่การ
เป็นหน่วยงาน
ดิจิทัล (Digital 
Organization) 
 

ฝวศ. 
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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 

 
  

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
ดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Digital 
Competency and 
Innovation) 

3. พัฒนาทักษะคน
และนวัตกรรมสู่ยุค
ดิจิทัล (Digital 
Human and 
Innovation) 
 

กสป./ 
กทบ. 

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. 



                              แผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) 

 

95 

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 

 
  

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 
Innovation) 

3. พัฒนาทักษะคน
และนวัตกรรมสู่ยุค
ดิจิทัล (Digital 
Human and 
Innovation) 
 

กสป./ 
กทบ. 

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. สร้างความเชื่อมั่นใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 

3. การปรับปรุง
กระบวนการ 
ดำเนินการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 
(Smart Operations) 

5. กลไกลการสร้าง
ความเช่ือมั่นใน
เทคโนโลยีดิจิทลั 
(Digital Reliance) 

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 

 
  

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 
แห่ง 

4. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่
การเป็นรัฐบาลดจิิทัล 

3. การปรับปรุง
กระบวนการ 
ดำเนินการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั  
(Smart Operations) 

5. กลไกลการสร้าง
ความเชื่อมั่นใน
เทคโนโลยีดิจิทลั 
(Digital Reliance) 

กสป./
ฝจส.1 
ฝจส.2 

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. 
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ตารางท่ี 5.2 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) 

3 โครงการ จ้างเหมาบำรุงรักษาเครือ่งคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณต์่อพ่วง และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
กลาง 

2 ต้องทำงานต่อเนื่องจากระบบหลัก (Smart 

Operation) 

4 โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อบริหารจัดการดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การ
จัดการน้ำเสีย (จดัทำแผนสถาปัตยกรรมองค์กรของ
องค์การจัดการน้ำเสยี) 

3 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของ

องค์กรให้มีเพิ่มประสิทธิภาพข้ึน  (Digital 

Transformation) 

5 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์การจัดการน้ำเสีย 

2 สามารถทำเป็นเอกเทศน์ (Smart 

Operation) 

6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์
ติดตามและรายงานสถานการณ์นำ้เสียประเทศไทย 

1 เป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

และให้ความสะดวกต่อประชาชนผู้ใช้บริการ 

(Citizen-centric Services) 

7 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการบริหาร
การตรวจสอบภายใน 

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) 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 
ความสำคัญ

ของ
โครงการ 

ความเกี่ยวข้องของระบบ 

11 โครงการพัฒนาระบบบรหิารงานพัสด ุ 2 สามารถทำเป็นเอกเทศน์ (Smart 

Operation) 

12 โครงการจดัหาระบบการควบคุมและตดิตามการ
ดำเนินงานโครงการขององค์การจดัการน้ำเสีย 

2 สามารถทำเป็นเอกเทศน์ (Smart 

Operation) 

13 โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่บุคลากรในองค์กร (Digital 
Literacy) ของ อจน.     

3 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของ

องค์กรให้มีเพิ่มประสิทธิภาพข้ึน  (Digital 

Transformation) 

14 โครงการศึกษาการบริหารจดัการองค์กร 8 
Enablers 

3 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของ

องค์กรให้มีเพิ่มประสิทธิภาพข้ึน (Digital 

Transformation) 

15 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจดัการ
น้ำเสีย 

3 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของ

องค์กรให้มีเพิ่มประสิทธิภาพข้ึน (Digital 

Transformation) 

16 โครงการบริหารจัดการองค์ความรู ้(Knowledge 
Management) 

3 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของ

องค์กรให้มีเพิ่มประสิทธิภาพข้ึน (Digital 

Transformation) 

17 โครงการประชาสมัพันธ์เชิงรุกทางเทคโนโลยีดิจิทลั 1 เป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
และให้ความสะดวกต่อประชาชนผู้ใช้บริการ 
(Citizen-centric Services) 

18 โครงการจ้างจดัทำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน ISO 27001 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตริกัษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

3 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของ

องค์กรให้มีเพิ่มประสิทธิภาพข้ึน (Digital 

Transformation) 

19 โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการข้อมูลและการ
จัดทำระบบพยากรณ์เตือนภัยสำหรับการบริหาร
จัดการน้ำเสีย 

2 สามารถทำเป็นเอกเทศน์ (Smart 

Operation) 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 
ความสำคัญ

ของ
โครงการ 

ความเกี่ยวข้องของระบบ 

20 โครงการจดัหาและตดิตั้งเครื่องมือสำหรับตรวจสอบ
และรายงานคุณภาพน้ำท่ีผ่านการบำบัดแล้วผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Online Monitoring) 
จำนวน 2 แห่ง 

2 สามารถทำเป็นเอกเทศน์ (Smart 

Operation) 

21 โครงการจดัทำ Application เพื่อใช้ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระบบ
บำบัดน้ำเสีย 

2 สามารถทำเป็นเอกเทศน์ (Smart 

Operation) 

22 โครงการศึกษาและกำหนดแนวทางในการประเมิน
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกจิ  (Eco-Efficiency) 

3 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของ

องค์กรให้มีเพิ่มประสิทธิภาพข้ึน (Digital 

Transformation) 

 
(รายละเอียดโครงการตามแผนดิจิทัล 3  ปี พ.ศ. 2563 – 2565 ภาคผนวก ง) 
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บทที่ 6  แผนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น นับว่าเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรที่สามารถ
ใช้เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการนำระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลมาประยุกต์ใชก้ับ
หน่วยงานได้ระดับหนึ่ง และเป็นแนวทางหนึ่งในการปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมเพ่ือ
รองรับกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานได้อย่างเข้มแข็งในอนาคตจากการศึกษาการพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการน้ำเสีย และได้ดำเนินการพัฒนาฝึกอบรมให้บุคลากร
มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีทั้งการฝึกอบรม
โดยกองเทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินผลขององค์การจัดการน้ำเสีย เอง และการส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมที่หน่วยงานฝึกอบรมภายนอกองค์การจัดการน้ำเสีย ดังนั้นเพื่อให้องค์การจัดการน้ำเสีย สามารถ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ควรพิจารณาดำเนินการอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 
6.1 การกำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการกำหนดแผนการพัฒนาบุคลากร จะต้องกำหนดให้สอดคล้องกับระดับและหน้าที่
ภารกิจในการปฏิบัติงาน เพื่อที่บุคลากรสามารถนำผลการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ            
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการดำเนินงานได้อย่างเข้มแข็งในอนาคตระยะยาวสำหรับ            
แนวทางการพัฒนาบุคลากรในแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แบ่งกลุ่มบุคลากรออกเป็น 3 กลุ่ม 
โดยแต่ละกลุ่มควรมีทักษะ ดังนี้ 

6.1.1 ผู้บริหาร ควรมีทักษะ ดังนี้ 
1. การใช้งานระบบสารสนเทศ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อให้สามารถใช้ระบบ

สารสนเทศในการสนับสนุนการกำหนดนโยบาย การวางแผน การบริหารงาน และการติดตามความก้าวหน้า
ของงาน 

2. การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต/อินทราเน็ต ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพื ่อการ
ติดต่อสื่อสาร และการค้นหาข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ 

6.1.2 ผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ควรให้มีทักษะ 
ดังนี้ 

1. การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ 
2. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการปฏิบัติงาน เช่น พิมพ์เอกสาร ทำตารางสถิติ 

และจัดทำเอกสารเผยแพร่ 
3. การใช้ระบบงานสารสนเทศตามหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมาย เช่น การบันทึก /ปรับปรุง   

ข้อมูล การสอบถามข้อมูล และการออกรายงาน 
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6.1.3 ผู้ดูแลและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ บุคลากรของหน่วยงานที่ทำหน้าที่
ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน จะต้องพัฒนาให้มีความสามารถดูแลแก้ไขปัญหาเบื ้องต้น              
และกำหนดความต ้องการใช ้ระบบงานสารสนเทศของหน ่วยงานของตนเองได ้ส ่วนบ ุคลากร                            
ด้านคอมพิวเตอร์ของกองเทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินผล จะต้องพัฒนาความรู้เฉพาะด้านและ
ส่งเสริมให้มีโอกาสศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้สามารถตามทันการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหาร จัดการ ดูแล ควบคุม กำกับ ประสานงานกับบริษัทเอกชนที่ 
อจน. ว่าจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนึ่งโอกาสที่ อจน. จะได้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์
มาเป็นบุคลากรของ อจน. ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก เนื่องจากอัตราเงินเดือน และความก้าวหน้าในสายงาน            
ไม่ดึงดูดความสนใจของผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ 

ดังนั้น จึงควรพัฒนาผู้ดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีทักษะในด้านต่างๆ ดังนี้ 
a. ด้านการบริหารโครงการ ควรมีทักษะ ดังนี้ 

1) การกำกับดูแลบริหารบุคลากรและการจัดองค์กร 
2) การวางแผนและบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามงบประมาณ

ภายในกำหนดเวลา 
3) การเขียนเอกสารและข้อกำหนดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ควรมีทักษะ ดังนี้ 
1) การออกแบบระบบเครือข่าย 
2) การควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์

ต่อพ่วงต่าง ๆ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) เทคโนโลยีทางด้านระบบเครือข่ายท้องถิ่นและทางไกล 
4) ระบบปฏิบัติการ และซอฟต์แวร์ระบบต่าง ๆ 
5) ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและระบบรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ 
6) วิธีการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
7) การป้องกันไวรัส และการป้องกันการโจมตีจากการบุกรุกระบบ 
8) ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ด้านการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ควรมีทกัษะ ดังนี้ 
1) การบริหารและกำกับดูแลโครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
2) การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการใช้ระบบงานสารสนเทศขององค์การจัดการ

น้ำเสีย 
3) การออกแบบ พัฒนาและตรวจสอบระบบงานสารสนเทศให้เป็นไปตามข้อกำหนด 
4) ความรู้เกี ่ยวกับเครื ่องมือหรือซอฟต์แวร์ในการพัฒนาและออกแบบระบบงาน  

สารสนเทศ 
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4. ด้านฐานข้อมูล ควรมีทักษะ ดังนี้ 
1) ความรู้เรื่องระบบการจัดการและบริหารฐานข้อมูล 
2) การออกแบบระบบฐานข้อมูล 
3) การควบคุมดูแลและการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล 

5. ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ควรมีทักษะ ดังนี้ 
1) ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
2) การพัฒนาและบำรุงรักษาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
3) ความรู ้และวิธ ีการใช้เครื ่องมือและซอฟต์แวร์ที ่สนับสนุนการใช้งานระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
6. ด้านการบริหารจัดการเว็บไซต์ ควรมีทักษะ ดังนี้ 

1) การออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับการใช้งานของ อจน. 
2) การพัฒนาเว็บไซต์ 
3) การควบคุม ดูแลให้ข้อมูลข่าวสารทันสมัย 
4) การบริหารจัดการนำเสนอข้อมูล และผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ 

ในการพัฒนาบุคลากรขององค์การจัดการน้ำเสีย เพื่อให้มีทักษะความรู้ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ องค์การจัดการน้ำเสีย พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน
นั้น จำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง พัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ขององค์การจัดการน้ำเสีย ทั่วประเทศ 
 
6.2 วิธีการจัดฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการน้ำเสีย  

การจัดฝึกอบรมบุคคลกรขององค์การจัดการน้ำเสียด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการ
ดำเนินงานโดยกองทรัพยากรบุคคล ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาบุคลากร และมีกองเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นหน่วยงานสนับสนุน  

ทั้งนี้ วิธีการจัดการฝึกอบรมผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการน้ำเสีย มีวิธีการดังนี้ 
6.2.1 การจัดสัมมนา  
การทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดที่จะอบรมสัมมนา และทำการแจกจ่ายเนื้อหาการ

เรียนการสอน โดยบันทึกใน CD-ROM/DVD /เผยแพร่ทาง Mail.go.th หรือ QR Code เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
สัมมนาได้ทำความเข้าใจ โดยมีการประเมินก่อนและหลัง สามารถจัดการสัมมนาในพื้นที่รับผิดชอบของ
ตนเอง หรือเรียนในชั ้นเรียน ชั ้นฝึกอบรม หรือห้องจัดสัมมนา และประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
Workshop 
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6.2.2 การอบรมโดยใช้สื่อการเรียนการสอนในลักษณะคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
ผ ่ านกระบวนการ เร ี ยนกา รสอนทางไกล (Electronic Learning หร ือ  E-learning)              

ผ่าน Website องค์การจัดการน้ำเสีย หรือผ่านศูนย์ติดตามรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย 
(Warroom) เพื ่อให้ผู ้อบรมศึกษาด้วยตนเองจากที่พักอาศัย หรือที ่ทำงาน ขณะเดียวกันให้ปรับปรุง
กระบวนการและวิธีการ ทำการถ่ายทอดสด Video Conference ถ่ายทอดสดกิจกรรมที่ผ่าน Website 
อจน. เพื่อให้พนักงานในส่วนกลางและสำนักงานสาขาได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมประชุม
ถ่ายทอดสด 

6.2.3 การอบรมในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
การดำเนินงานอบรมโดยใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยวิทยากรจากหน่วยงานภายใน

หรืออาจมีการจัดจ้างหน่วยงานมาดำเนินการภายใต้หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บุคคลากรขององค์กรมีทักษะ
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วางเป้าหมายพัฒนาบุคลากรทุกคนทุกระดับให้เป็นสังคม Knowledge 
Workers สามารถมีความรู ้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์ เทคโนโลยี สารสนเทศ เข้ากับระบบงาน                     
ทั้งด้านนโยบาย แผนงาน การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผลงาน และการปฏิบัติงานประจ ำวัน
ต่อเนื่อง และยั่งยืนด้วยอัตราส่วนร้อยเปอร์เซ็นต์ของจำนวนพนักงานทั้งหมด และมีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์
ด้วยอัตราส่วนพนักงานหนึ่งคนต่อการมีคอมพิวเตอร์ ใช้หนึ่งเครื่องด้วยอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่ง 
 
6.3 หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร 

การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้บุคลากรกลุ่มต่าง ๆ สำหรับงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของอจน ควรมีดังนี้ 

6.3.1 หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร  
เนื่องจากผู้บริหารของ อจน. มีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบในการบริหารและการติดตามงาน

มาก ดังนั้นจึงเห็นว่าสมควรจัดหลักสูตรให้แก่ผู้บริหารเป็น 2 ลักษณะ คือ ผู้บริหารที่ไม่มีหน้าที่ในการดูแล
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง ควรเข้าอบรมในหัวข้อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้บริหาร ส่วนผู้บริหาร CIO ของ อจน. หรือผู้บริหารกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
และประเมินผล ควรเข้าอบรมในหัวข้อการบริหารโครงการ โดยแต่ละหัวข้อมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การจัดการไอซีทีสำหรับผู้บริหาร ระยะเวลา 1 วัน เพื่อยกระดับผู้บริหารของหน่วยงานให้
มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ มีสรรถนะทางการบริหารจัดการไอซีทีที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ 
และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยใช้หลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับการที่จะ
สามารถนำความรู ้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ได้ในองค์กร รู ้เท่าทันเทคโนโลยีสากลในปัจจุบัน                  
และแนวโน้มในอนาคตด้วย โดยมีองค์ประกอบของหลักสูตร ให้มีการเรียนรู้ทางภาคทฤษฎี เรียนรู้จากการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านไอซีทีในทุกหัวข้อวิชา รวมทั้งการประชุมเชิง
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ปฏิบัติการและกรณีศึกษา ตลอดจนการศึกษาดูงานจากหน่วยงานชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพ่ือให้เกิดแนวคิดและวิสัยทัศน์ด้านไอซีที และมีความพร้อมที่จะก้าวหน้าในสายงานไอซีทีในอนาคตด้วย                 

2. การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู ้บริหาร ระยะเวลา 1 วัน เนื ้อหา
ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาของดิจิทัล พร้อมทั้งการทดสอบความรู้
ความเข้าใจเบื้องต้นของผู้บริหารแต่ละท่าน และยังเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นต่อการนำเสนอกิจกรรม
ทางด้านดิจิทัลที่มาพัฒนาองค์กรให้ยกระดับได้สูงขึ้น และเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศ 

3. การนำหลักการ EA มาปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ยุคดิจิทัลฯ ระยะเวลา 1 วัน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภายใต้โครงการ “การนำหลักการ EA มาปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ยุค
ดิจิทัลฯ” เพื ่อการบริหารองค์กรให้เกิดการบูรณาการด้านธุรกิจตั ้งแต่ ระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
กระบวนการการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการ
ดำเนินงานด้วยการคิดที่เป็นระบบ สร้างความเชื่อมโยง ลดความซ้ำซ้อน ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วต่อ
การให้บริการ และสร้างความคุ้มค่าต่อการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนหน่วยงานไปสู่เป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.3.2 หลักสูตรสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป  
เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ใช้งานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ หรือผู้ใช้งาน

ระบบสารสนเทศในการประมวลผลจัดทำรายงานต่าง ๆ โดยการอบรมในบางหลักสูตรจะเป็นการปูพ้ืน
ฐานความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรโดยรวม ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพหลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วย 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Thailand 4.0 ระยะเวลา 1 วัน เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้มีความรู ้ความเข้าใจในนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 ขับเคลื ่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม                 
และได้พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาความรู้เข้าถึงประโยชน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใส้สนับสนุนการทำงานได้  

2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 1 วัน 
เนื้อหาประกอบด้วยกระบวนการในการเตรียมการ การป้องกันการดำเนินการให้ระบบคอมพิวเตอร์มีความ
ปลอดภัย การจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์ 

3. การใช้ระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระยะเวลา 2 วัน เนื้อหาจะประกอบไป
ด้วย การอธิบายรูปแบบการใช้งานระบบบริหารความเสี ่ยงและควบคุมภายใน หัวข้อการใช้งาน                    
และข้ันตอนการระบุความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามแต่ละหัวข้อและหน้าที่ที่แต่ละหน่วยงานเป็นเจ้าของ
ความเสี่ยงนั้น ๆ 

4. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะเวลา 2 วัน             
ซึ่งจะเริ่มจากการอธิบายเนื้อหาการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง และลงระบบเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
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ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และสามารถบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ได้ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว 

5. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban) ระยะเวลา 2 วัน เป็นระบบสนับสนุนการ
ทำงานสารบรรณให้กับหน่วยงานราชการ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการรับ-ส่งหนังสือราชการ             
และบริหารจัดการระบบสารบรรณสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ G-Cloud แบบ Online 
รวมทั้งความมั่นคงปลอดภัยของระบบ การรับ การส่ง การจัดเก็บ การค้นหา และการติดตามตรวจสอบงาน
ให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6. การใช ้ระบบบริหารจ ัดการ  (E-Office, E-book และ E-leave) ระยะเวลา 2 วัน                 
เป็นระบบการสนับสนุนการทำงานที่ใช้สำหรับภายในองค์กร เพื่อการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายรัฐบาล 
Thailand 4.0 โดยจะมีเนื้อหาการอบรมโดยจะเน้นทางด้านปฏิบัติ  และเน้นดำเนินงานจริง ณ ขณะนั้น    
เพ่ือการเข้าใจ และสามารถแก้ไขความข้องใจ ณ ขณะนั้นได้ 

6.3.3 หลักสูตรสำหรับบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือให้บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้

ฝึกฝนเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อม ความสามารถให้
สอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบ ซึ่งในส่วนนี้จะมุ่งเน้นการอบรมให้แก่บุคลากรที่ต้องรับผิดชอบหรือมีลักษณะ
งานที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะเฉพาะกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นหรืออาจเป็นผู้
มีความสนใจและมีความสามารถในการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
เพื ่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศของ อจน. เพื ่อเพ่ิ มบุคลากรที ่มีความรู้
ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในระดับสูงในทุกๆ หน่วยงาน              
โดยหลักสูตรและรายละเอียดของแต่ละหลักสูตร มีดังนี้ 

1. ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ประกอบด้วยหลักสูตรต่อไปนี้ 
1) Microsoft Windows for Server ระยะเวลา 3 วัน เนื้อหาประกอบด้วย คุณสมบัติ

และคำสั่ง/เครื่องมือของ MS Windows สำหรับเครื่องแม่ข่าย การติดตั้งระบบปฏิบัติการ และวิธีการ/
เทคนิคในการใช้งาน วิธีป้องกัน และแก้ไขเม่ือเกิดปัญหา 

2) Unix/Linux ระยะเวลา 3 วัน เนื้อหาประกอบด้วย คุณสมบัติและคำสั่ง/เครื่องมือของ 
Unix/Linux การติดตั้งระบบปฏิบัติการและวิธีการ/เทคนิคในการใช้งาน วิธีป้องกันและแก้ไขเม่ือเกิดปัญหา 

2. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประกอบด้วยหลักสูตรต่อไปนี้ 
1) คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล ระยะเวลา 3 วัน เนื้อหาประกอบด้วยการจัดการ

และการดูแลระบบ อุปกรณ์ที่ใช้รับ - ส่งผ่านข้อมูล โปรโตรคอล การสื่อสารข้อมูล การดำเนินการเกี่ยวกับ
ข้อมูล เช่น การลดขนาด การเข้ารหัสข้อมูล ฯลฯ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของการสื่อสารข้อมูล 

2) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 3 วัน เนื้อหาประกอบด้วยสถาปัตยกรรมของ
เครือข่าย โครงสร้างและกระบวนการทำงานของเครือข่ายเช่น ระบบ client/server การออกแบบ             
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และการบริหารจัดการระบบเครือข่าย การพัฒนาและดูแลบำรุงรักษาเครือข่าย การตรวจสอบการทำงาน
และการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย ตลอดจนเทคโนโลยีระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) และ
ทางไกล (WAN) ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และการจัดการฐานข้อมูลบน
เครื่องแม่ข่ายและลูกข่าย 

3) ระบบรักษาความปลอดภัย  ระยะเวลา 2 ว ัน เน ื ้อหาประกอบด้วยการพัฒนา
กระบวนการด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของ
ระบบสารสนเทศ วิธีการป้องกันการบุกรุก/โจรกรรมข้อมูลฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ที่ป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ 

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

4 วัน เนื้อหาประกอบด้วยการบริหารโครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาและกำหนด
ความต้องการ การออกแบบระบบ การจัดทำเอกสาร การติดตั้งและการทดสอบระบบ ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลและการบำรุงรักษาระบบ 

2) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) ระยะเวลา 3 วัน เนื้อหาประกอบด้วย
ความรู้เกี่ยวกับหลักการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การวางแผนและบริหารโครงการ เครื่องมือและเทคนิคใน
การออกแบบซอฟต์แวร์ วิธีการสร้างข้อมูลเพื่อการทดสอบระบบเทคนิคในการจัดการและการประเมิน
ค่าใช้จ่ายโครงการ และการดูแลบำรุงรักษา ซอฟต์แวร์ 

4. ระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วยหลักสูตรต่อไปนี้ 
1) ระบบฐานข้อมูลเบื ้องต้น ระยะเวลา 2 วัน เนื ้อหาประกอบด้วย ความรู ้เกี ่ยวกับ

ฐานข้อมูล การนำเข้าและเรียกใช้ข้อมูล การสร้างฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ในฐานข้อมูล 
การกำหนดสิทธิ ข้าถึงข้อมูล ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูล 

2) ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) ระยะเวลา 5 วัน 
เนื้อหาประกอบด้วย มโนทัศน์ของฐานข้อมูล รูปแบบจัดการฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
ข้อมูลทางตรรกะและกายภาพ การจัดการเนื้อที่บนฐานข้อมูล การตรวจสอบและความเชื่อถือได้ของข้อมูล 
ระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล และโครงสร้างของภาษาเอสคิวแอล (SQL Language) 

5. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบด้วยหลักสูตรต่อไปนี้ 
1) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื ้องต้น ระยะเวลา 5 วัน เนื้อหาประกอบด้วย

หลักการของข้อมูลปริภูมิและข้อมูลภูมิศาสตร์ ความหมายและประเภทของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
แบบจำลองข้อมูล GIS ชนิดของข้อมูล GIS การออกแบบฐานข้อมูล การนำเข้าข้อมูล การจัดการข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในด้านต่าง ๆ 

2) หลักการและการพัฒนาระบบเผยแพร่สารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเว็บ ระยะเวลา 
5 วัน เนื้อหาประกอบด้วยหลักการ แนวความคิดของ Web GIS วิวัฒนาการของ Web GIS การทำงาน 
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ของ Map Server การสื่อสารระหว่าง Client กับ Map Server โปรโตคอล HTTP เทคโนโลยี DHTML                
และ AJAXเทคโนโลยี XML หลักการของ Web Services การพัฒนา Web GIS บนมาตรฐานเปิด GIS   
โดยการบูรณาการเทคโนโลยี AJAX และ Web Services  

6. การบริหารจัดการโครงการด้านคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 3 วัน เนื้อหาประกอบด้วยการ
บริหารจัดการโครงการ การจัดทำแผน การจัดสรรทรัพยากร การประมาณค่าใช้จ่าย วัฏจักรของการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle) การควบคุมคุณภาพและติดตามประเมินผลโครงการ 
เครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารโครงการ 

7. หลักสูตรด้านเว็บ ประกอบด้วย 
1) การพัฒนาเว็บ ระยะเวลา 3 วัน เนื้อหาประกอบด้วยหลักการและโปรแกรมที่ใช้การ

พัฒนาเว็บ ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา เช่น HTML, JavaScript, VBScript, ASP.Net, PHP, Dreamweaver 
ฯลฯ มโนทัศน์ของโฮมเพจ เว ็บเบราเซอร์ และเว ็บเอดิเตอร์  การออกแบบและเชื ่อมโยงเอกสาร              
การใช้ข้อมูลรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพ เสียง และระบบเคลื่อนไหว การสร้างตาราง ฟอร์มและเฟรม 

2) การบริหารจัดการเว็บ ระยะเวลา 4 วัน เนื้อหาประกอบด้วยบทบาทหน้าที่ของผู้ดูแล
เว็บ (Webmaster) การออกแบบเว็บ การจัดการข้อมูล รูปแบบในการค้นหาและการนำเสนอข้อมูล             
การบริหารจัดการผู้ใช้งานบนเว็บ การป้องกันการรักษาความปลอดภัย และการบำรุงรักษาเว็บ 

โดยแต่ละรายวิชามีค่าอบรมค่อนข้างสูง ดังนั้นการอบรมควรเป็นในลักษณะส่งเจ้าหน้าที่ของ
กองสารสนเทศและประเมินผลเข้ารับการอบรม และนำมาเผยแพร่จัดโครงการอบรมให้แก่ผู ้ใช้งาน              
ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์การจัดการน้ำเสีย และเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความรู้ทางด้านกระบวนการทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้นอกจากการจัดให้มีการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรข้างต้นแล้ว ในบางช่วงอาจมีการจัดสัมมนาเมื่อมีเทคโนโลยีสารสนเทศบางหัวข้อที่น่ าสนใจ                
หรือเป็นเรื ่องเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร หรือจัดสัมมนาเพื่อให้บุคลากรได้มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ตลอดจนเพื่อความเข้าใจงานทางด้านระบบงานสารสนเทศในทิศทางเดียวกัน 
 
6.4 แผนดำเนินงานพัฒนาบุคลากร 

แผนการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศนั้น ควรจะต้องมุ ่งเน้นการดำเนินการให้
สอดคล้องกับบุคลากรแต่ละประเภทตามลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง และตามช่วงเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือให้
บุคลากรมีความเข้าใจและสามารถนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ช่วยในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
หรือเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่บุคลากรนั้น มีหลักสูตรค่อนข้างมากและแตกต่างกันตามระดับและประเภทของบุคลากรที่
มีความเกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ใช้งานทั่วไป และบุคลากร
ทางด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง อจน. เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรเป็นจำนวนมาก ทั ้งที ่ส่วนกลางและ
สำนักงานสาขา ดังนั้นบุคลากรที่เป็นประเภทผู้ใช้งาน ทั่วไปทางด้านระบบงานสารสนเทศจึงมีจำนวนมาก 
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ซึ่งปัจจุบัน ทาง อจน. มีระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลเพื่อรองรับและเชื่อมโยง
การใช้งานร่วมกันทั้งที่ส่วนกลางและสำนักงานสาขา ตลอดจนการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ/ฐานข้อมูล
สำหรับบางงานในหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การจัดการน้ำเสีย ซึ่งนับวันจะมีความต้องการใช้งานเพิ่มมาก
ขึ้น ในขณะเดียวกันบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ก็จำเป็นที่จะต้องเพิ่มทักษะและติดตามเทคโนโลยี
สารสนเทศในด้านต่าง ๆ อยู่เสมอดังนั้นทางองค์การจัดการน้ำเสีย จึงควรจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่
กล่าวข้างต้นอย่างต่อเนื่อง โดยทางองค์การจัดการน้ำเสีย ควรสนับสนุนงบประมาณ ในตารางที่ 6.1 
ตารางท่ี 6.1 แผนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตร 
คน
/รุ่น 

จำนวนรุ่นในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

รวม 

2563 2564 2565 รุ่น คน 

1 สำหรับผู้บริหาร 
1.1 การจัดการไอซีทีสำหรับผู้บริหาร 9 1 1 1 3 27 
1.2 การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรบั
ผู้บริหาร 

9 1 1 1 3 27 

1.3 การนำหลักการ EA มาปรับเปลี่ยนองค์กร
ไปสู่ยคุดิจิทัลฯ  

9 1 1 1 3 27 

2 สำหรับผู้ใช้งานจากหน่วยงานต่างๆ 
2.1 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับ Thailand 
4.0 

20 2 2 2 6 120 

2 . 2  ค ว า ม ร ู ้ ท ั ่ ว ไ ป เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ก า ร ร ั ก ษ า                      
ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ 

20 2 2 2 6 120 

2.3 การใช้ระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

20 2 2 2 6 120 

2.4 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 20 2 2 2 6 120 
2.5 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban) 20 2 2 2 6 120 
2.6 การใช้ระบบบริหารจัดการ (E-Office,        
E-book และ E-leave) 

20 2 2 2 6 
 

120 

3 สำหรับบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ 
3.1 ระบบปฏิบัติการ       
     - Microsoft Windows for Server 2 1 1 1 3 6 
     - Unix/Linux 
 

2 1 1 1 3 6 

3.2 ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย       
     - คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล 4 1 1 1 3 12 
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หลักสูตร 
คน
/รุ่น 

จำนวนรุ่นในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

รวม 

2563 2564 2565 รุ่น คน 

     - ระบบเครือข่ายและรักษาความปลอดภัย
คอมพิวเตอร ์

4 1 1 1 3 12 

3.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 2 1 1 1 3 6 
3.4 ระบบฐานข้อมูล       
     - ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 2 1 1 1 3 6 
     - ระบบการจัดการฐานข้อมลู 2 1 1 1 3 6 
3.5 การบริหารจดัการโครงการ               ด้าน
คอมพิวเตอร ์

4 1 1 1 3 12 

 
นอกจากแผนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศข้างต้นซึ่งเป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้น

ให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือปรับหรือเพ่ิมทักษะความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศยังมี
การพัฒนาบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงทางด้านงานคอมพิวเตอร์และใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ 
ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะได้รับการฝึกอบรมวิธีการใช้งานและการปฏิบัติงานโดยตรง จากโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศต่างๆ อีกส่วนหนึ่ง เมื่อมีการติดตั้งระบบ/โครงการดังกล่าวเพ่ือใช้งานจริง 

นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากรตามแผนดังกล่าวแล้วควรจะจัดทำสื่อการเรียนการสอน
ตามวิธี การที่ได้เสนอแนะในข้อ 6.2 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรขององค์การจัดการน้ำเสีย เป็นอย่างยิ่ง 
นอกจากนั้น องค์การจัดการน้ำเสีย ควรจัดให้มีการสัมมนาระหว่างเจ้าหน้าที่ในสำนัก/ฝ่าย/กองต่าง ๆ ทั้ง
ในส่วนกลางและสำนักงานสาขา เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารและการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ช่วยกันหาแนวทางปรับปรุง/
แก้ไขปัญหาอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นในด้านการรวบรวมจัดเก็บข้อมูล การจัดทำรายงานสถิติต่าง ๆ การใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ต ่างๆ วนในการจัดฝึกอบรม/สัมมนาในปีถัดไป และควรท ำ
แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เข้าอบรมเพื่อนำมาประเมินผลการอบรมและสำรวจความต้องการในการ
ฝึกอบรม/สัมมนาจากบุคลากรขององค์การจัดการน้ำเสีย เป็นระยะๆ ตลอดจนการติดตามข้อมูลข่าวสาร
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากทั้งนี้ เพื่อจะได้กลุ่มเป้าหมายและ
หลักสูตร/หัวข้อการฝึกอบรมสัมมนาที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและทันสมัย 

 
 
 
 



แผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 

-  

110 

 

บทที่ 7  แผนการลงทุนเพื่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
7.1 แผนการลงทุนรวมทั้งโครงการ 

แผนการลงทุนรวมทั้งโครงการ ประกอบด้วย แผนการลงทุนด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
แผนการลงทุนด้านระบบคอมพิวเตอร์ แผนการลงทุนด้านระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล และแผนการ
ลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรดังได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายการสื่อสารไว้ในบทที่ 5 และแผนการพัฒนาบุคลากรไว้ในบทที่ 6  ซึ่ง
แผนการพัฒนาด้านต่าง ๆ ข้างต้น จะมีรายละเอียดในด้านการลงทุนดังต่อไปนี้ 

7.1.1 แผนการลงทุนด้านระบบงานสารสนเทศ  
องค์การจัดการน้ำเสียได้ลงทุนด้านระบบสารสนเทศและพัฒนาใช้งานไปในระดับหนึ่งเมื่อ

เทียบกับหน่วยงานอื่นๆ โดยเฉพาะการพัฒนาในด้านการรายงานคุณภาพน้ำและฐานข้อมูลจัดการน้ำเสีย 
ซึ่งกำลังจะเริ่มดำเนินโครงการพัฒนาฐานข้อมูลการจัดการน้ำเสีย โดยใช้เทคโนโลยี Web และระบบ
สนับสนุนอื่นๆ อาทิระบบ GIS ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร ระบบจัดการสารสนเทศห้องปฏิบัติการซึ่ ง
กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนระบบสารสนเทศสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภายใน ซึ่งจะต้องมี
การปรับปรุงและจะมีการบูรณาการระบบต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานและผู้บริหารได้ข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือ
นำไปสู่การพัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจ (Decision Support System) ในอนาคต โดยขยายผลไปยัง
ผู้ใช้บริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น มีระบบงานสนับสนุนการทำงานที่ดียิ่งขึ้นอีกทั้งระบบควบคุมความเสี่ยง
และระบบตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยี Web และพัฒนาระบบโดยใช้สถาปัตยกรรม SOA ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสาร ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาได้ง่าย และสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ใช้กัน
แพร่หลายในปัจจุบัน และเป็นแนวโน้มที่จะขยายตัวในอนาคต จากรายละเอียดและแผนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศตามโครงการที่เสนอไว้ 

7.1.2 แผนการลงทุนด้านระบบคอมพิวเตอร์  
แผนการลงทุนด้านระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การจัดการน้ำเสีย มีความจำเป็นต้อง

ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บางส่วนและจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติม พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์บางอย่างทดแทนของเดิมซึ่ง
หมดสภาพการใช้งาน 
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7.1.3 แผนการลงทุนด้านระบบเครือข่ายสื่อสาร  
แผนการลงทุนด้านระบบเครือข่ายสื ่อสารจะอยู่ในลักษณะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอุปกรณ์

เครือข่าย และการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ เพื่อเพ่ิม
ช่องทางจราจรให้มีขีดความสามารถและรองรับปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนระหว่าง ส่วนกลาง และสำนักงานสาขา  

 
ทั ้งนี ้ได้กำหนดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการน้ำเสีย ไว้ใน

แผนพัฒนาการลงทุนทั้งสิ้น จำนวน 22 โครงการ ดังแสดงในตารางที่ 7.1 ซึ่งงบประมาณที่จะนำมาพัฒนา
โครงการต่างๆ จะเป็นงบลงทุนที่จะใช้ในการดำเนินงาน พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย 
รวมถึงระบบสารสนเทศ เป็นเงินทั้งสิ้น 97,226,000.- บาท (เก้าสิบเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นหกพันบาท
ถ้วน)นอกจากนี้ยังได้จำแนกงบประมาณตามหมวดรายจ่ายและปี งบประมาณ ดังแสดงในตารางที่ 7.2 – 
7.6 

 
ตารางที่ 7.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารจำแนกตามปงีบประมาณ 

ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณรวม 

(ล้านบาท) 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 
2563 2564 2565 

1 โครงการจดัหาอุปกรณส์ารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการองค์กร 

2.000  2.000  

2 โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมลูด้านสารสนเทศ 

3.85 0.500 3.000 0.35 

3 โครงการ จ้างเหมาบำรุงรักษาเครือ่ง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณต์่อพ่วง และอุปกรณ์
ระบบเครือข่ายกลาง 

1.500 0.500 0.500 0.500 

4 โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อบริหารจัดการดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
องค์การจัดการน้ำเสยี (จัดทำแผน
สถาปัตยกรรมองค์กรขององค์การจัดการน้ำเสีย) 

3.000  3.000  

5 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการ
บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การจัดการน้ำ
เสีย 

2.000  2.000  

6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์
ติดตามและรายงานสถานการณ์นำ้เสียประเทศ
ไทย  

17.900 7.9 10.000  

7 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการ
บริหารการตรวจสอบภายใน 

2.000  2.000  
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณรวม 

(ล้านบาท) 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 
2563 2564 2565 

8 โครงการจดัตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน้ำเสีย
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 

20.00  20.00  

9 โครงการจดัทำข้อมูลด้านน้ำเสียแบบครบวงจร
บนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  Big Data 

5.000  5.000  

10 โครงการพัฒนาระบบจดัเก็บรายได้ 2.000  2.000  
11 โครงการพัฒนาระบบบรหิารงานพัสด ุ 3.000  3.000  

12 โครงการจดัหาระบบการควบคุมและตดิตามการ
ดำเนินงานโครงการขององค์การจดัการน้ำเสีย 

0.500   0.500 

13 โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่บุคลากรในองค์กร (Digital 
Literacy) ของ อจน.     

1.216 
 

 

 0.608 0.608 

14 โครงการศึกษาการบริหารจดัการองค์กร 8 
Enablers 

5.000   5.000  

15 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการ
จัดการน้ำเสีย 

5.000   5.000 
  

16 โครงการบริหารจัดการองค์ความรู ้
(Knowledge Management) 

0.06  0.030 0.030 

17 โครงการประชาสมัพันธ์เชิงรุกทางเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

1.500  1.500  

18 โครงการจ้างจดัทำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน ISO 27001 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
รักษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร ์พ.ศ.2562 
และพระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล 
พ.ศ.2562 

5.000   5.000  

19 โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการข้อมูลและ
การจัดทำระบบพยากรณเ์ตือนภัยสำหรับการ
บริหารจดัการน้ำเสยี 

2.000   2.000 

  

20 โครงการจดัหาและตดิตั้งเครื่องมือสำหรับ
ตรวจสอบและรายงานระบบรวบรวมน้ำเสีย 
(Online Monitoring) จำนวน 2 แห่ง 

4.00   4.00 

  
21 โครงการจดัทำ Application เพื่อใช้ตรวจสอบ

และประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ระบบบำบดัน้ำเสีย 

0.700   0.700  
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณรวม 

(ล้านบาท) 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 
2563 2564 2565 

22 โครงการศึกษาและกำหนดแนวทางในการ
ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  (Eco-
Efficiency) 

10.00  10.00 

 

รวมเป็นเงิน 97.226 8.9 86.338 1.988 

 
ตารางที่ 7.2 แผนการลงทุนด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศจำแนกตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 

ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

ระบบ
คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์
เครือข่าย 

ระบบ
สารสนเทศ 

พัฒนา
บุคลากร 

รวม 

1 โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบ
รักษาความปลอดภัยของข้อมลูด้าน
สารสนเทศ 

 
0.50   0.50 

2 โครงการ จ้างเหมาบำรุงรักษาเครือ่ง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณต์่อพ่วง 
และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายกลาง 

 
 0.50  0.50 

3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สำหรับศูนย์ตดิตามและรายงาน
สถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย 

 
 7.9  7.9 

รวมเป็นเงิน   0.50 8.4 - 8.9 
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ตารางที่ 7.3 แผนการลงทุนด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศจำแนกตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 
ลำดับ

ที ่
แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

ระบบ
คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์
เครือข่าย 

ระบบ
สารสนเทศ 

พัฒนา
บุคลากร 

รวม 

1 โครงการจดัหาอุปกรณส์ารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการองค์กร 

2.00    2.00 

2 โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบ
รักษาความปลอดภัยของข้อมลูด้าน
สารสนเทศ 

 3.00   3.00 

3 โครงการ จ้างเหมาบำรุงรักษาเครือ่ง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณต์่อพ่วง และ
อุปกรณ์ระบบเครือข่ายกลาง 

  0.50  0.50 

4 โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อบริหาร
จัดการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารขององค์การจัดการน้ำเสีย 
(จัดทำแผนสถาปัตยกรรมองค์กรของ
องค์การจัดการน้ำเสยี) 

   3.00 3.00 

5 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้น
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์การจัดการน้ำเสยี 

  2.00  2.00 

6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สำหรับศูนย์ตดิตามและรายงาน
สถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย 

  10.00  10.00 

7 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้น
การบริหารการตรวจสอบภายใน 

  2.00  2.00 

8 โครงการจดัตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมด้าน
น้ำเสียทั่วทุกภมูิภาคของประเทศ 

  20.00  20.00 

9 โครงการจดัทำข้อมูลด้านน้ำเสียแบบ
ครบวงจรบนระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์  Big Data 

  5.00  5.00 

10 โครงการพัฒนาระบบจดัเก็บรายได้   2.00  2.00 

11 โครงการพัฒนาระบบบรหิารงานพัสด ุ   3.00  3.00 
12 โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรใน
องค์กร (Digital Literacy) ของ อจน. 

   0.608 .608 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 
ระบบ

คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์
เครือข่าย 

ระบบ
สารสนเทศ 

พัฒนา
บุคลากร 

รวม 

13 โครงการศึกษาการบริหารจดัการ
องค์กร 8 Enablers 

   5.00 5.00 

14 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน
การจัดการน้ำเสีย 

  5.00  5.00 

15 โครงการบริหารจัดการองค์ความรู ้
(Knowledge Management) 

   0.03 0.03 

16 
 

โครงการประชาสมัพันธ์เชิงรุกทาง
เทคโนโลยีดิจิทลั 

  1.5  1.5 

17 โครงการจ้างจดัทำเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพไดม้าตรฐาน ISO 27001 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัตริักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.
2562 และพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

   5.00 5.00 

18 โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการ
ข้อมูลและการจดัทำระบบพยากรณ์
เตือนภัยสำหรบัการบริหารจัดการน้ำ
เสีย 

  2.00  2.00 

19 โครงการจดัหาและตดิตั้งเครื่องมือ
สำหรับตรวจสอบและรายงานระบบ
รวบรวมน้ำเสีย (Online Monitoring) 
จำนวน 2 แห่ง 

  4.00  4.00 

20 โครงการจดัทำ Application เพื่อใช้
ตรวจสอบและประเมินผลการปลอ่ย
ก๊าซเรือนกระจกในระบบบำบัดน้ำเสีย 

  0.7  0.7 

21 โครงการศึกษาและกำหนดแนวทางใน
การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ  (Eco-Efficiency 

   10 10 

รวมเป็นเงิน 2.00 3.00 57.7 23.638 86.338  
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ตารางท่ี 7.4 แผนการลงทุนด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศจำแนกตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 
2565 

ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

ระบบ
คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์
เครือข่าย 

ระบบ
สารสนเทศ 

พัฒนา
บุคลากร 

รวม 

1 โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบ
รักษาความปลอดภัยของข้อมลูด้าน
สารสนเทศ 

 
0.50   0.50 

2 โครงการ จ้างเหมาบำรุงรักษาเครือ่ง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณต์่อพ่วง และ
อุปกรณ์ระบบเครือข่ายกลาง 

  0.50  0.50 

3 โครงการจดัหาระบบการควบคุมและ
ติดตามการดำเนินงานโครงการของ
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 
 0.50  0.50 

4 โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรใน
องค์กร (Digital Literacy) ของ อจน.     

 
  0.608 0.608 

5 โครงการบริหารจัดการองค์ความรู ้
(Knowledge Management) 

 
  0.03 0.03 

รวมเป็นเงิน  0.50 1.00 0.638 1.988 

 
7.1.4 แผนการลงทุนด้านพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี  
ซึ่งเป็นการจัดฝึกอบรมให้บุคลากรขององค์การจัดการน้ำเสีย ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ใช้งานทั่วไป 

ผู้ดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีการกำหนดแผนการลงทุนจำแนกตามกลุ่มบุคลากร และ
หลักสูตร    ในแต่ละปีงบประมาณ ดังแสดงในตาราง 7.5 
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ตารางท่ี 7.5 แผนการลงทุนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตร 
คน/
รุ่น 

ค่า     
ใช้จ่าย 

จำนวนรุ่นและจำนวนเงิน ในแตล่ะปีงบประมาณ รวม 

2563 2564 2565 
รุ่น จำนวนเงิน 

รุ่น 
จำนวน

เงิน 
รุ่น 

จำนวน
เงิน 

รุ่น 
จำนวน

เงิน 

1 สำหรับผู้บริหาร 
1.1 การจ ัดการไอซ ีท ีส ำหรับ
ผู้บริหาร 

9 2,500 1 22,500 1 22,500 1 22,500 3 67,500 

1 . 2  ก า ร พ ั ฒ น า ท ั ก ษ ะ ด ้ า น
เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร 

9 2,500 1 22,500 1 22,500 1 22,500 3 67,500 

1.3 การนำหลักการ EA มา
ปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ยุคดิจิทัลฯ  

9 2,500 1 22,500 1 22,500 1 22,500 3 67,500 

2 สำหรับผู้ใชง้านจากหน่วยงานตา่งๆ 

2.1 สร ้ า งคว ามร ู ้ ค ว าม เข ้ า ใจ
เกี่ยวกับ Thailand 4.0 

20 1,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 6 120,000 

2.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการรกัษา
ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ 

20 1,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 6 120,000 

2.3 การใช้ระบบบริหารความเส่ียง
และควบคุมภายใน 

20 1,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 6 120,000 

2.4 ระบบการจัดซ้ือจัดจา้งภาครัฐ 20 1,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 6 120,000 

2.5 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Saraban) 

20 1,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 6 120,000 

2.6 การใช้ระบบบริหารจัดการ (E-
Office, E-book และ E-leave) 

20 1,000 2 30,000 2 30,000 2 30,000 6 120,000 

3 สำหรับบุคลากรดา้นคอมพิวเตอร์ 

3.1 ระบบปฏิบัติการ           

     - Microsoft Windows for 
Server 

2 10,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 

     - Unix/Linux 2 10,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 

3.2 ระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

                    

     - คอมพวิเตอร์และการสื่อสาร
ข้อมูล 

4 15,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 3 180,000 

     - ระบบเครือข่ายและรกัษา
ความปลอดภยัคอมพวิเตอร์ 

4 15,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 3 180,000 

3.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 2 10,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000 

3.4 ระบบฐานข้อมูล           

     - ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 2 15,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000 
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หลักสูตร 
คน/
รุ่น 

ค่า     
ใช้จ่าย 

จำนวนรุ่นและจำนวนเงิน ในแตล่ะปีงบประมาณ รวม 

2563 2564 2565 
รุ่น จำนวนเงิน 

รุ่น 
จำนวน

เงิน 
รุ่น 

จำนวน
เงิน 

รุ่น 
จำนวน

เงิน 

     - ระบบการจัดการฐานข้อมูล 2 15,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000 

3.5 การบริหารจัดการโครงการด้าน
คอมพิวเตอร์ 

4 15,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 3 180,000 

 
7.2 แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งโครงการ 

งบประมาณเพื่อดำเนินตามแผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565                
ในวงเงินรวมทั ้งสิ ้น 97,226,000.- บาท (เก้าสิบเจ็ดล้านสองแสนสองหมื ่นหกพันบาทถ้วน) โดยมี
รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังแสดงในตาราง 7.6 
ตารางท่ี 7.6 งบประมาณการลงทุนทั้งหมดกระจายเป็นรายปี 

ลำดับ
ที ่

รายการ 
ค่าใช้จ่ายรายปีงบประมาณ 

(ล้านบาท) รวม 
2563 2564 2565 

1 ด้านระบบคอมพิวเตอร์ - 2.00 - 2.00 

2 ด้านระบบเครือข่ายสื่อสาร 0.5 3 0.35 3.85 

3 ด้านระบบงานสารสนเทศ 8.4 57.7 1.00 67.1 

4 ด้านพัฒนาบุคลากร - 23.638 0.638 24.276 

 รวมเป็นเงิน 8.9 86.338 1.988 97.226 
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7.3 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องคำนึงถึงความต้องการใช้งานและประสิทธิภาพของ

ระบบ ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัย ทั้งในด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครือข่ายการสื่อสารข้อมูล  
ซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ ดังนั้นที่ปรึกษาเสนอให้องค์การจัดการน้ำเสีย ใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินการ                          
(Key Performance Indicator : KPI ) ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายหลังการติดตั้ง
และพัฒนาโครงการต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 7.7 

 
ตารางท่ี 7.7 ตัวชี้วัดผลการดำเนินการ (KPI) 

ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 

1 โครงการจดัหาอุปกรณส์ารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการองค์กร 

- องค์กรมีอุปกรณ์สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น     ร้อย
ละ 80 
- มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์น้อยลง  
ร้อยละ 50 

2 โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลดา้นสารสนเทศ 

- องค ์กรม ีอ ุปกรณ์สารสนเทศที ่ม ีประส ิทธ ิภาพเพ ิ ่มขึ้น                  
ร้อยละ 80 
- มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์น้อยลง 
ร้อยละ 50 

3 โครงการ จ้างเหมาบำรุงรักษาเครือ่ง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณต์่อพ่วง และ
อุปกรณ์ระบบเครือข่ายกลาง 

- องค์กรมีอุปกรณ์สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น     ร้อย
ละ 80 
- มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์น้อยลง 
ร้อยละ 50 

4 โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อบริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารขององค์การจัดการน้ำเสีย (จัดทำ
แผนสถาปตัยกรรมองค์กรขององค์การ
จัดการน้ำเสีย) 

- พนักงานมีความเข้าใจในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรที่
เพิ่มขึ้น 
- พนักงานมีการนำข้อมูลที ่ได้ร ับไปประกอบในการจัดทำ
โครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กร       เพิ่ม
มากขึ้น 

5 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการ
บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ
จัดการน้ำเสีย 

- องค์กรมีฐานข้อมูลด้านบุคลากรที่ครอบคลมุมากข้ึน    ร้อยละ 
80 

6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับ
ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำ
เสียประเทศไทย  

- องค์กรณ์มีอุปกรณ์สารสนเทศที่ทันสมัยสำหรับการประชุม
ทางไกล เพิ่มขึ้น 
- ลดค่าใช้จ่ายขององค์กร ร้อยละ 20 

7 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดา้นการ
บริหารการตรวจสอบภายใน 

- องค์กรมีฐานข้อมูลด้านตรวจสอบภายในครอบคลุมการทำงาน
มากขึ้น ร้อยละ 80 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 

8 จัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน้ำเสียทั่ว
ทุกภูมิภาคของประเทศ 
 
 

- มีการจัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมด้านการจัดการน้ำเสียในแต่ละ
ภูมิภาค 
-หน่วยงานสามารถก้าวสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัลตามนโยบาย 
Thailand 4.0 

9 โครงการจดัทำข้อมูลด้านน้ำเสียแบบครบ
วงจรบนระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร์  
Big Data 

เชิงปริมาณ น้ำเสียได้รับการบำบัดและแก้ไขปัญหาเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 100 
เชิงคุณภาพ การจดัการน้ำเสยีมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

10 โครงการพัฒนาระบบจดัเก็บรายได้ เชิงปริมาณ   :  ระบบใช้งานการจัดเก็บรายได้ 1 ระบบ และ
ระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย 1 ระบบ  
เชิงคุณภาพ  :   ทั้ง 2 ระบบ จะเป็นระบบที่ได้มาตรฐานในการ
คิดคำนวณการเรียกเก็บเงิน 

11 โครงการพัฒนาระบบบรหิารงานพัสด ุ -สามารถใช้งานระบบบริหารงานพัสดุ ได้ 1 ระบบ 
12 โครงการจดัหาระบบการควบคุมและ

ติดตามการดำเนินงานโครงการของ
องค์การจัดการน้ำเสยี 

องค์กร มีระบบสารสนเทศบริหารงานสำนักงาน ใช้เพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงาน  

13 
 

โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรใน
องค์กร (Digital Literacy) ของ อจน.     

- พนักงานได้นำความรู้ทีไ่ด้จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ใน
การทำงานมากยิ่งข้ึน 
- เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงานท่ีเข้าสู่ยุคดิจิทัล
มากยิ่งข้ึน 

14 โครงการศึกษาการบริหารจดัการองค์กร 
8 Enablers 

เชิงปริมาณ พนักงานภายในองค์กรมีความเข้าใจในการ
ดำเนินงานเพิ่มขึ้น 
 เชิงคุณภาพ องค์กรมีความพัฒนาและก้าวหน้าต่อการ
ดำเนินงานมากขึ้น 

15 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน
การจัดการน้ำเสีย 

มีระบบการลดการใช้พลังงาน ใช้พลังงานสะอาดในการบริหาร
จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น ระบบกังหันลมสำหรับลดการใช้
พลังงานในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย 
 

16 โครงการบริหารจัดการองค์ความรู ้
(Knowledge Management) 

-องค์กร มีระบบองค์ความรู้ เพิ ่มทักษะให้กับบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

17 โครงการประชาสมัพันธ์เชิงรุกทาง
เทคโนโลยีดิจิทลั 

เชิงปริมาณ เป้าหมายมีความเข้าใจในการป้องกันและช่วยลด
ปริมาณน้ำเสียในประเทศ  
เชิงคุณภาพ ประเทศชาติน่าอยู่และส่งเสริมการใช้ชีวิตของ
ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น 
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ลำดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 

18 โครงการจ้างจดัทำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ได้มาตรฐาน ISO 27001 ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัตริักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 และ
พระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ.2562 

เชิงปริมาณ มีแผนการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ และ
เจ้าหน้าที่มีความเชียวชาญมากขึ้น เชิงคุณภาพ เพื่อให้องค์กรมี
มาตรฐานการป้องกันภัยคุมคามทางไซเบอร์ มากยิ่งข้ึน 

19 โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการ
ข้อมูลและการจดัทำระบบพยากรณ์เตือน
ภัยสำหรับการบริหารจัดการน้ำเสยี 

- สามารถจัดทำระบบการบูรณาการข้อมูลและจัดทำระบบ
พยากรณ์การเตือนภัยสำหรับการบริหารจัดการน้ำเสียแล้วเสร็จ
จำนวน 1 ระบบ 

20 โครงการจดัหาและตดิตั้งเครื่องมือ
สำหรับตรวจสอบและรายงานระบบ
รวบรวมน้ำเสีย (Online Monitoring) 
จำนวน 2 แห่ง 

เชิงปริมาณ มีระบบติดตามคุณภาพน้ำท่ีมีประสิทธิภาพ สำหรับ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำและส่งข้อมูลมายังรายงานสถานการณ์น้ำ
เสียประเทศไทย จำนวน 2 แห่ง  
เชิงคุณภาพ มีเครื่องมือสำหรับตรวจสอบและรายงานคุณภาพ
น้ำที ่ผ ่านการบำบัดแล้วผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
(Online Monitoring) เพ ื ่อสน ับสน ุนการทำงานของศ ูนย์
ต ิดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย (War 
room)  

21 โครงการจดัทำ Application เพื่อใช้
ตรวจสอบและประเมินผลการปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจกในระบบบำบดัน้ำเสีย 

- สามารถจัดทำ Application เพื่อใช้ตรวจสอบและประเมินผล
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระบบบำบัด น้ำเสีย 

22 โครงการศึกษาและกำหนดแนวทางใน
การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ  (Eco-Efficiency) 

เช ิ งปร ิมาณ ต ัวช ี ้ ว ัดด ้านส ิ ่ งแวดล ้อมและต ัวช ี ้ว ัดด ้าน
เศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมกับบริบทของกิจการบำบัดน้ำเสียของ 
อจน. มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 
 เชิงคุณภาพ เจ้าหน้าที่ของ อจน. มีความเข้าใจในหลักการการ
ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency: EE) 
และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อยอดกับองค์กรได้ 
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บทที่ 8 การกำกับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการน้ำเสีย 

 

องค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย  จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2538 มีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีระบบบำบัด 
น้ำเสียรวมสำหรับการบำบัดน้ำเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย และการให้บริการรับบริหารหรือจัดการ
ระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการ
จัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ” 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในระบบการทำงานขององค์การจัดการน้ำ
เสียมากขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาพัฒนาบริหารงานระบบงานต่างๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยการ
เพิ่มผลิตผล การควบคุมการทำงาน การลดความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่าง
ยั่งยืน เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  

แนวทางการกำกับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการน้ำ
เสีย มีการจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ร ะหว่าง
คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีวัตถุประสงค์ ที่สำคัญในการดำเนินการในการ
บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการน้ำเสียให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ จำเป็นต้อง
มีระบบการควบคุม และการจัดการความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับข้อมูลที่เปิดเผย และข้อมูลที่เป็น
ความลับ รวมทั้งการนําข้อมูลไปใช้กระทำการที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงที่เกี ่ยวข้อง
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงกลายมาเป็น ส่วนสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร (Corporate 
Governance) 
 

8.1 การกำกับดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8.1.1 คณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย 
ธรรมาภ ิบาลขององค ์กรเป ็นกรอบในการกำหนดแนวทางสำหร ับธรรมาภ ิบาล                     

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Governance) ขององค์การจัดการน้ำเสีย ทั ้งในส่วนกิจกรรม/
กระบวนการต่าง ๆ จะต้องใช้ข้อมูลจากกระบวนการของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งคณะกรรมการองค์การ
จัดการน้ำเสีย เป็นผู้กำหนดรูปแบบของธรรมาภิบาลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) โดยได้
กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ การวางแผนด้านกลยุทธ์ (Strategic Planning) ตัวชี้วัด เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์กร  จะ
สามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการให้นโยบาย กำกับ
ดูแลการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการฯ จึงกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงาน เป็นประจำทุกปี 
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8.1.2 คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  

                 คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การจัดการน้ำเสีย ให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย
ประกาศกำหนด พิจารณาแผนปฏิบัติการ แผนการดำเนินโครงการต่างๆ ด้านดิจิทัล ให้สอดคล้องกับ               
ยุทธ์ศาสตร์ กลยุทธ์องค์กร และให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียอนุมัติ 
รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำ และเสนอแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร  
สรุปอำนาจหน้าที่ ได้ดังนี้ 

1. พิจารณาและเสนอแนะแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านดิจิทัลให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ขององค์กร นำเสนอคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียเพ่ือพิจารณาความเห็นชอบ 

2. กำหนดแผนปฏิบัติการดิจิทัล ให้สอดคล้องตามนโยบายคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำ
เสียประกาศกำหนด และให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียอนุมัติให้
คำปรึกษาแนะนำ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงเทคโนโลยีดิจิทัล 

8.1.3 คณะทำงานดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย  
องค์การจัดการน้ำเสียได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสียดำเนินงาน          

ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การจัดการน้ำเสีย ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร หน่วยงานที่มี
หน้าที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง เป็นคณะทำงานฯ โดยมีหน้าที่ จัดการดูแล บริหารจัดการ การจัดทำแผน
ดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสียให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย การดำเนินการตามแผนฯ 
การติดตาม ประเมินผล รวมทั้งดำเนินงานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สรุปอำนาจหน้าที่ ได้ดังนี้  

1. จัดทำแผนดิจิทัลและแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ อจน. ให้สอดคล้องกับ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และผลักดันแผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. กำหนดแนวทางและกำกับดูแลการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
นโยบายของ อจน. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นท่ีเกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ 

3. เสนอแนะมาตรการ แนวทางและให้ความเห็นต่อแผนงานโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการต่างๆ สำหรับใช้งานการบริหาร
จัดการน้ำเสีย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน 

4. ประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม งาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
อจน. 

6. ดำเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่ได้รับมอบหมาย 
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โดยมีโครงสร้างดังแสดงในภาพที่ 8.1 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.1.4 กองสารสนเทศและประเมินผล  
ฝ่ายพัฒนาองค์กร มีกองสารสนเทศและประเมินผลเป็นหน่วยงานในสังกัดที ่มีหน้าที่

รับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร มีผู ้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
องค์กรรองผู้อำนวยการวิชาการและแผน กำกับดูแลงานด้านพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มีหน้าที่ดังนี้ วางแผน 
ควบคุม ดูแลในการนำโปรแกรมต่างๆ มาใช้สนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภายใน อจน. และฝึกอบรม
สร้างความรู้ความเข้าใจและให้การสนับสนุนทางเทคนิค โดยมีบทบาทหลัก ดังต่อไปนี้   

1. จัดการ ดูแล และรับผิดชอบในการจัดทำแผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย (WMA Digital 
Plan) พร้อมงบประมาณสนับสนุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อจน. 

2. จัดการ ดูแล และรับผิดชอบในการวางแผนปฏิบัติการ และดำเนินงานตามแผนดิจิทัล
องค์การจัดการน้ำเสีย 

3. จัดการ ดูแล และรับผิดชอบในการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ
การดิจิทัล ประจำปี เพื่อให้ผลการดำเนินงานของหน่วยงานสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย ระดับ
องค์กร 

4. จัดการ ด ูแล และร ับผ ิดชอบในการออกแบบ การพัฒนา การกำหนดมาตรฐาน  
คุณลักษณะเฉพาะทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล 

5. จัดการ ดูแล และรับผิดชอบในการติดตั้ง การบริหาร การใช้งานและการบำรุงรักษา 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ประธานคณะทำงาน) 

รองผู้อำนวยการวิชาการและแผน 

(คณะทำงาน) 

ผู้อำนวยการสำนกัผู้อำนวยการ 

(คณะทำงาน) 

ผูอ้ำนวยการฝ่ายอำนวยการ 

(คณะทำงาน) 

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร 

(คณะทำงาน) 

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการ

จัดเก็บรายได้ 

(คณะทำงานและเลขานุการ) 

หัวหน้ากองสารสนเทศและ

ประเมินผล 

(คณะทำงานและ

ผู้ช่วยเลขานุการ) 

พนักงานบริหารท่ัวไป 6 
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6. จัดการ ดูแล และรับผิดชอบในการให้บริการ การจัดทำคู่มือ การให้คำปรึกษา การแก้ไข
ปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

7. จัดการ ดูแล และรับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้มาตรฐานซอฟต์แวร์ 
8. จัดการ ดูแล และรับผิดชอบการประมวลผลและนำการประมวลผล และนำเสนอ รายงาน 

ข้อมูลผู้บริหารทั้งด้านการบริหารและการปฏิบัติการ 
9. จัดการ ดูแล และรับผิดชอบการจัดทำนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการรักษา              

ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
10. จัดการ ดูแล และรับผิดชอบการให้ความสนับสนุนและประสานการดำเนินงาน                 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก อจน. 
11. ควบคุม ดูแล ระบบสารสนเทศ และระบบโปรแกรมอื ่นๆ ที ่จะนำมาใช้ในสนับสนุน               

การทำงาน 
12. เสนองบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. ควบคุม ดูแล ให้ผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้ปฏิบัติตามคู่มือที่จัดทำ 
14. ให้บริการให้คำปรึกษา แนะนำการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (Help Desk) 
15. จัดการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และควบคุม ดูแลความปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ ให้ส่วนกลาง และสำนักงานสาขา 
16. พัฒนาทักษะด้านการใช ้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ให ้บ ุคลากรของ ส ่วนกลาง                     

และสำนักงานสาขา 
17. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
8.2 ธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์การจัดการน้ำเสียได้มีการศึกษา วิเคราะห์แนวทางการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ
ในการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี  ซึ่งธรรมภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คือ การนำกรอบวิธีการปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด จากมาตรฐานต่างๆ มาปรับใช้ในองค์กร เพื่อช่วย
ในการตรวจสอบติดตาม และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสำคัญต่อ
องค์กร เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและเป็นการลดความเสี่ยงด้านธุรกิจที่องค์กรต้องเผชิญ  ไปด้วยในตัว และ
ให้สามารถแน่ใจได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ได้สนับสนุนวัตถุประสงค์ของธุรกิจ เพื่อที่จ ะทำให้
องค์กรสามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ จากข้อมูลของธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
8.2.1 โคบิตกับธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
COBIT เป็นกรอบแนวคิดที่ช่วยเชื่อมโยงการดำเนินธุรกิจกับการใช้งานทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศให้มีความสอดคล้องกัน โดยเริ ่มต้นที ่ตั ้งวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และมีแนวคิดในการนำ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้งานซึ่งจะต้องมีการกำกับดูแล ให้ชัดเจนและมีวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแล
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ควบคุมไว้ด้วย การจะควบคุมได้นั้นก็จะต้องมีข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นจะต้องใช้  ซึ่งจะทำให้การควบคุม
การใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ในองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล และสุดท้ายส่งผล ให้ตรง
กับความต้องการทางธุรกิจและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้วางเอาไว้ได้ 

การทำ IT Governance มุ่งเน้นใน 5 ด้าน คือ การจัดวางกลยุทธ์ (Strategic Alignment)          
การนำเสนอคุณค่า (Value Delivery) การจัดการทรัพยากร (Resource Management) การจัดการ 
ความเสี่ยง (Risk Management) และการวัดผลการดำเนินงาน (Performance Measurement) 

ขอบเขตของกระบวนการ 4 ด้านหลัก คือ การวางแผนและการจัดองค์กร (Planning and 
Organization : PO) การจ ัดหาและนำไปใช ้  (Acquisition and Implementation : AI) การนำส่ง              
และสน ับสน ุน (Delivery and Support : DS) การตรวจสอบและประเม ินผล (Monitoring and 
Evaluation : ME) 
           ประโยชน์ของการนำโคบิตมาใช้ 

1. ทำให้ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้ภาคธุรกิจ            
เป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินนโยบาย 

2. เกิดการแบ่งปันในส่วนของความรู ้และความเข้าใจให้กับผู ้ที ่ม ีส่วนเกี ่ยวข้องทุกคน              
โดยเป็นการใช้ภาษาเดียวกันทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 

3. ทำให้เกิดความเข้าใจมุมมองหรือภาพรวมในเรื่องของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ใช้ในการจัดการดา้นธุรกิจขององค์กรอย่างไร 

4. ทำให้เกิดความกระจ่างในเรื่องของบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และความเป็นเจ้าของ 
ในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร 

5. เพื ่อให้เกิดความไว้วางใจและการยอมรับกันอย่างแพร่หลายจากองค์กรหรือบริษัท
ภายนอกที่เก่ียวข้องและผู้วางกฎระเบียบ (regulator) ต่างๆ 
 
8.3 ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมภายในและปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้ อม
ภายนอกขององค์กรที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังนี้ 
 

8.3.1 ปัญหาและอุปสรรคที่วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายในองค์การจัดการน้ำเสีย 
สรุปได้ ดังนี้ 

1. บุคลากรด้านคอมพิวเตอร ์ม ีอย ู ่ท ั ้งท ี ่ส ่วนกลางและสำนักงานสาขาไม่เพ ียงพอ                        
ต่อการบริหารจัดการระบบงานสารสนเทศ การขาดแคลนบุคลากรของ อจน. เนื่องจากเป็นปัญหาของ
โครงสร้างของหน่วยงานที่อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนไม่จูงใจ 

2. การวางแผนและการดำเนินงาน การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทำได้ไม่คล่องตัว
เนื่องจากข้อจํากัดทางด้านงบประมาณ ข้อจํากัดตามระเบียบวิธีพัสดุและงบประมาณ ส่งผลให้การจัดหา
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ระบบจะต้องจัดหาตามงบประมาณท่ีได้รับและตามระเบียบวิธีทางพัสดุ อาจทำให้ อจน. ได้บริษัท ผู้รับจ้าง 
ที่ยังไม่มีประสบการณ์พอเพียง ส่งผลให้ผู้รับจ้างต้องใช้เวลามากในการศึกษาโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
ปัจจุบันของ อจน. 

3. การพัฒนาระบบงานขนาดใหญ่ ซึ่งบางครั้งได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ ตามแผนการ             
ที่วางไว้หรือไม่ได้รับเลย ทำให้โครงการไม่ต่อเนื่องและล่าช้า นอกจากนี้ผู้พัฒนาระบบที่ เป็นบริษัทผู้รับจ้าง 
อาจมีประสบการณ์ไม่เพียงพอที่จะ หาข้อกำหนดความ ต้องการจากผู้ใช้ระบบได้ครบถ้วน ทำให้ไม่สามารถ
พัฒนาระบบได้ตามความต้องการใช้งาน 

4. องค์การจัดการน้ำเสีย ยังขาดการบริหารและจัดการด้านข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเป็น
เหตุให้ ยังไม่สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ในระบบมาใช้ในด้านบริหารจัดการได้ 

5. จากบทบาทของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีหน้าที่ ในการเสนองบประมาณจัดซื้อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสารสนเทศ
และประเมินผล รวมทั้งการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ส่วนกลางและสำนักงานสาขา นั้น ถือเป็น
การกระจายอำนาจการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่ภูมิภาค  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใน
การบริหารจัดการแต่อาจเป็นปัจจัยให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมของ 
อจน. ก็เป็นได้ถ้าหาก สำนักงานสาขาไม่ได้ประสานงานกับกองสารสนเทศและประเมินผลให้ร่วมพิจารณา
อาจเป็นเหตุให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่จัดหา มีความหลากหลาย ซ้ำซ้อน มีฐานข้อมูลกระจาย
ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ยากต่อการบำรุงรักษาระบบ และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย โดยไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 

6. กองสารสนเทศและประเมินผล อาจมีจำนวนเจ้าหน้าที่หรือคุณสมบัติน้อยกว่าที่กำหนดไว้ 
ตามโครงสร้างการบริหารงาน จึงไม่เพียงพอต่อการดูแลระบบงานสารสนเทศของส่วนกลางและสำนักงาน
สาขา เป็นผลให้เจ้าหน้าที่อาจต้องรับผิดชอบงานเพิ่มมากขึ้นและไม่เป็นไปตามโครงสร้างที่กำหนด แต่ต้อง
ช่วยกันรับผิดชอบงานตามปริมาณงานที่เข้ามาในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ เป็นผลให้ไม่สามารถพัฒนาบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะงานได้ 

7. หากหน่วยงานภายในและสำนักงานสาขา ไม่สามารถประสานงานกับกองสารสนเทศและ
ประเมินผลได้เป็นอย่างดีก็อาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้ดังนี้ 

- การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
- การบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาจทำได้ยาก 
- การบร ิหารจ ัดการด้านเคร ือข ่ายและการบร ิหารจ ัดการความมั ่นคงปลอดภัย                     

ด้านสารสนเทศของ อจน. อาจไม่เป็นผลสำเร็จ 
- การพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่สามารถดำเนินการ             

ได้เท่าเทียมกัน 
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8.3.2 ปัญหาและอุปสรรคที่วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายนอก ที่สำคัญได้แก่ 
1. ป ัจจ ัยด ้านเศรษฐก ิจ ป ัญหาสภาพคล ่องทางการเง ินของร ัฐบาล ทำให ้ม ีผล                                

ต่อการปรับลดโครงการและงบประมาณต่างๆ ลงซึ่งส่งผลกระทบต่อการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของ อจน. ทำให้ไม่อาจดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ 

2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้              
ต้องเร่งดำเนินการ พัฒนาบุคคลากรเพื ่อให้ก้าวทันเทคโนโลยี ซึ ่งจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการลงทุน                  
เพ่ิมมากข้ึน ในขณะเดียวกันบุคลากรต้องรับภาระงานมากขึ้น 
 
8.4 ข้อเสนอแนะ 

จากปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่กล่าวข้างต้น                    
อีกทั้งการให้บริการขององค์การจัดการน้ำเสียขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้มีความจำเป็นในการนำระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การจัดการน้ำเสียในอนาคตเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการกำหนด
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการน้ำเสีย ที่ปรึกษาจึงมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ทำการประเมินผลการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั ้งที ่ส่วนกลางและ
สำนักงานสาขา เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน โครงสร้างหน่วยงาน ที่รับผิดชอบด้านสารสนเทศ แล้วมีผลดีและ
ผลเสียอย่างไรทั้งในมุมของผู้ใช้บริการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ด้านคอมพิวเตอร์ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- ผลดีและผลเสียของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

- ความจำเป็นในการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสารสนเทศใหม่ 
- การเต ิบโตในสายงานด ้านเทคโนโลย ีสารสนเทศเป ็นส ิ ่ งจ ู ง ใจ ให ้บุ คลากร                           

ทางด้านคอมพิวเตอร์อยากทำงานกับ อจน. ต่อไป โดยที่บุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องสามารถ
มองเห็นการเติบโตในสายงานของตนได้ชัดเจน 

2. เพ่ือให้การดำเนินงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การจัดการน้ำ
เสีย บรรลุเป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้ หากกองสารสนเทศและประเมินผลยังไม่สามารถหาบุคลากรมาเพ่ิม
ตามโครงสร้างที ่กำหนดก็อาจต้องจัดจ้างเอกชนมาดำเนินการให้ในส่วนที ่จำเป็น โดยมีบุคลากรของ
หน่วยงานควบคุม ดูแล 
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บทที่ 9 แผนปฏิบัติการประกอบแผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย 
 

การดำเนินงานตามแผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 บรรลุผล
เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ จำเป็นต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยนำกรอบ ทิศทางของแผนดิจิทัลองค์การ
จัดการน้ำเสียมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ รวมทั้งการกำหนดนโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ               
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การจัดการน้ำเสีย โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

 

9.1 การกำหนดนโยบายกํากับดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การจัดการน้ำเสีย ได้กำหนดแนวทางการพัฒนา 

กำกับ โดยคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียที่จะกำหนดนโยบาย ติดตามและกำกับดูแลการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)  เป็น
ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก เป็นกรรมการ และหัวหน้ากองสารสนเทศและประเมินผล เป็น
กรรมการและเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานตามแผนดิจิทัลองค์การ
จัดการน้ำเสีย โดยได้กำหนดให้มีนโยบาย มาตรการที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้ 

1. ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย  ที่ 27/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง นโยบาย
การกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่ดีขององค์การจัดการน้ำเสีย  

2.  ระเบียบองค์การจัดการน้ำเเสีย  ว่าด้วย แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  องค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 

3. ประกาศคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย นโยบายดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการของ
องค์การจัดการน้ำเสีย ลงวันที่  26 ธันวาคม 2561 

4. คำสั่งองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 6/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดิจิทัล องค์การจัดการ  
น้ำเสีย ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 

5. คำสั ่งองค์การจัดการน้ำเสีย ที ่ 164/2562 เรื ่อง การใช้งานระบบสารบรรณกลา ง
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (e-Saraban) ขององค์การจัดการน้ำเสีย ลงวันที่ 25 มิถุนายน 
2562 

6. คำสั่งองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 442/2562 เรื่อง มาตรการลดปริมาณการใช้กระดาษ ของ
องค์การจัดการน้ำเสีย ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 

7. คำสั่งองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 443/2562 ว่าด้วย นโยบายดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ
ขององค์การจัดการน้ำเสีย ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 

8. คำสั่งองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 444/2562 ว่าด้วย มาตรการด้านการบริหารจัดการ  การ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green IT Management) ขององค์การจัดการน้ำเสีย ลงวันที่ 
30 กันยายน 2562 
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9. คำสั่งองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 102/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง  (Chief Information Officer: CIO) ของ องค์การจัดการน้ำเสีย ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 

10. ระเบียบองค์การจัดการน้ำเสีย ว่าด้วย นโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดแผนบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วย  
1. แผนบริหารความต่อเนื ่อง ประจำปี 2563 (Business Continuity Plans) และแผน

บริหารความต่อเนื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ (Business Continuity plans -  Information Technology) 
2. คู่มือแนวทางการกํากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศระดับองค์กรที่ดี ( IT 

Governance Practice) ขององค์การจัดการน้ำเสีย 
3. แผนสถาปัตยกรรมองค์กร   องค์การจัดการน้ำเสีย   
4. คู่มือการกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของ องค์การจัดการน้ำ

เสีย 
5. แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 

2563 องค์การจัดการน้ำเสีย 
6. คู่มือการตรวจสอบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ขององค์การจัดการ

น้ำเสีย  (Information Security Management System (ISMS) Audit) 
 

9.2 การนำเสนอแผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 
การนำเสนอแผนดิจิทัลฯ ต่อคณะกรรมการบริหารขององค์การจัดการน้ำเสีย เป็นแผนหลัก 

ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การจัดการน้ำเสีย และเสนอเพ่ือเป็นกรอบ
ทิศทางการขอจัดสรรงบประมาณดำเนินงานปี 2563-2565 และเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี ตลอดจนการ
เผยแพร่แผนสู่การปฏิบัติ  ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนดิจิทัลขององค์การจัดการน้ำเสียบรรลุตาม
วสิัยทัศน์ เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 
9.3 การจัดทำโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ 

กองสารสนเทศและประเมินผล จะต้องจัดทำเอกสารโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศประจำปีงบประมาณ ภายใต้กรอบแผนดิจิทัลฯ ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว  โดยในปีงบประมาณ 

2562 มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ตามคำสั่งองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 467/2561 ลงวันที่  22 

ตุลาคม 2561 เรื่องยกเลิกคำสั่งองค์การจัดการน้ำเสีย และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   สำหรับ

การจ้าง โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งได้มีการจัดฝึกอบรมผู้ดูแล

ระบบบริหารความเสี่ยง ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 และฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 
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และมีการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ตามคำสั่งองค์การจัดการน้ำเสีย กรุงเทพฯ ที่ 177/2561 ลงวันที่ 19 

กรกฎาคม 2561 เรื ่อง แต่งตั ้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   และ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งได้มีการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบควบคุม

ภายใน สำหรับผู้ดูแลระบบ (CSA Admin) ในวันที่ 22 มกราคม 2562 และหลักสูตรการใช้งานระบบ

ควบคุมภายใน สำหรับผู้ใช้งาน (CSA หน่วยงาน) ในวันที่ 25 มกราคม 2562   

ในปี 2563 องค์การจัดการน้ำเสียได้มีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์
ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์
ต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศของศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย (Wastewater 
Monitoring Center of Thailand) โดยจัดทำโปรแกรมประยุกต์ (Application) เพ่ือการบริหารจัดการน้ำ
เสีย พร้อมทั้งออกแบบปรับปรุงศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย รวมถึงการติดตั้ง
วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้แสดงผลการรายงานผลการดำเนินงานและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทยให้
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพการทำงานมากยิ่งขึ้น และทำการเชื่อมโยงรวบรวมฐานข้อมูลระบบ  SCADA ที่
ถูกติดตั้งไว้ที่สำนักงานจัดการน้ำเสียต่างๆ ที่มีอยู่เดิม จำนวน 8 สถานี นำมาติดตั้งและดำเนินงานผ่าน
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายขององค์การจัดการน้ำเสียส่วนกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารข้อมูลอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบที่เหมาะสม เพ่ือนำไปใช้แสดงผลและรายงาน
สถานการณ์น้ำเสียสำหรับการวางแผนและบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การจัดการน้ำเสีย  โดยได้ลง
นามในสัญญา เลขที่ 43/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 กำหนดเสร็จ ส่งมอบงาน ภายใน 150 วัน 
นับทัดจากวันลงนามสัญญา  โดยมีคำสั่ง องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.)  กรุงเทพฯ ที่ 81/2563 เรื ่อง 
แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
สำหรับการประกวดราราซื ้อเพื ่อโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์ติดตามและรายงาน
สถานการณ์น้ำเสีย ประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
9.4 การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างพัฒนาโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเป็นเอกสารในการประกวดราคา ตามรูปแบบที่กำหนด
ในระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ ซึ ่งจะมีส่วนที่เป็นรายละเอียด ข้อกำหนดทางด้านเทคนิค   ของระบบ
คอมพิวเตอร์โดยต้องแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ การ
เชื่อมโยงเครือข่ายข้อกำหนดความต้องการ และขั้นตอน/เงื่อนไขการทำงานของ  ระบบงานสารสนเทศ
ต่างๆ ตามลำดับความสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทผู้จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และผู้ชำนาญการในการ
พัฒนาระบบงานสารสนเทศ สามารถประเมินงบประมาณและเสนอข้อเสนอร่วม    ในการประกวดราคาได้ 
โดยอยู่ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ สำหรับวิธีการดำเนินงาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด
คุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทำรายละเอียดทางด้านเทคนิค ของคุณลักษณะเฉพาะ
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ของอุปกรณ์ทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ซึ ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในเอกสารประกวดราคา มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาฯ ได้แก่ คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา คณะกรรมการ
พิจารณา ผลการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจรับงาน    
 

9.5 การจัดเตรียมสถานที่ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 
องค์การจัดการน้ำเสียจะต้องจัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่จะทำการติดตั้งโดย

จะต้องประสานงานกับผู้รับจ้างเพื่อกำหนดตำแหน่งที่ตั ้ง และการเตรียมอุปกรณ์สนับสนุนที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนแผนการจัดสรรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ 

 

9.6 การควบคุมติดตั้งและทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ 
กองสารสนเทศและประเมินผล มีการเตรียมบุคลากรที่มีความชำนาญในแต่ละด้านที่เก่ียวข้อง

เพื่อควบคุมและกำกับดูแลการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย พร้อมด้วยซอฟต์แวร์ระบบ ตาม
สถานที่และแผนการที่กำหนด โดยจะต้องทำการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะและจำนวนของรายการต่างๆ 
ให้ตรงตามที่กำหนดในสัญญา ทั้งนี้จะต้องประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับงาน   เพ่ือเตรียมแผนงาน 
วิธีการและเครื่องมือที่จะใช้ช่วยในการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบที่ติดตั้งและจัดทำเอกสารสรุปผล
การติดตั้งและทดสอบระบบเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจรับงานต่อไป 

 
9.7 การกำกับดูแลการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 

การแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลการพัฒนาระบบงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของฝ่าย/
สำนัก/กอง ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบงานนั้นๆ พร้อมทั้งควรมีบุคลากร  
ของกองสารสนเทศและประเมินผล ร่วมเป็นคณะทำงานด้วย โดยคณะทำงานจะทำหน้าที่ให้ข้อมูล  กำหนด
ความต้องการใช้สารสนเทศตามที่ผู้รับจ้างร้องขอเพื่อให้การออกแบบระบบงานเป็นไปตาม ความต้องการ
ของหน่วยงาน และทำการกำกับดูแลการออกแบบ ตลอดจนการทดสอบระบบงาน   
   
9.8 การทดสอบระบบงานสารสนเทศ 

เมื่อผู้รับจ้างได้พัฒนาระบบงานสารสนเทศเสร็จ จะต้องมีการทดสอบระบบก่อนที่จะนำไป
ติดตั้งใช้งานจริง ผู้ทำการทดสอบควรประกอบด้วยคณะทำงานที่กำกับดูแลการพัฒนาระบบดังกล่าว 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน และบุคลากรของกองสารสนเทศและประเมินผล ที่ถูกกำหนดให้ดูแล
ระบบงาน ทั ้งนี ้ในการทดสอบอาจใช้การสำเนาข้อมูลจริงที ่มีอยู ่ (ในกรณีที ่เป็นข้อมูลที ่เปิดเผยได้)                
หรือจำลองข้อมูลที่มีรูปแบบเหมือนข้อมูลจริง และจะต้องทำการทดสอบให้ครบทุกฟังก์ชันของระบบงาน 
แล้วจัดทำเอกสารสรุปผลการทดสอบระบบงานเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจรับงานต่อไป   
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9.9 การจัดการฝึกอบรมบุคลากร 
การฝึกอบรมบุคลากรบุคลากรทุกระดับขององค์การจัดการน้ำเสียด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ

ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมี 2 ส่วน คือ ส่วนการฝึกอบรมเพื ่อพัฒนาบุคลากรของ อจน.                  
ให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนการและหลักสูตรที่กำหนดไว้ในแต่ละปี ของ อจน.              
และอีกส่วนหนึ่งที่ผู้รับจ้างพัฒนาระบบจัดอบรมบุคลากรที่จะเป็นผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบงาน
สารสนเทศโดยตรง ซึ่งจะต้องมีความเข้าใจการใช้ระบบเป็นอย่างดีก่อนการใช้ งานจริงหลังจากผู้รับจ้าง              
ส่งมอบระบบ ดังนั้น กองสารสนเทศและประเมินผล จะต้องจัดบุคลากรที่จะเข้ารับการอบรมให้สอดคล้อง
กับภาระหน้าที่รับผิดชอบ และจะต้องมีการประสานงานกับผู้รับจ้างเพื ่อจัดกำหนดการและสถานที่                   
ในการอบรม และในระหว่างการอบรมจะต้องให้ผู้เข้าอบรมเซ็นชื่อไว้เป็นหลักฐานเพ่ือนำมาใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการตรวจรับงานต่อไป 

 
9.10 การควบคุมการติดตั้งระบบเพื่อเริ่มใช้งานจริง 

กองสารสนเทศและประเมินผล จะต้องประสานงานกับผู้รับจ้าง และผู้ใช้งานที่เกี ่ยวข้อง             
กับระบบงานเพื ่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานจริง และแผนรองรับในกรณีที ่ระบบเกิดขัดข้อง                
หรือมีปัญหา และนำเสนอแผนให้คณะกรรมการตรวจรับงานเห็นชอบก่อน 

 
9.11 การติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ  

อจน. จะต้องให้ผู ้ร ับจ้างจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ให้ทางคณะกรรมการตรวจรับงาน 
พิจารณา เพื่อเป็นกรอบเวลาในการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามสัญญา และจะต้องให้มีการรายงาน
ผลงานความก้าวหน้า ให้แก่คณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และผู้บริหารของ อจน. ได้รับทราบเป็นระยะๆ จนเสร็จสิ้นโครงการทั้งหมด 
 
9.12 การประเมินผลโครงการฯ 

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และการนำระบบสารสนเทศมาใช้งานในด้านต่างๆ 
ได้แก่ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฟังก์ชันการทำงาน ข้อมูลที่นำเข้าประมวลผล รายงานต่างๆ 
ส่วนเชื่อมโยงผู้ใช้ของระบบงานสารสนเทศ โดยจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่ อง ตลอดระยะเวลา  การ
ประกันผลงานจากกิจกรรมข้างต้น  

ทั้งนี้กองสารสนเทศและประเมินผล ได้กำหนดเป็นแผนปฏิบัติการ เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนการดำเนินงาน ตามแผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 - 2565 ดังแสดงในตาราง
ที่ 9.1 
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ตารางท่ี 9.1 แสดงแผนปฏิบัติการของแผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 
ที ่ กิจกรรม 2563 2564 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 การกำหนดนโยบายกำกับดูแล การพัฒนา
เทคโนโลยี สารสนเทศตามแผนแม่บทฯ 

            

2 การเสนอแผนแม่บทฯ  
เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการ 

            

3 การจัดทำโครงการประจำปีงบประมาณ 
 

            

4 การดำเนินการจัดซื้อ/จดัจ้าง 
พัฒนาโปรแกรม 

            

5 การจัดเตรียมสถานท่ีติดตั้ง  
ระบบคอมพิวเตอร ์

            

6 การควบคุมการติดตั้งและ ทดสอบระบบ
คอมพิวเตอร ์

            

7 การกำกับดูแลการพัฒนา  
ระบบสารสนเทศ 

            

8 การทดสอบระบบงานสารสนเทศ             

9 การจัดการฝึกอบรมบุคลากร             

10 การควบคุมการติดตั้งระบบเพื่อใช้งานจริง             

11 การประเมินผลโครงการฯ             

12 การติดตามความก้าวหน้า ขององค์การฯ             

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

โครงการปี 2563 โครงการปี 2564 โครงการปี 2565 

โครงการปี 2564 โครงการปี 2565 โครงการปี 2563 
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ภาคผนวก ก แนวนโยบายการกำกับดูแลด้าน
การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
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ภาคผนวก ข    ภาพรวมกระบวนการการ
จัดทำแผนจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              แผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) 

 

137 

องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

 
 

ภาคผนวก ค    การวิเคราะห์สถาปัตยกรรมที่
มีอยู่ขององค์การจัดการน้ำเสีย และแผน
บริหารงานความมั่นคงปลอดภัยระบบ

สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              แผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) 

 

138 

องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง    รายละเอียดโครงการตามแผน
ดิจิทัล 3 ปี   พ .ศ . 2563 – 2565 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              แผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) 

 

129 

องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

 
 
 

 
 

ภาคผนวก ก แนวนโยบายการกำกับดูแลด้าน
การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









































































































                              แผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) 

 

130 

องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข    ภาพรวมกระบวนการการ
จัดทำแผนจดัการเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Y 

N 

N 

 

N 

Y 
Y 

ชื่อกระบวนการทำงาน : การจัดทำแผนดิจิทัลองค์การ
จัดการน้ำเสียระยะ 3 ปี 

ชื่อผู้รับผิดชอบ : กองสารสนเทศและประเมินผล 
                      ฝ่ายพัฒนาองค์กร 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ : ทบทวนและปรับปรุงแผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ป ี

 

ผู้ส่งมอบ/กระบวนการก่อน
หน้านี ้

ปัจจัยนำเข้า ขั้นตอน และผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ลูกค้า/ผู้นำไปใช้กระบวนการถัดไป กรอบเวลา/ตัวชี้วัด 

Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 

 

     
 

67 วัน 

 
 

 

7 วัน 

 
 

7 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 

 
 
 
 

1 ครั้ง 

แผนงาน SIPOC 

กำหนดทิศทาง และ

เป้าหมายตามแผน

วิสาหกิจองค์การ

จัดการน้ำเสีย พ.ศ. 

2563-2565 

 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง/

คณะทำงานดิจิทลั อจน. 

เริ่มต้น 

ความรู้ความเข้าใจ

ในการทำงานใน

หน่วยงาน 

 

ระบบงานโดยรวม 

โครงการสำคัญ 

และกระบวนการ

ทำงานท่ีสำคัญ

ของระบบ

สารสนเทศ 

วางแผน รวบรวม ทบทวนข้อมูล และ

วิเคราะห์ข้อมูลแผนดิจิทลั 

นำเสนอขออนุมัติหลักการ 

 

บันทึกอนุมัติ

หลักการจดัทำแผน

ดิจิทัลองค์การ

จัดการน้ำเสีย 

หน้าท่ีความ

รับผิดชอบ ทบทวนแผนดิจิทัลฯ 

บันทึก ร่างแผน

ดิจิทัลฯ 

ประกาศ/เผยแพร่ให้

หน่วยงานภายใน 

เสร็จสิ้น 

กระบวนการจดัทำ

ข้อกำหนดและ

ตัวช้ีวัด ตามระบบ 

ประเมินผล

รัฐวิสาหกิจSE-AM 

 

 

 

กระบวนการ

ออกแบบ การจัด

โครงการ และ

กระบวนการทำงาน 

ข้อกำหนดที่สำคญั

และตัวช้ีวัด 

ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานและ

ตัวช้ีวัดใน

กระบวนการ 

ผอ.ฝพอ. 

 

คณะทำงาน

ดิจิทัล อจน. 

 

ผอ.อจน. 

 

นำเสนอขออนุมัติก่อนเผยแพร ่

 

ระบบ Storage 

WMA 

กองสารสนเทศและ

ประเมินผล 

ติดตาม/ประเมินผลปรับปรุง 

แผนดิจิทัลฯ 

สรุปผลและแนว

ทางการปรับปรุงแผน

บริหารฯ 

ประกาศลงเว็บไซต์ 

อจน. 

 

หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง  

สผอ./กสป. 

หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
ดำเนินการจัดทำรายงานขอ

งบประมาณ 

ร่างแผนดิจิทลัฯ 

 

ประชุมคณะทำงานดิจิทลั อจน. 

ประชุมคณะทำงานดิจิทลั อจน. 

ประชุม

คณะทำงานดิจิทลั 

เสนอ ผอ.อจน.

พิจารณา 



Y 

N 

Y 

N 

Y 
N 

N 

ชื่อกระบวนการทำงาน : การจัดทำแผนปฏิบัติการดจิิทัล
ประจำป ี

ชื่อผู้รับผิดชอบ : กองสารสนเทศและประเมินผล 
                      ฝ่ายพัฒนาองค์กร 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ : ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจทิัล ประจำปี   
สอดคล้องกับแผนวิสาหกจิ อจน. และแผนงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ผู้ส่งมอบ/กระบวนการก่อน
หน้านี ้

ปัจจัยนำเข้า ขั้นตอน และผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ลูกค้า/ผู้นำไปใช้กระบวนการถัดไป กรอบเวลา/ตัวชี้วัด 

Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 

 

  
 
 

 

   
 

30 วัน 

 
 

 
 
 
 

7 วัน 

 
 
 
 
 

5 วัน 

 
 
 
 

1 วัน 

 
 
 

อย่างน้อยปีละครั้ง 

 

 

แผนงาน SIPOC 

กำหนดกรอบทิศทาง 

การกำกับดูแล และ

เป้าหมายสอดคล้อง

ตามแผนวสิาหกิจ

อจน. ปีพ.ศ.2563-

2565 แผนดิจิทัล

อจน. พ.ศ. 2563-

2565 (ทบทวนครั้งท่ี

1) และแผนงานอ่ืนๆ 

ที่เกี่ยวข้อง 

คณะทำงานดิจิทลั 

อจน. 

เริ่มต้น 

หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง  

ระบบงานโดยรวม 

และกระบวนการ

ทำงานท่ีสำคัญ

สารสนเทศ 

 

วางแผน รวบรวม ทบทวน

และวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อ

จัดทำแผนปฏิบัติการฯ

การ 

บันทึกอนุมัติ

หลักการจดัทำ

แผนปฏิบัติการ 

หน้าท่ีความ

รับผิดชอบ 

จัดทำแผนปฏิบัติการ

สารสนเทศ 

บันทึก ร่าง

แผนปฏิบัติการ

ดิจิทัล 

ประกาศ/เผยแพร่ให้หน่วยงานภายใน 

เสร็จสิ้น 

นำเสนอขออนุมัติหลักการ 

 

ผอ.ฝพอ. 

นำเสนอขออนุมัติก่อนเผยแพร ่

 

คณะทำงาน

ดิจิทัล อจน. 

ดำเนินการจัดทำรายงานขอ

งบประมาณ 

ความรู้ความเข้าใจ

ในการจัดทำ 

กสป.  ระบบ Storage 

WMA 

กองสารสนเทศและ

ประเมินผล 

รายงานผลการติดตาม

ประเมินผลการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการฯ 

ติดตาม/ประเมินผล ปรับปรุงแผนปฏิบัติ

การ 

กระบวนการปรับปรุง/

กระบวนการทำงาน 

ประกาศลงเว็บไซต์ 

อจน. 

 

ร่างแผนปฏิบตัิฯ  

 

 

ประชุมคณะทำงานดิจิทลั 

 

ผอ.อจน. 

 



Y 

N 

Y 

N 

Y 
N 

N 

ชื่อกระบวนการทำงาน : การจัดทำแผนสถาปตัยกรรม
องค์กร องค์การจัดการน้ำเสีย 

ชื่อผู้รับผิดชอบ : กองสารสนเทศและประเมินผล 
                      ฝ่ายพัฒนาองค์กร 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ : แผนสถาปัตยกรรมองค์กร องค์การจดัการน้ำเสีย 

 

ผู้ส่งมอบ/กระบวนการก่อน
หน้านี ้

ปัจจัยนำเข้า ขั้นตอน และผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ลูกค้า/ผู้นำไปใช้กระบวนการถัดไป กรอบเวลา/ตัวชี้วัด 

Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 

 

     
 

30 วัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 วัน 

 
 

 
 
 
 
 

3 วัน 

 
 

 
 

1 วัน 

 
 

อย่างน้อยปีละครั้ง 

 

 

แผนงาน SIPOC 

บริษัทท่ีปรึกษา

กระทรวงมหาดไทย 

เพื่อจัดทำแผน EA

ของกระทรวงฯ 

คณะทำงานดิจิทลั 

อจน. 

เริ่มต้น 

หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง  

อบรม/ศึกษากรอบ

สถาปัตยกรรมองค์กร

ระดับสากล ศึกษา

ตัวอย่าง 

สถาปัตยกรรม

องค์การจากองค์กร

อื่นๆ พัฒนากรอบ

สถาปัตยกรรมองค์กร  

รวบรวมข้อมลู นำขอบเขตและ

ข้อกำหนด stakeholders, Architecture 

Principle, Future State Outline, KPI  

บันทึกอนุมัติอบรม

การจัดทำแผน EA 

บันทึก ร่างแผน

สถาปัตยกรรม

องค์กร 

อนุมัติประกาศ/เผยแพร่ให้หน่วยงานภายใน 

เสร็จสิ้น 

สํารวจและวิเคราะห์สถานะปัจจุบนั

ของสถาปัตยกรรมองค์กร (Current 

State of Enterprise Architecture) 

ผอ.ฝพอ. 

คณะทำงาน

ดิจิทัล อจน. 

ความรู้ความเข้าใจ

ในการจัดทำ 

กสป.  

ระบบ Storage 

WMA 

กองสารสนเทศและ

ประเมินผล 

รายงานผลการติดตาม

ประเมินผลการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการฯ 

ติดตาม/ประเมินผล ปรับปรุงแผน EA 
กระบวนการปรับปรุง/

กระบวนการทำงาน 

ประกาศลงเว็บไซต์ 

อจน. 

 

หน้าท่ีความ

รับผิดชอบ 

ระบุความต้องการ

ขอบเขตงาน 

stakeholders หลัก

สถาปัตยกรรม 
Future State 

outline/KPI 

 

ออกแบบและแสดงให้เห็นถึงสถานะอนาคตของ

สถาปัตยกรรมองค์กร (Future State of Enterprise 

Architecture) วิเคราะห์ Gap Analysis และ Road Map  

 
นำเสนอขออนุมัติ ร่างแผนสถาปตัยกรรมองค์กร 

 

หน่วยงานภายใน 
Stakeholders 

ผอ.อจน. 

 



Y 

Y 

N 

Y 

N 

ชื่อกระบวนการทำงาน : การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องคก์ารจัดการน้ำเสีย 

ชื่อผู้รับผิดชอบ : กองสารสนเทศและประเมินผล 
                      ฝ่ายพัฒนาองค์กร 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ : แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องคก์ารจัดการน้ำเสีย 

 

ผู้ส่งมอบ/กระบวนการก่อน
หน้านี ้

ปัจจัยนำเข้า ขั้นตอน และผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ลูกค้า/ผู้นำไปใช้กระบวนการถัดไป กรอบเวลา/ตัวชี้วัด 

Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 
      

 
 
 
 
 
 
 

15 วัน 

 
 

 
 

15 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 วัน 

 
 
 
 

3 วัน 

 
 

อย่างน้อยปีละครั้ง 

แผนงาน SIPOC 

คณะทำงานดิจิทลั 

อจน. 

เริ่มต้น 

หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง  

ศึกษามาตรฐาน 

COSO/ISO ๒๗๐๐๑ 

คู่มือ SE-AM  การ

บริหารความมั่นคง

ปลอดภัย

สารสนเทศ  

ศึกษาบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับความเสีย่งด้าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ทบทวน 

ปัจจัยเส่ียงต่าง ๆ 

 

บริหารความเสี่ยง

ตามมาตรฐาน 

COSO 

ทบทวน ปัจจัยเสี่ยง

ต่าง 

 

วิเคราะห์ความเส่ียงงาน

สารสนเทศ 

ร่างแผนบริหาร

ความเสีย่งด้าน

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ 

อนุมัติประกาศ/เผยแพร่ให้หน่วยงานภายใน 

เสร็จสิ้น 

ผอ.ฝพอ. 

นำเสนอขออนุมัติ ร่างแผนบริหารความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร 
องค์กร 

 

คณะทำงาน

ดิจิทัล อจน. 

ความรู้ความเข้าใจ

ในการจัดทำ 

หน่วยงานภายใน 

อจน. 

ระบบ Storage 

WMA 

กองสารสนเทศและ

ประเมินผล 

รายงานผลการติดตาม

ประเมินผลการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการฯ 

ติดตาม/ประเมินผล ปรับปรุงแผนปฏิบัติ

การ 

กระบวนการปรับปรุง/

กระบวนการทำงาน 

ประกาศลงเว็บไซต์ 

อจน. 

 

จัดทำเกณฑ์การประมาณความเส่ียง /Risk Estimation 

ประเมินค่าความเส่ียง/Risk Evaluation /Risk Map/ 

Risk Analysis/Risk Management 

 

 

ผอ.อจน. 

 
กองสารสนเทศและ

ประเมินผล 

หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง  



Y 

Y 

N 

Y 
Y 

N 

N 

 

ชื่อกระบวนการทำงาน : การจัดทำแผนตรวจสอบการบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ อจน.  

ชื่อผู้รับผิดชอบ : กองสารสนเทศและประเมินผล 
                      ฝ่ายพัฒนาองค์กร 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ : แผนตรวจสอบการบริหารจัดการความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ อจน. 

 

ผู้ส่งมอบ/กระบวนการก่อน
หน้านี ้

ปัจจัยนำเข้า ขั้นตอน และผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ลูกค้า/ผู้นำไปใช้กระบวนการถัดไป กรอบเวลา/ตัวชี้วัด 

Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 
      

 

20 วัน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 

 
 
 
 

อย่างน้อยปีละครั้ง 

 

คณะทำงานดิจิทลั 

อจน. 

เริ่มต้น 
หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง  

แนวนโยบายและแนว

ปฏิบัติ การรักษาความ

มั่นคงปลอดภยัด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

แนวทางการรักษาความ

ปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ ตามกรอบงาน 
COBIT (Control 

Objectives for 

Information and 

Related Technology) 
Framework  

 

วางแผน รวบรวม ทบทวน

และวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อ

จัดทำแผนตรวจสอบฯ 

การ 

หน้าท่ีความ

รับผิดชอบ 

จัดทำร่างแผนตรวจสอบการ

บริหารจดัการความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ อจน. 
บันทึก แผน
ตรวจสอบ IT 
Audit 

 

อนุมัติประกาศ/เผยแพร่ให้

หน่วยงานภายใน 

เสร็จสิ้น 

ผอ.ฝพอ. 

คณะทำงาน

ดิจิทัล อจน. 

ความรู้ความเข้าใจ

ในการจัดทำ 

กสป.  

ระบบ Storage 

WMA 

กองสารสนเทศและ

ประเมินผล 

รายงานผลการติดตาม

ประเมินผลการดำเนินงาน

แผนตรวจสอบ ติดตาม/ประเมินผล ปรับปรุงแผนปฏิบัติ

การ 

กระบวนการปรับปรุง/

กระบวนการทำงาน 

ประกาศลงเว็บไซต์ 

อจน. 

 

ร่างแผนตรวจสอบ IT 
Audit 

  

 

 

นำเสนอขออนุมัตริ่างแผน
ตรวจสอบ IT Audit 

 

ผอ.อจน. 

 

แผนงาน SIPOC 

กองสารสนเทศและ

ประเมินผล 

หน่วยงาน

ภายนอก

ตรวจสอบ  



Y 

Y 

N 

Y 
Y 

N 

N 

 

ชื่อกระบวนการทำงาน : การจัดทำคู่มือการกำกับดูแลข้อมลูและ
การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ อจน. 

ชื่อผู้รับผิดชอบ : กองสารสนเทศและประเมินผล 
                      ฝ่ายพัฒนาองค์กร 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ : แผนการกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ อจน. 

 

ผู้ส่งมอบ/กระบวนการก่อนหน้านี้ ปัจจัยนำเข้า ขั้นตอน และผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ลูกค้า/ผู้นำไปใช้กระบวนการถัดไป กรอบเวลา/ตัวชี้วัด 
Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

25 วัน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 

 
 
 
 

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 

 

คณะทำงานดิจิทลั อจน.  

(คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ข้อมูล)   

เริ่มต้น 
การก ากบัดแูล

ขอ้มลูและการ

บรหิารจดัการ

ขอ้มลูขนาดใหญ่

ของ อจน. 

กําหนดกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
กําหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ของข้อมูล 

 

หน้าท่ีความ

รับผิดชอบ 

จัดทำคู่มือการกำกบัดูแลข้อมูลและการบรหิาร

จัดการข้อมลูขนาดใหญ่ อจน. 

 บันทึก การกำกับ
ดูแลข้อมลูและการ
บริหารจดัการข้อมลู
ขนาดใหญ่ อจน. 

 

ขออนุมัติคู่มือ/เผยแพร่ให้

หน่วยงานภายใน 

เสร็จสิ้น 

ผอ.ฝพอ. 

คณะทำงาน

ดิจิทัล อจน. 

ความรู้ความเข้าใจ

ในการจัดทำ 

กสป.  

ระบบ Storage 

WMA 

กองสารสนเทศและ

ประเมินผล 

รายงานผลการติดตาม

ประเมินผลการดำเนินงาน 

ติดตาม/ประเมินผล ปรับปรุงข้อมูล/คูม่ือ ผู้ใช้ข้อมูล (Data Users) 

 

ประกาศลงเว็บไซต์ 

อจน. 

 

คู่มือการกำกับดูแลข้อมลู

และการบริหารจัดการ

ข้อมูลขนาดใหญ่ อจน.  

 

 

ผอ.อจน. 

 

กองสารสนเทศและ

ประเมินผล 
เจ้าของข้อมูล (Data 

Owners) ทีมบริหาร

จัดการข้อมลู (Data 

Management Team) 

ผู้สร้างข้อมูล (Data 

Creators)  

ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief 

Data Officer) /  รอง

ผู้อำนวยการวิชาการและแผน 

อจน.  เป็น CIO 

 

ทีมบริกรข้อมลู (Data 

Steward Team) 

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร หรือ

ผู้แทน ทำหนา้ที่  ผูบ้ริหารด้านการ

รักษาความปลอดภยัระดับสูง (Chief 

Security Officer) 

 กองบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 

กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล

ภาครัฐ (Data Governance 

Processes) วางแผน ลงมือปฏิบตัิ      

การตรวจสอบ วัดผล และรายงาน 

และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 

ระบบ Storage WMA 

คณะทำงานดิจิทลั 

อจน./(คณะกรรมการ

ธรรมาภิบาลข้อมลู)   

 



Y 

Y 

N 

N 

N 

N 

Y 

Y 

ชื่อกระบวนการทำงาน : การจัดทำแผนบริหารความ
ต่อเนื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ (BCP-IT) 

ชื่อผู้รับผิดชอบ : กองสารสนเทศและประเมินผล ตัวชี้วัดของกระบวนการ : ทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความตอ่เนื่องเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ผู้ส่งมอบ/กระบวนการก่อน
หน้านี ้

ปัจจัยนำเข้า ขั้นตอน และผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ลูกค้า/ผู้นำไปใช้กระบวนการถัดไป กรอบเวลา/ตัวชี้วัด 

Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 

 

     
 

52 วัน 

 
 

 

7 วัน 

 
 

7 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 

แผนงาน SIPOC 

กำหนดนโยบาย 

มาตรฐาน และ

กระบวนการทำงาน

ขององค์กร 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เริ่มต้น ป้องกันการติดขัด 

หรือหยุดชะงักของ

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

วางแผน รวบรวม ทบทวน

ข้อมูล และวเิคราะห์ข้อมูล

แผนบริหารบริหารความ

ต่อเนื่องเทคโนโลยี

สารสนเทศ นำเสนอขออนุมัติหลักการ 

 

บันทึกอนุมัติ

หลักการจดัทำแผน

บริหารความ

ต่อเนื่องฯ 

หน้าท่ีความ

รับผิดชอบ 

จัดทำแผนบริหารความ

ต่อเนื่องฯ 

บันทึก ร่างแผน

บริหารความ

ต่อเนื่องฯ 

ประกาศ/เผยแพร่ให้

หน่วยงานภายใน 

เสร็จสิ้น 

กระบวนการจดัทำ

ข้อกำหนดและ

ตัวช้ีวัด 

กระบวนการ

ออกแบบและ

กระบวนการทำงาน 

ข้อกำหนดที่สำคญั

และตัวช้ีวัด 

ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานและ

ตัวช้ีวัดใน

กระบวนการ 

ผอ.ฝพอ. 

 

คณะทำงาน

ดิจิทัล อจน. 

 

ผอ.อจน. 

 

คณะกรรมการ 

 

นำเสนอขออนุมัติก่อนเผยแพร ่

 

ระบบ Storage 

WMA 

กองสารสนเทศและ

ประเมินผล 

ติดตาม/ปรับปรุง และประเมินผล

แผนบริหารฯ 

สรุปผลและแนว

ทางการปรับปรุงแผน

บริหารฯ 

ประกาศลงเว็บไซต์ 

อจน. 

 

หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง  

กสป.  

กสป./บริษัทผู้รับ

จ้าง พิจารณา 

กระบวนการทำงาน

และนำไปปรับปรุง 

 

ได้ความรู้ความเข้าใจใน

การทำงานและนำไป

ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

ร่างแผนบริหาร

ความต่อเนื่อง

เทคโนโลยี

สารสนเทศ (BCP-IT) 

 

 



Y 

Y 

N 

N 

N 

Y 

N 

ชื่อกระบวนการทำงาน : การควบคุมกำกับดูแลทรัพยส์ิน
อุปกรณ์สารสนเทศ อจน. 

ชื่อผู้รับผิดชอบ : กองสารสนเทศและประเมินผล 
                      ฝ่ายพัฒนาองค์กร 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ : ทบทวนและปรับปรุงการควบคมุกำกับดแูลทรัพย์สินอุปกรณส์ารสนเทศ อจน. ให้เป็นปัจจุบัน 

 

ผู้ส่งมอบ/กระบวนการก่อน
หน้านี ้

ปัจจัยนำเข้า ขั้นตอน และผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ลูกค้า/ผู้นำไปใช้กระบวนการถัดไป กรอบเวลา/ตัวชี้วัด 

Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 

 

  
  

   
 

35 วัน 

 
 

 
 

7 วัน 

 
 
 
 
 

7 วัน 

 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 

 
 
 

1 ครั้ง 

 

แผนงาน SIPOC 

นโยบายแผนการ

จัดหาทรัพยส์ิน

อุปกรณ์สารสนเทศ 

อจน.ตามแผนดิจิทัล

องค์การจัดการน้ำ

เสีย  

 

หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง/

คณะทำงานดิจิทลั 

เริ่มต้น 

ความรู้ความเข้าใจและการป้องกัน

ในการใช้งานระบบสารสนเทศ 

ภายในหน่วยงาน 

 

โครงการจดัหา

อุปกรณ์

สารสนเทศ

ประจำป/ีโครงการ

พัฒนาเครือข่าย

และระบบรักษา

ความปลอดภัย

ของข้อมูล

สารสนเทศ 

 

นำเสนอขออนุมัติหลักการ 

 

บันทึกอนุมัติ

หลักการจดัทำ

นโยบายและ

แนวทางปฏิบัติฯ 

หน้าท่ีความ

รับผิดชอบ บันทึก ร่างนโยบาย

และแนวทางปฏิบัตฯิ 

ประกาศ/เผยแพร่ให้

หน่วยงานภายใน 

เสร็จสิ้น 

กระบวนการจดัทำ

ข้อกำหนด 

กระบวนการ

ออกแบบ การจัด 

และกระบวนการ

ทำงาน 

ข้อกำหนดที่สำคญั

และตัวช้ีวัด 

ขั้นตอนการ

ควบคุมกำกับดูแล

ทรัพย์สินอุปกรณ์

สารสนเทศ 

ผอ.ฝพอ. 

 

คณะทำงาน

ดิจิทัล อจน. 

 

ผอ.อจน. 

 

คณะกรรมการ 

 

นำเสนอขออนุมัติก่อนเผยแพร ่

 

ระบบ Storage 

WMA 

กองสารสนเทศและ

ประเมินผล 

ติดตาม/ประเมินผลปรับปรุง 

แผนดิจิทัลฯ 

สรุปผลและแนว

ทางการปรับปรุงแผน

บริหารฯ 

ผ่านทาง E-mail 

สำหรับภายใน 

หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง  

สผอ./กสป. 

หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

ร่าง นโยบายและแนวทาง

ปฏิบัติฯ 

 

ประชุมคณะทำงานดิจิทลั อจน. 

รายงานการสำรวจ

ความต้องการใช้งาน

อุปกรณ์สารสนเทศ 

 

วางแผน รวบรวม ข้อมลู และวเิคราะห์

ข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติ

ของระบบสารสนเทศ 

ร่าง นโยบายและแนวทางปฏิบตัิฯ 

หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง  

กองสารสนเทศ

และประเมินผล 



ชื่อกระบวนการทำงาน : การซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบ
สารสนเทศ และอุปกรณ์สารสนเทศ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ : กองสารสนเทศและประเมินผล 
                      ฝ่ายพัฒนาองค์กร 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ : ทบทวนและปรับปรุงการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์สารสนเทศ 

 

ผู้ส่งมอบ/กระบวนการก่อน
หน้านี ้

ปัจจัยนำเข้า ขั้นตอน และผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ลูกค้า/ผู้นำไปใช้กระบวนการถัดไป กรอบเวลา/ตัวชี้วัด 

Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 

 

     
 

1 วัน 

 
 

 

1 วัน 

 
 

1 วัน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 

 

แผนงาน SIPOC 

กองสารสนเทศและ

ประเมินผล และ

บริษัทผู้รับจา้ง 

 

เริ่มต้น 

หน้าท่ีความ

รับผิดชอบ 

 
การบำรุงรักษา 

บันทึกแจ้งซ่อม 

เสร็จสิ้น 

แบบสอบถามความพึง

พอใจต่อการให้บริการ 

หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง  

หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 

ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์แจ้งปัญหา 

เมื่อพบปัญหาในการใช้งาน 

ตรวจสอบ/ทำความ

สะอาดเครื่อง

คอมพิวเตอร ์

ตรวจสอบการทำงานของ

เครื่องคอมพิวเตอร์

เบื้องต้น 

บริษัทผู้รับจา้งวิเคราะห์ปัญหา

(สาเหตุที่แจ้ง) 

บริษัทผู้รับจา้งไปพบผู้ใช้งาน 

ทำการซ่อมแซม/แก้ไข 

แจ้งผลการซ่อมแซม 

พบปัญหา ไม่พบปัญหา 

ซ่อมแซม/แก้ไข 



ชื่อกระบวนการทำงาน : การบูรณาการเชื่อมโยงขอมูล 

และการดำเนินงานรวมกัน 

ชื่อผูรับผิดชอบ : กองสารสนเทศและประเมินผล 

                      ฝายพัฒนาองคกร 

ตัวชี้วัดของกระบวนการ : จัดใหมีการบูรณาการเช่ือมโยงขอมลูระหวางหนวยงานภาครัฐ 

 

ผูสงมอบ/กระบวนการกอน

หนานี ้
ปจจัยนำเขา ขั้นตอน และผูรับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ ลูกคา/ผูนำไปใชกระบวนการถัดไป กรอบเวลา/ตัวชี้วัด 

Suppliers Inputs Processes Outputs Customers Time/Indicators 

 

     
 

30 วัน 

 

 

 

7 วัน 

 

 

7 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ครั้ง 

 

 

ทุกไตรมาส 

 

N 

N 

กระบวนการบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบ SIPOC Model 

แผนวิสาหกิจองคกร 

แผนดิจิทัล องคการ

จัดการน้ำเสีย 5 ป 

เริ่มตน 

บันทึกขออนุมัติราง

จัดทำแผนการบูรณาการ

เช่ือมโยงขอมูลระหวาง

หนวยงาน 

เปาหมาย ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรองคกร 

วางแผน จัดหาขอมลู จัดเก็บขอมลู จัดการ

ขอมูล การใชงานขอมูล การลบขอมูล 

รางจัดทำแผนการบูรณาการเช่ือมโยงขอมูล 

รางแผนการบรูณา

การเชื่อมโยงขอมูล 

การออกแบบ

ระบบงาน

สารสนเทศ

ฐานขอมูล/โครงการ

สถาปตยกรรมของ

องคกร 

ขออนุมัติรางจัดทำแผนการบรูณาการ

เช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน 

บันทึกขออนุมติ

เผยแพร 

ประกาศ/เผยแพรให

หนวยงานภายใน 

เสร็จสิ้น 

นำเสนอขออนุมัตกิอนเผยแพร 

ติดตาม/ประเมินผลปรับปรุง แผน

การบูรณาการเช่ือมโยงขอมูล 

สรุปผลและแนว

ทางการปรับปรุงแผน

เผยแพรลงเว็บไซต 

อจน. 

ประชุมคณะทำงานดิจิทลั อจน. 

การศึกษาวิเคราะห

แนวทาง กระบวน

การบูรณาการขอมลู 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูบริหาร 

พนักงานภานใน

อจน. 
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องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

 

ภาคผนวก ค    การวิเคราะห์สถาปัตยกรรมที่มี
อยู่ขององค์การจัดการน้ำเสีย และแผน
บริหารงานความมั่นคงปลอดภัยระบบ

สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          แผนสถาปตัยกรรมองค์กรขององค์การจัดการน้ำเสยี  

 

๕๔ | ห น้ า  

 

ประเด็นปัญหาที่พบจากการวิเคราะห์และหลักการด้านธุรกิจถูกนํามาใช้เพื่อการดําเนินการ ออกแบบสถาปัตยกรรม

องค์กรในอนาคตตามที่แสดงใน ตารางที่ ๒๔ ภาพรวมของกระบวนงานในอนาคต 

จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสยีรวม

สำหรับการจัดการน้ำเสียภายใน

เขตพื้นที่จัดการน้ำเสยี 

PC-C101 หาพื้นที่ดำเนินการและ

สำรวจ ออกแบบ ก่อสร้างระบบ

บำบดัน้ำเสยี 

PC-C102 บริหารงบประมาณและโครงการ 

ให้บริการรบับรหิารหรือจดัการ

ระบบบำบดัน้ำเสยีรวมของ

ชุมชน อปท. ทั้งในและนอกเขต

พื้นที่จัดการน้ำเสีย   

PC-C201  จดัทำแผนฟื้นฟูและ

บริหารจดัการระบบบำบัดน้ำเสีย 

PC-C202 การบริหาร

จัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำ

เสีย 

 

PC-C203 การติดตั้งอุปกรณ์ Green 

Technology  

PC-C204การสรา้ง Brand Awareness 

 
 
 
 
 
 
Supporting 
Process  
 

 

 

 
 
 
 
 

Internal 
Support 

PC-S01 บริหารและพัฒนาบุคลากร PC-S02 บริหารงานจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

PC-S03 บริหารงบประมาณ การเงินและ
บัญชี 

PC-S04 บริหารงานนโยบาย PC-S05 บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
  

PC-S06 งานประชาสัมพันธ ์

PC-S07 งานธรรมาภิบาล และ CSR PC-S08  บริหารงานประชุม 
และสารบรรณกลาง 

PC-S09 บริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายใน 
 

PC-S10  งานมาตรฐานวิศวกรรม   

Monitor, 

Evaluate 

and Assess 

PC-S11ประเมินความสอดคล้อง
กฏหมาย 

PC-S12 การติดตามและ
ตรวจสอบภายใน 

PC-S13 การติดตามและประเมินผล 

                 

    กระบวนการที่คาดว่าจะปรับปรุง 

ตารางที่ ๒๔ ภาพรวมของกระบวนงานในอนาคต 

 

 

 



                          แผนสถาปตัยกรรมองค์กรขององค์การจัดการน้ำเสยี  

 

๕๘ | ห น้ า  

 

Core Business 
Applications 

ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์
น้ำเสียประเทศไทย 

ระบบรายงานสถานะการทำงาน
ของสำนักงานจัดการน้ำเสีย
ออนไลน์ 

เว็บไซต์ อจน. 

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบรายงานคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดบนสมาร์ทโฟน (Mobile Application) 

 ระบบบริหารจดัเก็บคา่บริการบำบัด 

น้ำเสีย 

ระบบฐานข้อมูล และบริหารงานลูกค้า 

 

 

 

 

Supporting 
Applications 

แอปพลิเคชันภายในองค์กร (Internal Application) 

ระบบบริหารความเส่ียง ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบเวลาทำงาน 

ระบบบริหารงานเงินเดือน ระบบบริหารงานพัสด ุ ระบบบริหารงานบุคคล   

ระบบจัดเก็บข้อมูล WMA Data 
Storage 

ระบบแบบสำรวจออนไลน์ ระบบการให้บรกิารข้อมูลบนเว็บไซต์ 

ระบบบัญชี การเงิน และงบประมาณ ระบบตรวจสอบภายใน ระบบงานกฎหมาย 

ระบบ e-learning    ระบบ Knowledge Management 

แอปพลิเคชันภายนอกองค์กร (External Application) 

ระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล์ Mailgothai ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์     

e-Saraban 

ระบบ e-GP 

 

ระบบ emenscr 

ศูนย์บริการข้อมูลขา่วสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ องค์การจัดการนำ้เสีย ระบบ OIC 

Utility Software 

Software Engineering 

 

 

 

 

 

 

Network 

 

 

 

 

 

 

 

 

Security 

 

 

 

 

 

 

 

Office 
Automation 

 

 

  คาดว่าจะเพ่ิมเข้ามา          คาดว่าจะปรับปรุง 

ตารางที่ ๒๙ ภาพรวมของแอปพลิเคชันในอนาคต 

Software 

Development Tools 
Network 

Monitoring 

Traffic 

Management 

Antivirus 

Firewall 

Management 

Tool 
Log 

Management 

Tool 

Office Suite 



                             แผนสถาปตัยกรรมองค์กรขององค์การจัดการน้ำเสยี 

 

 

บทที่ ๕ แผนการดําเนินงาน (Roadmap) 

การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต ถูกกําหนดขึ้นมาจากการสํารวจความ ต้องการ ประเด็นปัญหาที่

พบ และปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ ดังนั้นแผนการดําเนินการจึงถูกจัดทําข้ึนเพ่ือใช้เป็น แนวทางในการก้าวเข้าไปถึง

สถาปัตยกรรมองค์กรในอนาตตามท่ีได้ทําการออกแบบไว้ ดังรายละเอียดที่แสดง ในตารางที่ ๓๖ 

สถาปัตยกรรม

องค์กร 

แผนการดําเนินงาน 

 

คําอธิบาย 

 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ด้า
นธ

ุรก
ิจ 

กําหนดกระบวนการปฏบิัติงานให้เป็น

มาตรฐาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานควรมีการนิยามให้ชัดเจน เข้าใจง่าย 

และมีการประกาศใช้อยา่งเป็นทางการ รวมไปถึง การ

กําหนดเวลาในการปฏิบัติงาน (Operational Level 

Agreement) 

✓   

กําหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนในแต่

กระบวนการ 

เนื่องจากบางกระบวนการยังขาดผู้รับผดิชอบที่ชัดเจน มีผลทํา

ให้เกิดความซ้ำซ้อนในอํานาจหน้าทีข่องการปฏิบัติงาน 

✓   

พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ ภายใน

ให้มีความกระชับ สะดวก รวดเร็ว 

เนื่องจากยังมีบางกระบวนการปฏบิัติงานมีขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานจํานวนมาก ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ

ดําเนินงาน 

✓   

สร้างความเชื่อมโยงในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงาน  ✓  

ลดการใช้กระดาษในการปฏิบัติงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายขององค์กร ✓   

ด้านแอปพลิเคชัน พัฒนาแอปพลิเคชันให้ครอบคลุมกับ

กระบวนการที่สำคัญ 

ดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันให้แล้วเสร็จ ดังนี้ 

ระบบบริหารจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย 

ระบบฐานข้อมูล และบริหารงานลูกค้า 

ระบบตรวจสอบภายใน 

ระบบงานกฎหมาย 

 

ระบบ e-learning    

ระบบ Knowledge Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 

✓ 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

 

✓ 

✓ 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

 

✓ 

✓ 



                          แผนสถาปตัยกรรมองค์กรขององค์การจัดการน้ำเสยี  

 

๗๐ | ห น้ า  

 

สถาปัตยกรรม

องค์กร 

แผนการดําเนินงาน 

 

คําอธิบาย 

 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

ปรับปรงุแอปพลิเคชันให้ครอบคลุมกับ

กระบวนการที่สำคัญ 

ดำเนินการปรับปรุงแอปพลิเคชันให้แลว้เสร็จ ดังนี้ 

ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย 

ระบบรายงานสถานะการทำงานของสำนักงานจัดการนำ้เสีย

ออนไลน ์

เว็บไซต์ อจน. 

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 

ระบบรายงานคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบดับนสมาร์ทโฟน 

(Mobile Application) 

ระบบบริหารงานพัสด ุ

ระบบบริหารงานบุคคล   

 

✓ 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 

 

✓ 

✓ 

 

 

 

 

 

✓ 

✓ 

✓ 

 

 

ด้านข้อมูล บริหารจัดการ Master Data การจัดเก็บขอ้มูลหลักขององค์กรที่ถูกนาํมาใช้ ทั่วทั้งองค์กร  

ควรอยู่ที่จุดเดียว พร้อมแชร์ข้อมูลไปยังส่วนต่างๆ 

✓ 

 

✓ 

 

 

 มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ บริหาร จัดการ ฐานขอ้มูล เป็นแบบ  drill down เชิงมิต ิ ✓ ✓  

ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อม OS  กำหนดวา่ต้องจัดซ้ือ ตามลขิสิทธิ ์ ✓ ✓ ✓ 

 นำระบบ cloud computing มาใช้ 

ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 

ติดต่อ GDCC เพื่อขอใช้  cloud และบริการภาครัฐต่างๆ ✓ ✓ ✓ 

ด้านความมั่นคง

ปลอดภัย 

ประยุกต์ใช้มาตรการความมั่นคง ปลอด

ภันและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

อ้างถึง ISO/IEC ๒๗๐๐๑/COBIT  ✓ ✓ 

 สร้างความต้อเนื่องในการปฏิบัติงาน จัดทำแผนความตอ่เนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 

Plan)  และ Disaster Recovery Plan 

✓ ✓ ✓ 

 บริหารจัดการความเส่ียง (Risk 

Management) 

กำหนดมาตรการด้านความปลอดภยัสารสนเทศที่มีการ

ประเมินความเส่ียง 

✓   

 การปฏิบัติตามข้อกำหนด ตรวจสอบความสอดคล้องกันระหวา่งนโยบาย/ มาตรฐานด้าน

ความมั่นคงปลอดภัยกับกฎหมาย 

 ✓  



๓๐ 

 

 

๑๐. การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 

คณะท้างานดิจิทัล องค์การจัดการน ้าเสีย ได้วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาร่วมกับบริบทความเสี่ยงและแนวโน้มการโจมตีด้านระบบ

สารสนเทศข้างต้น เห็นว่า อจน. ควรมีการป้องกันความเสี่ยงที่รัดกุมและมีความปลอดภัย เนื่องจากระบบสารสนเทศของ อจน. เป็นเป้าโจมตีจากผู้ไม่หวังดี 

คณะท้างานฯ จึงสรุปว่าเกณฑ์การพิจารณาระดับความเสี่ยงที่ต้องน้ามาด้าเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยงคือ ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงระดับต่้า (ตั งแต่

ระดับ ๑ - ๔) ถึงความเสี่ยงสูงมาก ตั งแต่ระดับ ๑๕ ขึ นไป)  

ตารางที่ ๕ การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 

รหัส ชื่อความเสี่ยง ระดับ
คะแนน 

ค่าระดับ 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

กลยุทธ์การจัดการ 

ความเสี่ยง 

แนวทางการด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

RF๐๒ ความเสีย่งจากการถูกโจมตโีดยไวรัส
คอมพิวเตอร ์(Virus) หรือมลัแวร์ 
(Malware)   

๒๕ ๓x๓=๙ - ควบคุมความเสี่ยง 
 (มีแผนควบคุมความ
เสี่ยง) 
 

-  ตรวจสอบการตั งค่าของ firewall, IPS อย่างสม่้าเสมอ 
-  บริหารจัดการระบบตรวจสอบการบุกรุกเครือข่ายและ
ติดตามเพื่อปรับปรุงอย่างสม่้าเสมอ  
-  ติดตั งโปรแกรมป้องกันไวรสัและ patch อย่างสม่้า เสมอ 
-  ติดตั ง patch ของระบบปฏิบัตกิารอย่างสม่้าเสมอ 

RF๐๙ ความเสี่ยงจากคุณภาพ 
ของระบบท่ีจ้างพัฒนาและ 
ส่งมอบให้กับ อจน. 

๑๕ ๔x๓ =๑๒ - ควบคุมความเสี่ยง (มี
แผนควบคุมความเสี่ยง) 
 

- จัดท้ารายละเอียดข้อก้าหนดเฉพาะให้เป็นมาตรฐานกลาง
และ ก้าหนดให้หน่วยงานที่จะจัดจ้างพัฒนาระบบ
สารสนเทศจะต้องน้าข้อก้าหนดเฉพาะดังกล่าว ระบุในข้อ
ก้าหนดการจ้างทุกครั ง  
-ควบคุมและก้ากับให้การด้าเนินงานจัดซื อ/ จดัจ้างให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่ก้าหนด  



๓๑ 

 

รหัส ชื่อความเสี่ยง ระดับ
คะแนน 

ค่าระดับ 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

กลยุทธ์การจัดการ 

ความเสี่ยง 

แนวทางการด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

RF๐๑ ความเสีย่งจาก ภัยธรรมชาติและการเกิด
สถานการณ์ความไมส่งบ เกิดจากไฟไหม้ 
น ้าท่วม แผ่นดินไหว โรคระบาด 

๑๕ ๓x๒ =๖ - ควบคุมความเสี่ยง (มี
แผนควบคุมความเสี่ยง) 
 

-  ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ดับเพลิง 
-  จัดท้าแผนการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ตามล้าดับความส้าคัญ 
-  จัดท้าแผนรับสถานการณ์เพื่อให้สามารถด้าเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 

RF๐๔ ความเสีย่งจากสภาพแวดล้อมความชื น
หรืออุณหภูมิใน ห้องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย  

๑๕ ๒x๓ =๖ - ควบคุมความเสี่ยง (มี
แผนควบคุมความเสี่ยง) 
 

-  จัดหาอุปกรณ์วดัความชื น และอุณหภูมติิดตั งในห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
-  จัดท้าแผนการบ้ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศในห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
-  ตรวจสอบรอยรั่วของท่อน ้า หรือผนังเป็นประจา้ 

RF๐๓ ความเสีย่งจากการได้รบั 
งบประมาณในการปรบัปรุง 
บ้ารุงรักษาและจัดหาระบบงานสารสนเทศ 
ระบบเครือข่าย  
ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอ 

๑๒ ๓x๒ =๖  - ยอมรับความเสี่ยง   
(มีมาตรการตดิตาม) 

-  มีการส้ารวจและรวบรวมความต้องการงบประมาณอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อการจัดท้างบประมาณในแต่ละป ี
-  มีการหารือ ชี แจง และท้าความเข้าใจกับผู้บังคับบัญชาใน
เรื่องงบประมาณที่ต้องใช้อย่างชัดเจน 
-  วางแผนการใช้เงินรายไดเ้ป็นแหล่งเงินทุนส้ารอง ในกรณี
ไม่ได้รับงบประมาณตามที่ได้วางแผนไว ้

RF๐๖ ความเสีย่งจากกระแส 
ไฟฟ้าขัดข้อง ไฟฟ้าดับ  
แรงดันไฟฟ้าไม่คงท่ี 
จากการไฟฟ้านครหลวง 

๑๐ ๓x๒=๖   ยอมรับความเสี่ยง   
(มีมาตรการตดิตาม) 

-ตรวจสอบความพร้อมของระบบส้ารองไฟฟ้าอย่างสม่้าเสมอ 

RF๐๗ ความเสีย่งจากระบบอินเตอรเ์น็ตของ
เครื่องแม่ข่ายเกดิความขดัข้อง 

๑๐ ๒x๒ =๔ - ควบคุมความเสี่ยง (มี
แผนควบคุมความเสี่ยง) 
 

-จัดหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ส้ารองเพื่อเป็นช่องทางให้
ระบบอินเทอร์เนต็ใช้งานได้อย่างตอ่เนื่อง 
-  ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 



๓๒ 

 

รหัส ชื่อความเสี่ยง ระดับ
คะแนน 

ค่าระดับ 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

กลยุทธ์การจัดการ 

ความเสี่ยง 

แนวทางการด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

RF๐๕ ความเสีย่งจากผู้ใช้งาน 
สารสนเทศขาดความ 
ระมัดระวังและการ 
ตระหนักถึงความส้าคญัของ 
ความปลอดภัยดา้นสารสนเทศ 

๘ ๒x๓ =๖ - ควบคุมความเสี่ยง (มี
แผนควบคุมความเสี่ยง) 
 

-  ฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสมัพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้าง
ความตระหนักในเรื่องของความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ
ให้กับบุคลากรของ อจน. อย่างต่อเนื่อง 
-  ก้ากับดูแลการปฏบิัติตามแนวปฏิบัติด้านการรักษาความ
มั่นคงปลอดภยัสารสนเทศอย่างเคร่งครัด 

RF๐๘ ความเสี่ยงจากการติดตั ง 
ระบบงานและฐานข้อมูล 
ไว้ท่ีเครือข่ายภายนอก อจน. 

๖ ๒x๒ =๔ - ยอมรับความเสี่ยง   
(มีมาตรการตดิตาม) 

  -กรณีที่มีความจ้าเป็นจะต้องติดตั งระบบงานและ
ฐานข้อมูลไว้ท่ีเครือข่ายภายนอก อจน. จะต้องมีการส้ารวจ
และประเมินความปลอดภัยของอปุกรณ์และสถานท่ี รวมทั ง
การประกันความเสี่ยงให้  อจน. ตามที่  อจน. ก้าหนด 
-  ระบบงานใดๆ ท่ีติดตั งภายนอก อจน. ให้ด้าเนินการตดิตั ง
ระบบงานภายใต้โครงการบริการคลาวด์ภาครัฐของ
ส้านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เปน็หลัก เพื่อความปลอดภยั
และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ 

RF๑๐ ความเสี่ยงจากการละเมิดลิขสิทธิ์ ๕ ๑x๓=๓ - ยอมรับความเสี่ยง   
 

-สร้างความตระหนักในเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัตดิ้าน
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และการใช้งานซอฟต์แวร์ที่
มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
-  กระตุ้นให้เกิดการปฏิบตัิตามแนวนโยบายหรือระเบียบ
ด้านสารสนเทศอย่างจริงจัง 

 

 

 



๓๓ 

 

 

แผนภูมิความเสี่ยงด้านสารสนเทศคงเหลือหลังควบคุม 

          ๕ 
 
 
๔ 

 
 
๓ 

 
 

๒ 
 
 

๑ 
 
Impact / 
Likelihood 

RF๑๐ 
 

 RF๐๙ 
 

 RF๐๒ 
 

   
 
 

 
 

 

RF๑๐ 
 

RF๐๔ 
RF๐๕ 

RF๐๒ 
 

RF๐๓ 
RF๐๙ 

RF๐๑ 
RF๐๔ 

 RF๐๗ 
RF๐๘ 

RF๐๘ 
RF๐๑/ RF๐๓ 

RF๐๖ 

RF๐๕ 
 

RF๐๖ 
RF๐๗ 

    
 
 

 

                     ๑                     ๒                      ๓                        ๔                 ๕ 
                                      โอกาสที่จะเกิด/ความถี่ 

รูปที่ ๕ แผนภูมิความเสี่ยงด้านสารสนเทศคงเหลือหลังควบคุม 

หลังจากก้าหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ค่าประเมินระดับความ 

เสี่ยงคงเหลืออยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงต่้า (สามารถยอมรับได้) ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ีสามารถยอมรับได้แสดงดังรูปที่ ๕ 

คณะท้างานดิจิทัล อจน.  ไดจ้ัดท้าแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือใช้ในการติดตามและควบคุมความเสี่ยง

ต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ และมีแผนการด้าเนินงาน ที่รัดกุมสามารถน้าไปเป็นกรอบในการปฏิบัติได้ดังนี  

 

 

 

ผล
กร

ะท
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ุนแ

รง
 



๑๑. แผนปฏิบัติการบรหิารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

จากการจัดการความเสี่ยงสามารถน้ามาจัดท้าแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบคือ 

กองสารสนเทศและประเมินผล (กสป.) ระยะเวลาด้าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ กันยายน ๒๕๖๓ ได้ดังนี  

ตารางที่ ๖ แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ชื่อความเสี่ยง แนวทางการควบคุม ผู้รับผิด
ชอบ 

ระยะเวลา 
เริ่มต้น/
สิ นสุด 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ความเส่ียงจากการถกู
โจมตีโดยไวรัสคอมพวิเตอร์ 
(Virus) หรือมัลแวร์ 
(Malware)   

-  ตรวจสอบการตั งค่าของ firewall, IPS อย่าง
สม่้าเสมอ 
-  บริหารจัดการระบบตรวจสอบการบุกรุก
เครือข่ายและติดตามเพื่อปรับปรุงอย่าง
สม่้าเสมอ  
-  ติดตั งโปรแกรมปอ้งกันไวรัสและ patch 
อย่างสม่้า เสมอ 
-  ติดตั ง patch ของระบบปฏิบัตกิารอย่าง
สม่้าเสมอ 

 
-กสป. 

 
-ตลอดป ี

            

๒. ความเสี่ยงจากคุณภาพ
ของระบบที่จ้างพัฒนาและ
ส่งมอบให้กับ อจน. 

- จัดท้ารายละเอยีดข้อก้าหนดเฉพาะใหเ้ป็น
มาตรฐานกลางและ ก้าหนดใหห้น่วยงานที่จะ
จัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศจะต้องน้า
ข้อก้าหนดเฉพาะดังกลา่ว ระบุในข้อ
ก้าหนดการจ้างทุกครั ง  
-ควบคุมและกา้กับใหก้ารด้าเนินงานจัดซื อ/ จัด
จ้างให้เป็นไป ตามระเบียบทีก่้าหนด  
 
 
 

คณะท้า
งาน
จัดท้า 
TOR 

-ทุกครั งที่มี
การจัดซื อ/
จัดจ้างพัฒน่
ระบบ 

            



๓๕ 

 
ชื่อความเสี่ยง แนวทางการควบคุม ผู้รับผิด

ชอบ 
ระยะเวลา 
เริ่มต้น/
สิ นสุด 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓. ความเส่ียงจาก  ภัย
ธรรมชาติและการเกิด
สถานการณ์ความไม่สงบ 
เกิดจากไฟไหม้ น า้ท่วม 
แผ่นดินไหว โรคระบาด 

-  จัดทา้แผนรับสถานการณ์เพื่อให้สามารถ
ด้าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง (Business 
Continuity Plan : BCP) 

กสป. ทบทวนทุก
ปี 

            

๔. ความเส่ียงจาก
สภาพแวดล้อมความชื นหรือ
อุณหภูมิใน หอ้ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

-  จัดหาอปุกรณ์วัดความชื น และอุณหภูมิ
ติดตั งในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
-  จัดทา้แผนการบ้ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
-  ตรวจสอบรอยรั่วของท่อน า้ หรอืผนังเป็น
ประจ้า 

กสป. ต.ค.- ธ.ค. 
 
 
ต.ค.- ธ.ค. 
 
ทุก ๓ เดือน 

 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 

 

    
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 

 

 

๕. ความเส่ียงจากการได้รับ
งบประมาณในการปรับปรุง
บ้ารุงรักษา และจัดหา
ระบบงานสารสนเทศ  
ระบบเครือข่าย  
ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่
เพียงพอ 

-  มกีารส้ารวจและรวบรวมความต้องการ
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อการจัดท้างบประมาณในแต่ละป ี
-  มกีารหารอื ชี แจง และท้าความเข้าใจกับ
ผู้บังคับบัญชาในเรื่อง 
งบประมาณที่ต้องใช้อย่างชัดเจน 
-ผลักดันการจัดสรรงบประมาณในส่วนการ 
ปรับปรุง/พัฒนาระบบเพิ่มเติม นอกจากการ
บ้ารุงรักษา 

กสป. มิ.ย.-ส.ค.             

๖. ความเส่ียงจาก
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ไฟฟ้า
ดับ แรงดันไฟฟ้าไม่คงที่ 
จากการไฟฟ้านครหลวง 

-ตรวจสอบความพร้อมของระบบส้ารองไฟฟ้า
อย่างสม่้าเสมอ 

กสป. ทุก ๖ เดือน 
      

      



๓๖ 

 
ชื่อความเสี่ยง แนวทางการควบคุม ผู้รับผิด

ชอบ 
ระยะเวลา 
เริ่มต้น/
สิ นสุด 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๗. ความเส่ียงจากระบบ
อินเตอร์เน็ตของเครื่องแม่
ข่ายเกิดความขัดข้อง 

-เจรจากับผู้ใหบ้ริการในการขอใช้ระบบ
เครือข่ายส้ารอง 
-  ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

กสป. ก.ย.            
 

๘ ความเส่ียงจากผู้ใช้งาน 
สารสนเทศขาดความ 
ระมัดระวังและการ 
ตระหนักถึงความส้าคัญของ
ความปลอดภยัด้าน 
สารสนเทศ 

- จัดให้มี KM ด้านความมั่นคงปลอดภยั
สารสนเทศ 
-  ฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธข์้อมูล
เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องของความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศให้กับบุคลากรของ อจน. 
อย่างต่อเนื่อง 
-  ก้ากบัดูแลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัตดิ้านการ
รักษาความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศอย่าง
เคร่งครัด 

กสป. ตลอดทั งปี             

๙. ความเส่ียงจากการติด
ตั ระบบงานและฐานข้อมูล 
ไว้ที่เครือข่ายภายนอก อจน. 

  -กรณีที่มีความจ้าเป็นจะต้องติดตั งระบบงาน
และฐานข้อมูลไว้ที่เครือข่ายภายนอก อจน. 
จะต้องมีการส้ารวจและประเมินความปลอดภัย
ของอุปกรณ์และสถานที ่รวมทั งการประกัน
ความเส่ียงให้  อจน. ตามที ่ อจน. กา้หนด 
-  ระบบงานใดๆ ที่ติดตั งภายนอก อจน. ให้
ด้าเนินการติดตั งระบบงานภายใต้โครงการ
บริการคลาวด์ภาครั ฐของส้านักงาน 
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก เพื่อความ
ปลอดภัยและเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ภาครัฐ 

กสป. ทุกครั งที่มี
การขึ น
ระบบใหม ่

            

๑๐. ความเส่ียงจากการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ 

ควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการติดตั ง 
ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ถูกตอ้ง 
 

กสป. ตลอดทั งปี             
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ภาคผนวก ง    รายละเอียดโครงการตามแผน
ดิจิทัล 3 ปี   พ .ศ . 2563 – 2565 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              แผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) 

 

133 

องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

แผนงาน/โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การจัดการน้ำเสีย 
5.1.1 โครงการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร 
 

5.1.2 หลักการและเหตุผล 
องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของอุปกรณ์ทางด้านสารสนเทศที่จะ

นำมาใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึง
อุปกรณ์สารสนเทศอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการทำงานให้มีความสะดวกและง่ายขึ้น ดังนั้นการจัดหา
อุปกรณ์สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการของ อจน. จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งประกอบกับอุปกรณ์ทางด้าน
ฮาร์ดแวร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานที่นานทำให้ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม 
 

5.1.3 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้พนักงานในองค์กรมีอุปกรณ์สารสนเทศท่ีใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. เพ่ือเป็นการลดภาระและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ขององค์กร 

 

5.1.4 เป้าหมาย 
 มีอุปกรณ์สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการการใช้งานของพนักงาน 

 

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

5.1.6 ระยะเวลาดำเนินการ 
ปี พ.ศ. 2564 

 

5.1.7 สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 
อจน. ส่วนกลาง และสำนักงานสาขา 

5.1.8 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/การตอบสนองนโยบาย 
ยุทธศาตร์ อจน. 
ยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลครอบคลุมทั้งองค์กร (Digital Divide) 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมและปลอดภัย 
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5.1.9 งบประมาณโครงการ 
ปีงบประมาณ 2564 

งบประมาณรวม (จำแนกแต่ละปีงบประมาณ)  
หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ รวม 
2563 2564 2565 2566 2567 

 2.00    2.00 
 

5.1.10 การวิเคราะห์ผลผลิต : อุปกรณ์สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพได้ครบตามท่ีกำหนดพร้อมใช้งาน 
ผลลัพธ์ : การทำงานภายในองค์การมีประสิทธิภาพมากชึ้น สภาพขาดแคลนอุปกรณ์สารสนเทศมีน้อยลง 
5.1.11 การบริหารความเสี่ยงโครงการ 
ประเมินค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

โอกาสที่จะเกิด คำนิยาม 

ระดับ ๑ น้อยมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ครบ ๑๐๐  

ระดับ ๒ น้อย ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไมต่่ำกว่าร้อยละ ๙๕  

ระดับ ๓ ปานกลาง ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไมต่ำ่กว่าร้อยละ 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 ้
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5.1.12 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

ประเด็นการประเมิน    : ความพึงพอใจต่อการใช้งานอุปกรณ์
สารสนเทศ 

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจ
ของพนักงาน 
 
5.1.13 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 

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

 
5.1.14 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสารสนเทศและประเมินผล 
 
5.1.15 การวิเคราะห์ผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน 
NPV = 54,357.25 อัตราผลตอบแทนที่ 9.06% 
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 ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะ
ลงทุน 

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

  
5.1.16 ตัวช้ีวัดและความสำเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

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

สามารถคำนวณค่า PV ของค่าใช้จ่าย และ PV ผลตอบแทนได้ดังนี้ 
 

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 แสดง
ว่า ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความเหมาะสมที่
จะลงทุน 
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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 

 

 
   = 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 และเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงาน 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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5.2.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้านสารสนเทศ 
 

5.2.2 หลักการและเหตุผล 
องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ได้จัดทำ โครงการพัฒนาเครือข่ายและระบบรักษาความ

ปลอดภัยของข้อมูลด้านสารสนเทศ เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม แผนการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ใน
การพัฒนาสู ่องค์กรแห่งการเร ียนรู ้ (Learning Organization) อจน. มีความจำเป็นที ่จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยน และพัฒนาให้ทันยุคทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาเสริมในการดำเนินงาน เพ่ือให้ 
อจน. ก้าวขึ้นเป็นองค์กรชั้นนำ เพื่อปวงชนที่ให้บริการด้านการจัดการน้ำเสียอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและได้
มาตรฐาน 

 
5.2.3 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือการติดต่อสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมถึง
มีการนําทรัพยากรสารสนเทศ สร้างเป็นระบบเครือข่ายเพ่ือใช้งานร่วมกันอย่างคุ้มค่า 

2. สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น สามารถพัฒนาระบบงานใหม่ ในเชิงของ
การจัดการทรัพยากรข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์ในลักษณะภาพรวม เพื ่อลดความซํ ้าซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน ตอบสนองความต้องการในการใช้งานข้อมูลร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น 

3. เพ่ือการควบคุมระบบการดําเนินการได้ดียิ่งขึ้น โดยการติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กรผ่าน 
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทําให้การส่งข้อมูลและรายงานต่างๆ จากสำนักงานสาขา สามารถกระทํ าได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

4. ส่งเสริมให้มีการส่งข้อมูลและรายงาน ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความรวดเร็ว
ในการประสานงานด้านต่างๆ ทําให้สามารถดําเนินโครงการต่างๆ ได้รวดเร็ว สําเร็จผลตามระยะเวลาที่
กําหนด 

5. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ ด้วยการใช้งานผ่านระบบโทรศัพท์ของ
องค์กรในการติดต่อสื่อสารกัน ระหว่างหน่วยงานของ อจน. ทั้งในส่วนกลางและสำนักงานสาขา   
5.2.4 เป้าหมาย 

มีระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่สามารถรองรับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศได้ในอนาคต   
5.2.5 วิธีดำเนินงานหรือกิจกรรม 

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

5.2.6 ระยะเวลาดำเนินการ 
ปี พ.ศ.2563-2565 

 

5.2.7 สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 
อจน. ส่วนกลาง และสำนักงานสาขา 

 

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

 

5.2.9 งบประมาณโครงการ 
ปีงบประมาณ 2564 

งบประมาณรวม (จำแนกแต่ละปีงบประมาณ)  

หน่วย : ล้านบาท 
ปีงบประมาณ รวม 

2563 2564 2565 

0.5 3.00 0.35 3.85 

 
5.2.10  การวิเคราะห์ผลผลิต : การติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อและปรับปรุงเครือข่ายแล้วเสร็จตามโครงการ 
ผลลัพธ์ : 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 

5.2.12 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 ประเด็นการประเมิน   : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบเครือข่าย 
 วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจ 

ของพนักงาน 
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5.2.13 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบเครือข่าย 
วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจ 
ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  

 
5.2.14 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสารสนเทศและประเมินผล 
 

5.2.15 การวิเคราะห์ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน 
NPV = 22,723 อัตราผลตอบแทนที่ 8% 
B/C = 1.006   
อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return หรือ IRR) มีค่าเท่ากับ 28.51 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio ) มีค่าเท่ากับ 1.24  ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า 
ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะ
ลงทุน 

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

5.2.16 ตัวช้ีวัดและความสำเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ 
1. องค์กรมีระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 
2. มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางด้านระบบเครือข่ายน้อยลง ร้อยละ 50 
เชิงคุณภาพ 
1. พนักงานมีความเชื่อม่ันในการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กร 
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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 500,000 660,000.00 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 

 
 
 
=  
 

3,335,543.36/3,312,821= 1.006 
สรุป อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio) มีค่าเท่ากับ 1.006 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดง
ว่า ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความเหมาะสมที่
จะลงทุน 

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   

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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ผลตอบแทน คิดจากการประหยัดค่าซ่อม  เดือนละ 55,000 x 12 = 660,000 บาท และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทำงาน 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 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าจ้างต่อวัน  เฉลี่ยฐานเงินเดือน25,000 บาท 833.33 
ค่าจ้างต่อช่ัวโมง 104.17 
ประหยดัเวลา 3 ช่ัวโมงต่อวัน 312.50 
ประหยดัเวลา3 ช่ัวโมงต่อวัน คิดเป็นค่าจ้างต่อเดือน 6,875.00 
ประหยดัเวลา  คิดเป็นค่าจ้างต่อปี 82,500.00 
ประหยดัเวลา  คิดเป็นค่าจ้างต่อเดือนสำหรับ 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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5.3.1 โครงการงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์ระบบ              
เครือข่ายกลาง 
5.3.2 หลักการและเหตุผล 

องค์การจัดการน้ำเสีย มีเครื ่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และ อุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายกลาง ที่ได้มีการจัดซื้อมาใช้งานจำนวนหลายรายการ ซึ่งอาจมีการชำรุดเสียหาย และเสื่อมสภาพ
จากการใช้งานตามปกติ หรือเหตุขัดข้องที่เกิดจากการใช้งานซอฟต์แวร์ของผู้ใช้ และเหตุขัดข้องของระบบ
เครือข่ายกลางที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้มีความเสี่ยงการหยุดให้บริการของระบบสารสนเทศ
ขององค์กรได้ ดังนั้น จีงมีความจำเป็นต้องจัดหาผู้รับจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อ
พ่วง และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายกลางให้มีสภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นส่วนหนึ่งที่มี
ความสำคัญในการทำงานของ องค์การจัดการน้ำเสีย 
5.3.3 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้พนักงานในองค์กรมีอุปกรณ์สารสนเทศท่ีใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. เพื่อเป็นป้องกันและลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ของ

องค์กร 
5.3.4 เป้าหมาย 

 มีอุปกรณ์สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการใช้ทำงานอย่างต่อเนื่อง 
5.3.5 วิธีดำเนินงานหรือกิจกรรม 

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

5.3.6 ระยะเวลาดำเนินการ 
ปี พ.ศ.2563-2565 

5.3.7 สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 
อจน. ส่วนกลาง 

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

ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณรวม (จำแนกแต่ละปีงบประมาณ)  

หน่วย : ล้านบาท 
ปีงบประมาณ รวม 

2563 2564 2565 
0.5 0.5 0.5 1.5 

 
5.3.10 ผลผลิต : อุปกรณ์สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
ผลลัพธ์ : การทำงานภายในองค์การมีประสิทธิภาพมากชึ้น มีความต่อเนื่องในการทำงาน 
5.3.11 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 

 
5.3.12 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 ประเด็นการประเมิน   : ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
 วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจการ
ให้บริการ 
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5.3.13 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
 หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
 วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจ 

ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  
 
5.3.14 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสารสนเทศและประเมินผล 
 
5.3.15 ผลประโยชน์ที่ได้รับ 

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 ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะ
ลงทุน 
 ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจจากการเสียหายและแก้ไขของอุปกรณ์สารสนเทศ 
2. ความสะดวกและรวดเร็วต่อการให้บริการของผู้รับจ้าง 
3. พนักงานทำงานได้สะดวกและต่อเนื่อง 

 
5.3.16 ตัวชี้วัดและความสำเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. องค์กรมีอุปกรณ์สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 80 
2. มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์น้อยลง ร้อยละ 50 
เชิงคุณภาพ 
1. พนักงานมีความเชื่อม่ันในการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กร 
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สามารถคำนวณค่า PV ของค่าใช้จ่าย และ PV ผลตอบแทนได้ดังนี้ 
 

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 ) มีค่าเท่ากบั 1.159 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดง
ว่า ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความเหมาะสมที่
จะลงทุน 
 

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 หรือ IRR) มีค่าเท่ากับ 66.81 ซึ่งมีค่า
มากกว่าอัตราเงินกู้ท่ี 12%  ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะลงทุน 
 
ผลตอบแทน คิดจากการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน คิดเป็น 104.17 บาท/ชั่วโมง ประหยัดเวลา 2 ชั่วโมง
ต่อวัน  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  คิดเป็นสำหรบั 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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5.4.1 โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การ
จัดการน้ำเสีย (จัดทำแผนสถาปัตยกรรมองค์กรขององค์การจัดการน้ำเสีย) 

5.4.2. ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการ 
2.1 ระดับหน่วยงาน (แผนวิสาหกิจ อจน.) 
     1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการจัดการน้ำเสียด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
     2. กลยุทธ์ที่ 2.4 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือติดตามและควบคุมการจัดการน้ำ

เสียอย่างบูรณาการ 
2.2 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 สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ 
      2.2.4 แผนมั่นคงแห่งชาติ (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล) 
     - แผนระดับที่ 3 (หากสามารถระบุได้)   - 

5. 3.4 . หลักการเหตุผล )ความจำเป็น มาจากนโยบายใดา ระบุถึง ที่ม  และจะต้องระบุว่าสอดคล้อง

กับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ อจน  .ข้างต้นอย่างไร(  

องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop เรื่องการ
บริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA ขึ้น ให้แก่บุคลากรภายในของ อจน. 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำสถาปัตยกรรมของ อจน. โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสถาปัตยกรรม
องค์กรในด้านกระบวนการธุรกิจ (Business) และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับนโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานได้
อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการใน
อนาคต 
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5.4.4. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื ่อให้เข้าใจแนวทางการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) ที่

เชื่อมโยงระหว่างพันธกิจองค์กรในด้านต่างๆ (Business) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพ่ือให้การทำงาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.  เพื่อให้ทราบแนวทางการบรูณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการบริหารงานที่เป็น
ภารกิจขององค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านกระบวนการทางธุรกรรมขององค์กร ด้านมาตรฐานข้อมูล ด้าน
การจัดกลุ่มธุรกรรมหรือระบบงาน การจัดกลุ่มทางเทคนิค อย่างเป็นระบบตั้งแต่ในระดับปฏิบัติการไป
จนถึง นโยบายขององค์กร เพ่ือขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กาหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้ทราบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไอทีขององค์กรให้ไปสู่ความเป็นจริงด้วยวิธี
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยการผลักดันการปฏิรูปกระบวนการทางาน และผลักดันการออกแบบ
พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรด้วยหลักการ EA ให้ประสบผลสาเร็จ 

5. 5.4.  เป้าหมายโครงการ 

 1 เชิงปริมาณ สามารถนำข้อมูลที่มีจำนวนมากไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดทำแผนดิจิทัลต่อไปในอนาคต   
2 เชิงคุณภาพ ยกระดับหน่วยงานสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัลตามนโยบาย Thailand 4.0 

5.4.6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 1 เชิงปริมาณ พนักงานมีความเข้าใจในการจดัทำสถาปัตยกรรมองค์กรที่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 
 2 เชิงคุณภาพ องค์กรสามารถดำเนินงานอยู่ภายใต้กรอบเดียวกันและสร้างความเข้าใจในการ
ดำเนินงานร่วมกัน 

5.4.7. กลุ่มเป้าหมาย พนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย 

5.4.8. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการเข้าทีป่ระชุมคณะทำงานดิจิทลั องค์การ
จัดการน้ำเสีย 

15 วัน กองสารสนเทศและ
ประเมินผล 

2. กิจกรรมที่ 2 จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

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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5.4.9. การประเมินผลโครงการ 
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
   - ประเด็นการประเมิน ความพึงพอใจต่อการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร 
   - วธิีการ แบบสอบถามสารวจความเห็นและพึงพอใจของพนักงาน 
   - เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จัดทำแบบสอบถาม 
1 ผลผลิต (ผลที่เกิดข้ึนทันทีโดยตรง) บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจในการจัดทำสถาปัตยกรรม
องค์กร 
2 ผลลัพธ์ (ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต) หน่วยงานสามารถก้าวสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัลตาม
นโยบาย Thailand 4.0 
3 ผลกระทบ (ผลระยะยาวซึ่งเป็นผลจุดหมายปลายทาง) การดำเนินงานขององค์กรบรรลุ
เป้าหมายได้ชัดเจน 

5.4.10. การติดตามผล (ระบุวิธีการและระยะเวลา) 
การสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร และแบบสอบถามสำรวจความเห็น  

และการติดตามผลการดำเนินงาน ปีละ 1 ครั้ง 

5.4.11. พื้นที่เป้าหมาย (ระบุสถานที่ หรือพิกัดที่ตั้งของโครงการ) 
อจน. ส่วนกลาง และสำนักงานสาขา 

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

5.4.13. 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 

13.1 ประเภทรายการ  
 รายการดำเนินการ (Function) 
 รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม 
 รายการก่อสร้าง 
 ค่าจ้างท่ีปรึกษา 

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

 
(กรณีเป็นค่าก่อสร้าง + ค่าจ้างที่ปรึกษา)      หน่วย : ล้านบาท 

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

 

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 จัดซื้อจดั
จ้าง 

แผนงาน 
                        

   แผนเงิน                         

2 กิจกรรม 2  
- ที่ปรึกษาทำการ

รวบรวมข้อมลูที่
ต้องการ 

- นำข้อมูลมา
วิเคราะห ์

- จัดทำแผน/
รูปแบบ
สถาปัตยกรรม
องค์กร 

- นำเสนอแก่
ผู้บริหาร  

แผนงาน                         

  แผนเงิน 

                        

3 
กิจกรรม 3 ตรวจรับ
งานและประเมินผล
ของโครงการ 

แผนงาน 
                        

    แผนเงิน                         

รวมงบประมาณ (ล้านบาท) 3.0000  
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5.4.14. ผลประโยชน์ที่ได้รับ (เช่น จำนวนประชากรผู้ได้รับผลประโยชน์ ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ เป็น
ต้น) 

ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน 
1. ไม่มี 
ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 
1. คุณภาพของงานที่ได้มาจากการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร 
2. พนักงานมีความเข้าใจสถาปัตยกรรมองค์กรมากขึ้น 
3. หนว่ยงานสามารถก้าวสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัลตามนโยบาย Thailand 4.0 

5.4.15. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ : การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรอาจมีการใช้เวลาในการสร้างความ
เข้าใจขแก่พนักงานมากยิ่งขึ้น 
 การบริหารความเสี่ยง : การอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมองค์กร 
5.4.15.1  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 

5.4.16. ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
ประเด็นการประเมิน : ความพึงพอใจต่อการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร 
วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจของ 

พนักงาน 
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5.4.17. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 

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

 
5.4.18. 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
สถาปัตยกรรมองคก์ร
มากขึ้น 

        
* 

  
  

    
* 

  
  * 

    
5 

หน่วยงานสามารถก้าวสู่
การเป็นหน่วยงานดจิิทัล
ตามนโยบาย Thailand 
4.0 

        

*   

      

*   

  

* 

    
5 

 

5.4.19. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสารสนเทศและประเมินผล 
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5.5.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

5.5.2. 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 สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มคีวามมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ 
      2.2.4 แผนมั่นคงแห่งชาติ (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล) 
     - แผนระดับที่ 3 (หากสามารถระบุได้)  - 

5.5 .3 . หลักการเหตุผล )และจะต้องระบุว่าสอดคล้องระบุถึง ที่มา ความจำเป็น มาจากนโยบายใด 
จนจ อกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิ .ข้างต้นอย่างไร(  

 ตามที่ อจน. ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนงานบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้การ
บริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพมากขึ้น การปรับปรุงระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ให้มีความ
สมบูรณ์ครบวงจรตั้งแต่การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหา การบริหารจัดการข้อมูลบุคคล การพัฒนา
บุคลากร การประเมินผลบุคลากร การจ่ายค่าตอบแทน และการวางแผนพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ 
การทำงานของบุคคลภายในหน่วยงาน ซึ่งมีความสำคัญมากต่อองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคตและมีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์การจัดการน้ำเสีย ในการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรและเป็นระบบ
เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเชื่อมโยงหน่วยงานอย่างทั่วถึง 
 5.5.4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ให้มีความสมบูรณ์ครบวงจรตั้งแต่การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหา การบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนา
บุคลากร 
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 2) เพื่อเป็นการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบรวมถึงรองรับการบริหารจัดการภายในองค์กรและ
พัฒนาเครื่องมือการบริหารจัดการ เช่น การวางแผนพัฒนา ความก้าวหน้าในสายอาชีพและ สมรรถนะ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการข้อมูล (Employee Self Service: ESS) การจัดการข้อมูลของ
ผู ้บริหาร (Manager Self Service: MSS) การจัดทำ โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการ ทะเบียน
พนักงาน การพัฒนา และอบรมพนักงาน เป็นต้น 
5.5 .5 . เป้าหมายโครงการ  
 1) เชิงปริมาณ ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  
และตรวจสอบได้ 

2) เชิงคุณภาพ พนักงานมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล 
5.5.6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 1) เชิงปริมาณ พนักงานมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล   ร้อยละ 80 

2) เชิงคุณภาพ พนักงานมีความเชื่อม่ันระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
5.5.7. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรขององค์การจัดการน้ำเสีย 
5.5.8. 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. 

 

5.5.9. การประเมินผลโครงการ 
   - ประเด็นการประเมิน ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล 
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   - วธิีการ แบบสอบถามการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของพนักงานองค์การจัดการ
น้ำเสีย 

   - เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน แบบสอบถาม 
1) ผลผลิต (ผลที่เกิดข้ึนทันทีโดยตรง) ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

แล้วเสร็จตามโครงการ 
2) ผลลัพธ์ (ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต) สามารถรายงาน วิเคราะห์ และติดตามผลด้านการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ 
3) ผลกระทบ (ผลระยะยาวซึ่งเป็นผลจุดหมายปลายทาง) องค์กรมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถทำ

การวิเคราะห์ และประมวลผลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ 
5.5.10. การติดตามผล (ระบุวิธีการและระยะเวลา) 
ส่งแบบสอบถามการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจให้แก่พนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ปีละ 2 
ครั้ง 
5.5.11. พื้นที่เป้าหมาย (ระบุสถานที่ หรือพิกัดที่ตั้งของโครงการ) 
องค์การจัดการน้ำเสีย 
5.5.12. ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี) ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
5.5.13. 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 
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5.5.13.2 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 

เสนอ
โครงการเข้าท่ี
ประชุม
คณะทำงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ขององค์การ
จัดการน้ำเสีย  

แผนงาน 

                        

   แผนเงิน                         

2 

การจัดตั้ง
คณะกรรมกา
รกำหนด
ขอบเขตงาน
และ
คณะกรรมกา
รตรวจรับ
พัสด ุ

แผนงาน 

                        

    แผนเงิน                         

3 
ดำเนินการ
จัดหาผูร้ับ
จ้าง 

แผนงาน 

            

  แผนเงิน             

4 
ดำเนินการ
พัฒนาระบบ 

แผนงาน 
            

   แผนเงิน             

5 
การส่งมอบ
งานและการ
ตรวจรับ 

แผนงาน 

            

  แผนเงิน        1.0000    1.0000 

รวมงบประมาณ (ล้านล้านบาท) 2.0000 
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5.5.14. ผลประโยชน์ที่ได้รับ (เช่น จำนวนประชากรผู้ได้รับผลประโยชน์ ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ เป็น
ต้น) 

องค์กรมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถทำการวิเคราะห์และประเมินผลการทำงานรวมถึงการรวบรวม 
ประมวลผล วิเคราะห์ จัดเก็บและกระจายข้อมูล ข่าวสาร รายงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5.5.15. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : บริษัทไม่สามารถจัดทำระบบได้ตามขอบเขตงานที่วางไว้ และความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี 

การบริหารความเสี่ยง : จัดหาบริษัทรับจ้างพัฒนาระบบที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญสูง 
และพัฒนาระบบให้มีความต่อเนื่องและทันสมัย 
5.5.15.1 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 

5.5.16 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
ประเด็นการประเมิน    : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 
วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจ 

ของพนักงาน 
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5.5.17 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 

หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลวิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจ 
ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  

5.5.18 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 
รวมถึงการรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ จัดเก็บและกระจายข้อมูล ข่าวสาร รายงานทางด้านการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
5.5.19 ตัวช้ีวัดและความสำเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. องค์กรมีฐานข้อมูลด้านบุคลากรที่ครอบคลุมมากข้ึน ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 

1. พนักงานและผู้บริหารมีความเชื่อม่ันในการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กร 
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 
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= 1,925,319/1,714,678 = 1.12 
สรุป อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio ) มีค่าเท่ากับ 1.12 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า 
ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะ
ลงทุน 

 
 
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 
 
 
 

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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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 
รวมพนกังานจำนวน 130 คน 297,797.50 
รวม 627,797.50 

 
5.5.20. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองทรัพยากรบุคคล / กองสารสนเทศและประเมินผล 
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5.6.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย  
 

5.6.2. ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการ 
1) ระดับหน่วยงาน (แผนวิสาหกิจ อจน.) 
     1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการน้ำเสีย 
     2. กลยุทธ์ที่ 7 : การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 
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 สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ 
      2.2.4 แผนมั่นคงแห่งชาติ (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล) 
     - แผนระดับที่ 3 (หากสามารถระบุได้)   - 

5.6 .3 . หลักการเหตุผล )และจะต้องระบุว่าสอดคล้องระบุถึง ที่มา ความจำเป็น มาจากนโยบายใด 
มแผนวิสาหกิจ อจนกับประเด็นยุทธศาสตร์ตา .ข้างต้นอย่างไร(  

ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย ได้ดำเนินการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำเสีย โดยทำการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินงานและส่งผลให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื่องด้วยระบบที่พัฒนาขึ้น ประกอบไปด้วยประเภทข้อมูลจากหลายแหล่ง อีกทั้งระบบการ
รายงานผลแบบ real-time อัตโนมัติ ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินงานทั้งหมด ดังนั้นศูนย์ติดตามและ
รายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย จึงเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ระบบรายงานผล รวมถึงอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยและครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการ 
สามารถแสดงผลข้อมูลและรายงานผลให้แก่ผู ้บริหาร สำหรับใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานและ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ พร้อมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นศูนย์บัญชาการยุทธศาสตร์น้ำเสีย
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ชุมชน (War room) สำหรับใช้เป็นศูนย์กลางในการประชุมปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการด้านน้ำเสียชุมชน ในกรณีที่มีสถานการณ์สำคัญหรือกรณีฉุกเฉินด้านน้ำเสียชุมชน และ
สามารถเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงาน
ด้านทรัพยากรน้ำที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำจากหน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นฐานข้อมูล
สำหรับผู้ประกอบการตัดสินใจ 
  
5.6.4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือปรับปรุงศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย ให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และมีความพร้อมในการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ 
 4.2 เพ่ือใช้เป็นศูนย์บัญชาการยุทธศาสตร์น้ำเสียชุมชน (War Room) 
 4.3 เพื่อจัดทำระบบศูนย์ข้อมูลปฏิบัติการสำหรับแสดงผลการดำเนินงานและระบบรายงานที่มี
ประสิทธิภาพ นำเสนอให้กับผู้บริหารสำหรับตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและมีประสิทธิภาพ 
 5.6.5. เป้าหมายโครงการ 
 มีศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสามารถ
ปรับเปลี ่ยนเป็นห้องประชุมปฏิบัติการ (War Room) หรือห้องประชุม เพื ่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ประสานงานแก้ไขปัญหาให้รวดเร็ว สามารถติดตามเฝ้าระวังและควบคุมปัญหา อีกทั้งยังเป็นห้องต้อนรับ
กรณีผู้บริหารจากกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาเยี่ยมชม อจน.  
5.6.6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ ร้อยละของการออกรายงานสรุปผลสถานการณ์คุณภาพน้ำได้ภายใน 24 ชั่วโมง 
6.2 เชิงคุณภาพ รายงานสรุปผลสถานการณ์คุณภาพน้ำมีความถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้ 

5.6.7. กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่สำนักงานจัดการน้ำเสียทั่วทุกภูมิภาค 
5.6.8. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการเขา้คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขององค์การจัดการน้ำเสีย 
15 วัน กองสารสนเทศและ

ประเมินผล 
2.  กิจกรรมที่ 2 จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
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. 

5.6.9. การประเมินผลโครงการ 
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ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
   - ประเด็นการประเมิน การประเมินประสิทธิภาพของการทำงานของศูนย์ติดตามและรายงาน

สถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย จากผู้ปฏิบัติงาน 
   - วิธ ีการ แบบสอบถามสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจศูนย์ติดตามและรายงาน

สถานการณ์            น้ำเสียประเทศไทย  
   - เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประเมินผลในรูปแบบฟอร์มการสำรวจ 
1) ผลผลิต (ผลที่เกิดขึ้นทันทีโดยตรง) ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทยมี

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

ไทยที่สามารถติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วภูมิภาค และสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายในกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 

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

ประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศ
ไทย โดยใช้แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น/พึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลาในการติดตามผล ปีละ 2 ครั้ง 
5.6.11. พื้นที่เป้าหมาย (ระบุสถานที่ หรือพิกัดที่ตั้งของโครงการ) 

องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
5.6.12. ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี) 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564) 
5.6.13. 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 

5.6.13.1 ประเภทรายการ  
 รายการดำเนินการ (Function) 
 รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม 
 รายการก่อสร้าง 
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 ค่าจ้างท่ีปรึกษา 
  
5.6.13.2 แผนการใช้จ่ายเงินรายเดือน        หน่วย : ล้านบาท 

ลำดับ 
กิจกรรม 

การดำเนินงาน 

แผนงา
น/ 

แผน
เงิน 

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 

แผนงา
น                         

  
แผน
เงิน                         

2 
กิจกรรม 2 ดำเนินการตดิตั้งระบบ
และฝึกอบรมการใช้งาน 

แผนงา
น                         

  
แผน
เงิน                         

3 
กิจกรรม 3 ตรวจรับงาน 

แผนงา
น                         

  
แผน
เงิน                         

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10.0000 

 
5.6.14. ผลประโยชน์ที่ได้รับ 

ข้อมูลที่ได้รับมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องและแม่นยำ ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงาน
สามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการตัดสินใจ หรือวางแผนงานต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 
5.6.15. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน : ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาระบบเพ่ือรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ที่เกิดขึ้น 
 การบริหารความเสี่ยง : จัดทำแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศระยะยาว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และความต่อเนื่องของการดำเนินงาน 
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5.6.15.1 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 

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 

 
5.6.16 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

ประเด็นการประเมิน    : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบประชุม 
ทางไกล 

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจ 
ของพนักงาน 

5.6.17 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบประชุมทางไกล  
วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจ 
ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  
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5.6.18 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 

5.6.19 ตัวช้ีวัดและความสำเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ 
1. องค์กรณ์มีอุปกรณ์สารสนเทศท่ีทันสมัยสำหรับการประชุมทางไกล เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 100 
2. ลดค่าใช้จ่ายขององค์กร ร้อยละ 20 
เชิงคณุภาพ 
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 

 
= 17,018,628/15,888,203= 1.07 
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สรุป อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio ) มีค่าเท่ากับ 1.07  ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดง
ว่า ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความเหมาะสมที่
จะลงทุนในปี 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   
 

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 

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 



                              แผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) 

 

170 

องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

 
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 ต่อป ี 1,649,340.00 

ประหยดัค่าใช้จ่ายต่อปี 5,549,340.00 

 
5.6.20. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสารสนเทศและประเมินผล 
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5.7.1 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน 

5.7.2. ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการ 
2) ระดับหน่วยงาน (แผนวิสาหกิจ อจน.) 
     1. ยุทธศาสตร์ที ่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. เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฎิบัติงานในหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจให้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
         วิธีการที่ 2. ปรับฐานความคิดและทัศนคติให้มีค่านิยมสุจริต 
 แนวทางท่ี 2. การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
         วิธีการที่ 1. กำหนดมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
          วิธีการที่ 2. ส่งเสริมค่านิยมยกย่องเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฎิบัติดี            

5.7.3 หลักการเหตุผล (ระบุถึง ที่มา ความจำเป็น มาจากนโยบายใด และจะต้องระบุว่าสอดคล้อง

กับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ อจน. ข้างต้นอย่างไร) 

 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การจัดการน้ำ
เสีย (อจน.) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงาน
ผิดพลาด และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งการตรวจสอบภายในยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่
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แทรกอยู่ในการปฎิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีการวางแผนการตรวจสอบตามฐานความ
เสี่ยง (Risk-based Audit Plan) และตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ อจน. โดยผู้บริหาร
สามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ทั้งนี้ นอกจากการตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่นต่อผู้บริหารแล้ว ยังได้มี
งานบริการให้คำปรึกษาแก่ผู ้บริหารและหน่วยงาน รวมทั้งจะเน้นการตรวจสอบด้านการดำเนินงาน 
(Performance Audit) ด้วย จึงควรนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมทั้ง
พัฒนาระบบกลไกในการติดตามประเมินผลเพื่อสนับสนุนให้การปฎิบัติงานขององค์การจัดการน้ำเสียอย่าง
มีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการการตรวจสอบภายในให้กับสำนักตรวจสอบภายใน 
สามารถลดปัญหาได้ เนื่องจากบุคลากรหรือผู้บริหารสามารถปฎิบัติงาน/ดำเนินกิจกรรมหรือเข้าถึ งข้อมูล
การตรวจสอบต่างๆ ได้อย่างง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ระบบการทำงานมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและมี
ความถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำเนินงาน 

 5.7.4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทำงานให้กับสำนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ำเสียให้มีระบบ
การทำงานและมีการรายงานผลการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2) เพื่อให้มีระบบงานและความพร้อมของผู้ตรวจสอบภายใน ในการตรวจสอบและการจัดทำ
ฐานข้อมูลด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐาน ระบบตรวจสอบ หรือระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในองค์การจัดการ
น้ำเสีย เพื่อเชื่อมโยงการตรวจสอบและสร้างสรารสนเทศที่มีประโยชน์ได้ในอนาคต รวมทั้งเป็นการเพ่ิม
มาตรฐานในการทำงานภายในหน่วยงานและกระบวนการต่างๆ ให้มีความถูกต้อง 

5.7 .5 . เป้าหมายโครงการ 

 1) มีระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายในที่รองรับต่อการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร 
 2) พนักงานมีความเชื่อม่ันในการใช้ระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายในขององค์กร 

5.7.6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 1) เชิงปริมาณ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 % 
 2) เชิงคุณภาพ พนักงานมีความเชื่อมั่นในการใช้ระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายในของ
องค์กรไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 % 

5.7.7. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) คณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย 

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

5.7.8. 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. 

5.7.9. การประเมินผลโครงการ 
ระบบสารสนเทศที่สามารถปฏิบติงานด้านตรวจสอบภายใน ช่วยให้ระบบการทำงานมีรูปแบบที่

เป็นมาตรฐาน และมีความถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
   - ประเด็นการประเมิน : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายใน 
   - วธิีการ : อบรมให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
   - เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน : แบบสำรวจความพึงพอใจ แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ 
1) ผลผลิต (ผลที่เกิดข้ึนทันทีโดยตรง) ระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายในแล้วเสร็จตาม

เป้าหมายโครงการ 
2) ผลลัพธ์ (ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต) ระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน บุคลากร หรือ

ผู้บริหาร สามารถปฏิบัติงาน/ ดำเนินกิจกรรมหรือเข้าถึงข้อมูลการตรวจสอบต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และช่วยให้ระบบการทำงานที่มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและมีความถูกต้องมากยิ่งข้ึน 

3) ผลกระทบ (ผลระยะยาวซึ่งเป็นผลจุดหมายปลายทาง) องค์กรมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน มีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและถูกต้อง 
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5.7.10. การติดตามผล (ระบุวิธีการและระยะเวลา) 
ติดตามและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมทุกไตรมาส  

5.7.11. พื้นที่เป้าหมาย (ระบุสถานที่ หรือพิกัดที่ตั้งของโครงการ) 
สำนักตรวจสอบภายใน  

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

5.7.13. 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 

5.7.13.1 ประเภทรายการ  
 รายการดำเนินการ (Function) 
 รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม 
 รายการก่อสร้าง 
 ค่าจ้างท่ีปรึกษา 
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5.7.13.2 แผนการใช้จ่ายเงินรายเดือน        หน่วย : 
ล้านบาท 

ลำ
ดับ 

กิจกรรม 
การดำเนินงาน 

แผน
งาน/ 
แผน
เงิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ป ี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 นำเสนอโครงการเข้าที่ประชุม
คณะทำงาน 
1.2 นำเสนอโครงการเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการ 

แผน
งาน                          
แผน
เงิน                         

2 กิจกรรมที่ 2 จัดตั้งคณะกรรมการ 
2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการกำหนด
ขอบเขตงาน  
2.2 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับ
พัสด ุ
2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
จ้างที่ปรึกษา 

แผน
งาน                          

แผน
เงิน 

                        
3 กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง แผน

งาน                          
แผน
เงิน                         

4 กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการพัฒนาระบบ 
 

แผน
งาน             
แผน
เงิน             

5 กิจกรรมที่ 5 ส่งมอบและตรวจรับ 
 

แผน
งาน                
แผน
เงิน      

0.500
0    

1.00
00     0.5000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2.0000 
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5.7.14. ผลประโยชน์ที่ได้รับ  

 1) องค์กร งานตรวจสอบภายในที่ดีจะทำให้องค์กรหรือหน่วยงานมีความน่าเชื่ อถือจากหน่วยงาน
ภายนอก ผลการปฎิบัติงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด นโยบายที่องค์กรทำข้อตกลงกับรัฐบาล มีผลการ
ดำเนินงานเป็นไปตามแบบแผน และบรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ 

 2) ผู ้บริหาร ส่วนราชการมีการตรวจสอบภายในที่ดี ระบบการควบคุมงานที่ใช้ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้เกิดความมั่นใจว่าผลการปฎิบัติงานในแต่ละด้านเป็นไปตามแผนงาน
และเป้าหมายที่วางไว้การใช้ทรัพยากร เงินงบประมาณ แรงงานและทรัพย์สินเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด
ขององค์กร ระบบการเสนอข้อมูลเพื่อการบริหารมีความถูกต้องเชื่อถือได้ และใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ
สั่งการได้ทันเวลา อุปสรรคและข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นผู้บริหารจะได้รับทราบและสั่งการแก้ไขได้โดย
ทันท่วงท ี

 จากรายงานการตรวจสอบ ซึ่งผู้ตรวจสอบได้เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงาน
ผู้รับตรวจ มีส่วนทำให้ทราบผลการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฎิบัติงานอยู่ในตำแหน่งและหน้าที่
ต่างๆ ในสำนักงานว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด มีข้อบกพร่องมากน้อยเพียงใด และตรงจุดไหนของหน่วยงาน
ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข สามเหตุมาจากอะไร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ผู้บริหารจะได้นำมาพิจารณาหาทางแก้ไข
จุดบกพร่อง และป้องกันมิให้เกิดข้ึนได้อีก 

3) หัวหน้าหน่วยงานผู้รับตรวจ เนื่องจากในบางครั้งผู้บังคับบัญชาไม่สามารถตรวจสอบงานทุก
อย่างที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ครบถ้วน งานที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอมาเพื่อพิจารณาหรืออนุมัติอาจจัดทำ
ขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ ด้วยความประมาทเลินเล่อหรือด้ วยความบกพร่องต่างๆ สิ่ง
เหล่านั้นก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ผู้มีอำนาจอนุมัติในภายหลัง กรณีเหล่านี้หาผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจพบก็
จะได้รวบรวมข้อผิดพลาด และเสนอไว้เป็นข้อสังเกตแก่หัวหน้าหน่วยงานผู้รับตรวจนั้นๆ เพื่อป้องกันและ
เพ่ิมความระมัดระวังต่อไป 

14) เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน (ผู้รับตรวจ)  
    - เป็นการเร่งรัด กระตุ้นเจ้าหน้าที่ให้มีความกระตือรือร้นในการปฎิบัติงานในหน้าที่ของ

ตนให้ทันเวลา เอาใจใส่ด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบ มีผลทำให้ความผิดพลาดลดน้อยลง ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

       - ได้รับคำแนะนำในการปฎิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. 
ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการบัญชีและการเงิน การงบประมาณ และการพัสดุตลอดจนระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง 

 - ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที ่กรณีมีปัญหาในการปฎิบัติงาน ในบางเรื ่องที ่ระเบียบ
ครอบคลุมไว้ไม่ถึง ทำให้ไม่แน่ใจหรือไม่กล้าตัดสินใจดำเนินการต่อไป 

 - เป็นการป้องปราม ป้องกันการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
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 - เป็นการติดตาม ดูแล รักษา และป้องกันทรัพย์สินของทางราชการในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณอย่างคุ้มค่าและประหยัด 

 - แนะวิธีปรับปรุง แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นรวมถึงการปฎิบัติที่ถูกต้องต่อไป และ
พร้อมที่จะรับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก คือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
5.7.15 การวิเคราะห์ผลผลิต : ระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบภายใน แล้วเสร็จตามโครงการ 
ผลลัพธ์ : ระบบปฏิบัติการตรวจสอบภายใน บุคลากร หรือผู้บริหารสามารถปฏิบัติงาน/ดำเนินกิจกรรม
หรือเข้าถึงข้อมูลการตรวจสอบต่างๆ ได้อย่างง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ ระบบการทำงานที่มีรูปแบบที่
เป็นมาตรฐาน และมีความถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
5.7.16. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี : ระบบอาจขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาระบบ  
 การบริหารความเสี่ยง : จัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารการตรวจสอบภายใน
ระยะยาว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความต่อเนื่อง  
5.7.17 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 ผลสำเร็จของงานเปรียบเทยีบกับแผนการปฏิบัติงาน 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 
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5.7.18 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

ประเด็นการประเมิน    : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบตรวจสอบ 
ภายใน 

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจ 
ของพนักงาน 

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

5.7.20 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 
5.7.21 ตัวช้ีวัดและความสำเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. องค์กรมีฐานข้อมูลด้านตรวจสอบภายในครอบคลุมการทำงานมากขึ้น ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
1. พนักงานและผู้บริหารมีความเชื่อม่ันในการใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กร 
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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 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 

 
= 2,330,501/1,851,852= 1.258 
สรุป อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio ) มีค่าเท่ากับ 1.258 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1  
แสดงว่า ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความ
เหมาะสมที่จะลงทุน 
 

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 
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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 
 
 
 
 
 
 

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 ต่อปี 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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5.8.1 โครงการจัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน้ำเสียทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
 

5.8.2 หลักการและเหตุผล 
การจัดการน้ำเสียมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีของสิ่งแวดล้อมใน

ประเทศไทย การจัดตั ้งศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน้ำเสีย เป็นเครื ่องมือหนึ่งเพื ่อเพิ ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถในการจัดการน้ำเสีย ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ อจน. จึงได้มีการดำเนินการที่
มุ่งเน้นการสนับสนุนการแก้ปัญหา  ด้านน้ำเสีย รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งหรือยกระดับความสามารถใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 
5.8.3 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือยกระดับงานด้านการจัดการน้ำเสียให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น 
 
5.8.4 เป้าหมาย 

มีศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน้ำเสียทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
 

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

5.8.6 ระยะเวลาดำเนินการ 
ปี พ.ศ.2564-2565 

 
5.8.7 สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 

อจน. ส่วนกลาง  
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5.8.8 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/การตอบสนองนโยบาย 

ยุทธศาตร์ อจน. 
ยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการน้ำเสีย 
กลยุทธ์ที่ 7 : การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 
 

5.8.9 งบประมาณโครงการ 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

งบประมาณรวม (จำแนกแต่ละปีงบประมาณ)  

หน่วย : ล้านบาท 
ปีงบประมาณ รวม 

2563 2564 2565 2566 2567 
 20.00    20.00 

 
5.8.10 การวิเคราะห์ผลผลิต : ศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน้ำเสียทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
ผลลัพธ์ : ศูนย์กลางนวัตกรรมด้านน้ำเสียทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
 
5.8.11 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  
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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 

 
5.8.12 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

ประเด็นการประเมิน : ความพึงพอใจต่อการจัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมด้าน 
การจัดการน้ำเสียในแต่ละภูมิภาคของประเทศ 

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจของ 
  ประชาชนและหน่วยงานภายนอก 

 
5.8.13 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 

หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการจัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมด้าน 
การจัดการน้ำเสียในแต่ละภูมิภาคของประเทศ 

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจ 
ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  

5.8.14 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
อจน. / หน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัย 

5.8.15การวิเคราะห์ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน 
1. ไม่มี 
ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 
1. ศูนย์กลางนวัตกรรมด้านการจัดการน้ำเสียในแต่ละภูมิภาคมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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5.8.16 ตัวช้ีวัดและความสำเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ 
1. น้ำเสียได้รับการบำบัดและแก้ไขปัญหาเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
1. มีงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการน้ำเสียที่นำมาใช้ประโยชน์ได้จริง 

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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5.9.1 โครงการจัดทำข้อมูลด้านน้ำเสียแบบครบวงจรบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  Big Data 

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

เสียอย่างบูรณาการ 
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 สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ 
      2.2.4 แผนมั่นคงแห่งชาติ (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล) 
     - แผนระดับที่ 3 (หากสามารถระบุได้)   - 

5.9 .3 การเหตุผลหลัก  

ในการนำเข้าข้อมูลด้านน้ำเสียจากสำนักงานสาขาแต่เดิมเป็นการนำเข้าที่ทำให้ไม่สะดวกและ
ข้อมูลเข้าสู่ระบบล่าช้า การนำเข้าข้อมูลด้านน้ำเสีย แบบผ่านเครือข่ายจะทำให้สามารถนำเข้าข้อมูลจาก สา
นักงานสาขาได้ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและคล่องตัว จึงกำหนดให้มีโครงการจัดทำข้อมูลด้านน้ำ
เสียแบบครบวงจรบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ผ่านเครือข่ายเพื่อให้การ Update ข้อมูลสามารถทำ
ได้ทั้งแบบ online และ offline รวมทั้งสามารถแสดงข้อมูลทุกเดือน ทุกไตรมาส และรายงานผลการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ำในเชิงกราฟิก ผ่านเว็บไซต์ เพ่ือให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล ซึ่งสามารถ
ให้บริการได้ท้ังภายในและภายนอกองค์กร  

5.9.4 วัตถุประสงค์ 
 1) จัดทำข้อมูลด้านน้ำเสียแบบครบวงจรบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทำงานทั้งการบริหารและการบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 
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 2) เพ่ือจัดทำรูปแบบรายงานคุณภาพน้ำในเชิงกราฟิกให้สามารถนามาวิเคราะห์และประเมินผล
การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) เพ่ือให้มีฐานข้อมูลด้านน้ำเสียครอบคลุมระบบบำบัดน้ำเสียทั่วประเทศ และสามารถกำหนด
พ้ืนที่จัดการนาเสียได้และมีข้อมูลสารสนเทศสาหรับใช้สื่อสารกับหน่วยงานในพื้นที่หรือหน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

5.9 .5 เป้าหมายโครงการ  

 1) เชิงปริมาณ มีฐานข้อมูลด้านการจัดการน้ำเสียครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ร้อยละ 80 
 2) เชิงคุณภาพ มีข้อมูลสารสนเทศในด้านการกำหนดพื้นที่การจัดการน้ำเสีย 

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

5.9.7 กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่สำนักงานจัดการน้ำเสียทั่วทุกภูมิภาค 

5.9.8 วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

6. กิจกรรมที่ 1 เสนอโครงการเข้าคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การจัดการน้ำเสยี 

5 วัน กองสารสนเทศและ
ประเมินผล 

7. กิจกรรมที่ 2 จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

5 วัน คณะทำงาน อจน. 

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

90 วัน คณะทำงาน อจน. 

9. กิจกรรมที่ 4 ส่งมอบงานและตรวจรับงาน  
- สรุปผลการดำเนินงานและภาพรวมของการนำข้อมูลไปใช้ 
- ประเมินผลโครงการ 

5 วัน คณะทำงาน อจน. 

10. กิจกรรมที่ 5 รายงานผลต่ออนุกรรมการกลั่นกรองของ
กระทรวงมหาดไทย 

1 วัน คณะทำงาน อจน. 

5.9.9 การประเมินผลโครงการ 
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
   - ประเด็นการประเมิน ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
   - วธิีการ แบบสอบถามสารวจความเห็นและพึงพอใจของพนักงาน    
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   - เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประเมินผลในรูปแบบฟอร์มการสำรวจ 
1) ผลผลิต (ผลที่เกิดข้ึนทันทีโดยตรง) จัดทำข้อมูลด้านน้ำเสียแบบครบวงจรบนระบบสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร์แล้วเสร็จ 
2) ผลลัพธ์ (ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต) ประชาชนหรือหน่วยงานภายนอก สามารถที่จะเข้าดู

ข้อมูลและรูปแบบรายงานคุณภาพน้ำ ได้ง่าย และมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
3) ผลกระทบ (ผลระยะยาวซึ่งเป็นผลจุดหมายปลายทาง) เกิดสภาพความคล่องตัวในการเรียกใช้

ข้อมูลหรือการนำเสนอข้อมูล 

5.9.10 การติดตามผล (ระบุวิธีการและระยะเวลา) 
ประเมินความพึงพอใจต่อการความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

5.9.11 พื้นที่เป้าหมาย (ระบุสถานที่ หรือพิกัดที่ตั้งของโครงการ) 
องค์การจัดการน้ำเสีย 

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

5.9.13 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 

5.9.13.1 ประเภทรายการ  
 รายการดำเนินการ (Function) 
 รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม 
 รายการก่อสร้าง 
 ค่าจ้างท่ีปรึกษา 

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

ปีงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ค่าจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงาน รวม 
2563 - - - 
2564 - - - 
2565 - - - 
2566 - - - 
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5.9.13.2 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 ระบบ
ฯ และฝึกอบรมการใช้งาน 

- สำรวจข้อมลูของแต่
หน่วยงาน 

- วิเคราะห์ข้อมูล 
- สรุปผลการคัดเลือกข้อมูล

ที่สำคัญ 
- จัดทำโปรแกรมเพื่อ

รองรับการทำงานของแต่
ละหน่วยงาน 

แผนงาน                         

  แผนเงิน 

                        

3 กิจกรรม 3 ตรวจรับงาน 
 - สรุปผลการดำเนินงาน
และภาพรวมของการนำข้อมลูไปใช้ 
- ประเมินผลโครงการ 

แผนงาน                         

  แผนเงิน 
                        

รวมงบประมาณ (ล้านบาท) 5.0000  

 
5.9.14 ผลประโยชน์ที่ได้รับ (เช่น จำนวนประชากรผู้ได้รับผลประโยชน์ ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ เป็นต้น) 

องค์กรมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถปฏิบัติงานด้านการรายงานคุณภาพน้ำ และยังช่วยให้ระบบ
การทำงานที่มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 
5.9.15 การวิเคราะห์ผลผลิต : จัดทำข้อมูลด้านน้ำเสียแบบครบวงจรบนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
แล้วเสร็จ  
ผลลัพธ์ : ประชาชนหรือหน่วยงานภายนอก สามารถท่ีจะเข้าดูข้อมูลและรูปแบบรายงานคุณภาพน้ำ ได้
ง่าย และมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
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5.9.16 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน : ข้อมูลอาจมีการคลาดเคลื่อนและการนำข้อมูลมาใช้อย่างไม่
ถูกต้อง 
 การบริหารความเสี่ยง : มีการรายงานผลแก่ผู้บริหารก่อนการนำข้อมูลมาใช้ 
 
5.9.16.1 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 

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 
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5.9.17 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

ประเด็นการประเมิน : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ 
ทางภูมิศาสตร์ 

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจ
ของพนักงาน 

5.9.18 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศทาง 

  ภูมิศาสตร์ 
วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจ 
ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  

 
5.9.19 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 
1. องค์กรมีระบบสารสนเทศที่สามารถปฏิบัติงานด้านการรายงานคุณภาพน้ำ และยังช่วยให้ 

ระบบการทำงานที่มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
2. ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันมากยิ่งข้ึน 

 
5.9.20 ตัวช้ีวัดและความสำเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. องค์กรมีฐานข้อมูลด้านการจัดการน้ำเสียครอบคลุมการทำงานมากข้ึน ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 

1. พนักงาน ผู้บริหาร หน่วยงานภายนอก มีความเชื่อมั่นในการใช้งานระบบสารสนเทศของ
องค์กร 
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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     0.926 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 ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะ
ลงทุน 
 

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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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 

 
5.9.21 ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสารสนเทศและประเมินผล / ฝ่ายจัดการน้ำเสียสาขา 1 และ 2 
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5.10.1 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้องค์การจัดการน้ำเสีย 
 

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

         - แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 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 สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ 
      2.2.4 แผนมั่นคงแห่งชาติ (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล) 
     - แผนระดับที่ 3 (หากสามารถระบุได)้  - 

5.10 .3 หลักการเหตุผล   

 ในปีงบประมาณ 2563 องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ได้จัดทำข้อตกลงการให้บริการรับ
บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม (MOA) และข้อตกลงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมจำนวน 51 แห่ง การดำเนินการตามข้อตกลงให้บริการรับบริหาร
จัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม และข้อตกลงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าว เทศบาลจะสมทบ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้กับ อจน. เรียกว่า เงินสมทบ” โดยข้อตกลงดังกล่าวจะ
มีรายละเอียดเงื ่อนไขการเรียกเก็บสมทบค่าใช้จ่ายที ่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ทำให้การคิดคำนวณ
ค่าใช้จ่ายที่จะต้องเรียกเก็บเงินสมทบค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันในแต่ละปีมีข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายการ
บริหารจัดการระบบฯ จากฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำให้งานมีความล่าช้า และเกิดความผิดพลาด ส่งผลให้
การเรียกเก็บเงินสมทบไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 จึงเห็นควรให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยในการปฏิบัติงาน โดยการจัดทำ 
“โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานจัดเก็บรายได้” เพื่อสร้างมาตรฐานในการดำเนินงานจัดเก็บรายได้มี
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ความถูกต้อง น่าเชื่อถือ รวมทั้ง จะช่วยให้ อจน. สามารถบริหารจัดการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และรองรับการขยายงานในอนาคตต่อไป 
5.10.4 วัตถุประสงค์ 

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

ผู้บริหาร 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. เพื่อช่วยในการบริหารจัดการลูกค้า (อปท.)ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับระบบ
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจแบบใหม่ของ สคร. 

4. เพื ่อให้ผู ้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลเงินรายได้เพื ่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารงานได้ทันท่วงที 

5. เพื่อช่วยให้หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขา สามารถนำข้อมูล
จากระบบสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. เพื่อลดภาระงานจัดเก็บรายได้ให้มีความรวดเร็ว สะดวก และถูกต้อง ส่งผลให้งานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

7. เพ่ือเป็นฐานข้อมูลองค์กร (Big Data) 

5.10 .5 เป้าหมายโครงการ 

 1) เชิงปริมาณ  : อจน. จะสามารถนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศงานจัดเก็บรายได้ ไปใช้เพ่ือเป็น
ข้อมูลในองค์กรได้ 
 2) เชิงคุณภาพ : อจน. มีระบบสารสนเทศงานจัดเก็บรายได้ ซึ่งสามารถดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการขยายงานในอนาคต 

5.10.6 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 1) เชิงปริมาณ   :  1.  ระบบใช้งานการจัดเก็บรายได้ 1 ระบบ 
                                    2.  ระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย 1 ระบบ  
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 2) เชิงคุณภาพ  :   ทั้ง 2 ระบบ จะเป็นระบบที่ได้มาตรฐานในการคิดคำนวณการเรียกเก็บเงิน 
                                        

5.10.7 กลุ่มเป้าหมาย    

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

5.10.8 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 

 

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

สารสนเทศการจัดเก็บรายได้เพ่ือช่วยในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ผลกระทบ :  ไม่มี 

5.10.10 การติดตามผล (ระบุวิธีการและระยะเวลา) 
หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล    :   ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศของ

ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร 
วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล :    การสำรวจความคิดเห็นการใช้งานระบบฯ 
ระยะเวลา         :   รายป ี
 

5.10.11 พ้ืนที่เป้าหมาย (ระบุสถานที่ หรือพิกัดที่ตั้งของโครงการ) 
องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานใหญ่ 
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5.10.12 ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี) ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

5.10.13 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 

5.10.13.2 แผนการใช้จ่ายเงินรายเดือน        หน่วย : ล้านบาท 

ลำดั
บ 

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
เกี่ยวขอ้งกับงาน
จัดเก็บรายได้  

แผนงาน 

                        

 
-จัดทำขอบเขตงาน 
-จัดหาผู้รับจา้ง 

 
            

  แผนเงิน                         

2  

กิจกรรม 2 จัดทำ
สารสนเทศระบบงาน
จัดเก็บเงินสมทบ 
-จัดทำสัญญา  

แผนงาน 

                        

    แผนเงิน                         

3 

กิจกรรม 3 จัดทำ
ระบบงานจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบำบัด
น้ำเสีย  

แผนงาน 

                        

   -จ่ายเงินงวดที่ 1-3 แผนเงิน           0.5000     0.6000   0.9000   

4 

กิจกรรม 4 เพิ่มชอ่ง
ทางการชำระเงินผ่าน 
Application / 
ธนาคาร / เคาน์เตอร์
เซอร์วิส 

แผนงาน 

            

  แผนเงิน             

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  2.0000 
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5.10.14 ผลประโยชน์ที่ได้รับ  

      การมีโปรแกรมระบบการจัดเก็บรายได้ จะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานในกองการ
จัดเก็บรายได้ในการดำเนินการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงินสมทบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
เนื่องจากการคิดค่าใช้จ่ายแต่ละเทศบาลจะมีหลากหลายรูปแบบในการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายฯ จึงทำให้การ
ใช้โปรแกรมระบบฯจะสามารถลดระยะเวลาในการคำนวณค่าใช้จ่ายฯได้มาก พร้อมทั้งผู้บริหารฯยังสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายจากโปรแกรมระบบฯก่อนนำส่งเทศบาล   

ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 

1. สามารถลดภาระงานจัดเก็บรายได้ให้มีความรวดเร็ว สะดวก และถูกต้อง สามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล เวลา ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. ผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลเงินรายได้เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานได้
ทันท่วงที 

3. เป็นฐานข้อมูลองค์กร (Big Data) สามรถนำไปใช้ประโยชน์ในงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
อย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ 

4. องค์กรมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานในการดำเนินงาน 

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

ประเมินผลรัฐวิสาหกิจแบบใหม่ของ สคร. 

5.10.15 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน   :   การใช้งานของระบบฯอาจจะไม่ครอบคลุมตามที่กำหนดไว้ 
 แนวทางการแก้ไข     :   ระบบฯบางตัวอาจมีความจำเป็นจะต้องใช้รูปแบบโปรแกรมสำนักงาน 
(Excel)                                
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5.10.15.1 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 

ระดบั ๒ น้อย ระบบมีปัญหาเล็กน้อย แก้ไขได้ ตอบสนองผู้ใช้งาน 

ระดับ ๓ ปานกลาง ระบบมีปัญหาบ้าง แก้ไขได้ ตอบสนองผู้ใช้งาน 

ระดับ ๔ สูง ระบบเกิดปัญหา  ไม่สอบสนองผู้ใช้งาน   

ระดับ ๕ สูงมาก ระบบไม่สามารถใช้งานได้ 

 
5.10.16 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

ประเด็นการประเมิน    : ระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บรายได้สามารถ 
ใช้งานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล : โดยการเก็บข้อมูลความผิดพลาดการ 
ประมวลผลการทำงานของระบบฯ  
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5.10.17การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศของ 

ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร 
วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล : การสำรวจความคิดเห็นการใช้งานระบบฯ 
ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  

 
 
5.10.18 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 ในระบบสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างทั่วถึงมี

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

 
5.10.19 ตัวชี้วัดและความสำเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. สามารถจัดทำโครงการสารสนเทศระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บรายได้องค์การจั ดการน้ำ

เสียแล้วเสร็จจำนวน 1 ระบบ 
เชิงคุณภาพ 
1. ระบบสารสนเทศฯ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



                              แผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) 

 

200 

องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

 
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 แสดง
ว่า 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 
 

    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 
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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 อัตราผลตอบแทนท่ี 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 ต่อปี 825,000.00 

 

5.10.20  ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้ กองจัดเก็บรายได้ และกองวิเคราะห์และ
พัฒนาระบบ 
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5.11.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุ 

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

         - แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

     - แผนระดับที่ 2 
       2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 
         - แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ บริหารราชการแผ่นดิน 

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

5.11 .3 หลักการเหตุผล  

งานพัสดุเป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งขององค์การจัดการน้ำเสีย  และในปัจจุบันได้มี
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  และกฎกระทรวงตา่ง ๆ  ที่เกี่ยวขอ้ง  
ซึ่งการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ จะต้องดำเนินงานในระบบ e-GP ต้องใช้ระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับการทำงา นได้อย่าง 
สะดวก รวดเร็ว 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุให้เป็นอย่างมีระบบและความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการ ให้สามารถดำเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสนองความ
ต้องการและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
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บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐    และ
กฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปอย่างถูกต้อง เพื่อประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ เพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนงานของกองพัสดุและ
บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถดำเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
สนองความต้องการและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบพัสดุ และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการและการทำงานที่สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.11.4 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การ 
    บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง 

2)  เพ่ืออำนวยความสะดวกในการจัดหาพัสดุตามแผนปฏิบัติการประจำปีและปฏิทิน
ปฏิบัติงานได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนด 

3)  เพ่ือให้ได้โปรแกรมระบบบริหารงานพัสดุและอุปกรณ์ท่ีสามารถรองรับการดำเนินงาน
ตาม 
    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วย 
    การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

5.11 .5 เป้าหมายโครงการ 

1)  เชิงปริมาณ  :  องค์การจัดการน้ำเสีย มีระบบการบริหารงานพัสดุและอุปกรณ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

2)  เชิงคุณภาพ  :  -  พนักงานมีความเชื่อมั่นและสามารถปฏิบัติงานได้ตามระบบบริหารงานพัสดุ 
   -  การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาบริหารจัดการองค์กรทำให้การทำงานในด้าน

ต่าง ๆ  
        มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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5.11.6 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
1)  เชิงปริมาณ  :  พนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ได้ใช้ระบบการบริหารงานพัสดุและอุปกรณ์ท่ีมี 
                         ประสิทธภิาพ 
2)  เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละ 80 ของพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย มีความพึงพอใจต่อระบบ

บริหารงานพัสดุและอุปกรณ์ 

5.11.7 กลุ่มเป้าหมาย พนักงานองค์การจัดการน้ำเสียจำนวน 130 คน 

5.11.8 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. 

                
5.11.9 การประเมินผลโครงการ 
    ประเด็นการประเมิน ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบริหารงานพัสดุและอุปกรณ์ 

   - ประเด็นการประเมิน   ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบริหารงานพัสดุและอุปกรณ์ 
   - วธิีการ   แบบสอบถามสำรวจความเห็นและความพึงพอใจของพนักงานพนักงานองค์การจัดการ

น้ำเสีย  
   - เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน   แบบสอบถาม 
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1) ผลผลิต (ผลที่เกิดข้ึนทันทีโดยตรง)   ได้ระบบบริหารงานพัสดุและอุปกรณ์ แล้วเสร็จตาม
โครงการ 

2) ผลลัพธ์ (ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต)  เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดหาพัสดุตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีและปฏิทินการปฏิบัติงาน 

3) ผลกระทบ (ผลระยะยาวซึ่งเป็นผลจุดหมายปลายทาง)  สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตาม
แผนปฏิบัติงานที่วางไว้ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และทำให้ได้พัสดุตามกำหนดเวลาในการใช้งาน  
5.11.10 การติดตามผล  

วิธีการ แบบสอบถามสำรวจความเห็นและความพึงพอใจของพนักงานต่อการใช้งานระบบ
บริหารงานพัสดุและอุปกรณ์ 

ระยะเวลา หลังจากการใช้งานระบบบริหารพัสดุมาแล้ว ๖ เดือน 
 
5.11.11 พ้ืนที่เป้าหมาย (ระบุสถานที่ หรือพิกัดที่ตั้งของโครงการ) 
     กองพัสดุและบริการ ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร องค์การจัดการน้ำเสีย เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้ง
ง้วน 1  
      ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
5.11.12 ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
5.11.13 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 

5.11.13.1 ประเภทรายการ  
 รายการดำเนินการ (Function) 
 รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม 
 รายการก่อสร้าง 
 ค่าจ้างท่ีปรึกษา 
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5.11.13.2 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 
เสนอ
โครงการฯ  
เข้าที่ประชุม
คณะทำงาน 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ของ อจน. 

แผนงาน 

                        

    แผนเงิน                         

2 

กิจกรรม 2 
เสนอ
โครงการฯ เข้า
ที่ประชุม
คณะอนุกรรม
การกลั่นกรอง
โครงการด้าน 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 
กระทรวงมหา
ดไทย 

แผนงาน 

                        

    แผนเงิน                         

3 

กิจกรรม 3 
การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
กำหนด
ขอบเขตงาน
และราคา
กลาง 

แผนงาน 

                        

    แผนเงิน                         

4 
กิจกรรม 4 
การจัดหาผู้รับ
จ้าง  

แผนงาน 
                        

    แผนเงิน                         

5 
กิจกรรม 5 
ผู้รับจ้าง

แผนงาน 
                        



                              แผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) 

 

207 

องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

ดำเนินการ
พัฒนาระบบ  

    แผนเงิน                         

6 

กิจกรรม 6 
การส่งมอบ
งานและ 
การตรวจรับ
พัสด ุ

แผนงาน 

             

  
 

  
 

 
  

  
  

แผนเงิน 
      

0.30
00 0.6000    

 0.60
00  0.6000 

0.600
0 

0.300
0  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3.0000 

 
5.11.14 ผลประโยชน์ที่ได้รับ (เช่น จำนวนประชากรผู้ได้รับผลประโยชน์ ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ เป็น
ต้น) 

1)   ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน 
-  การจ้างพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ 

       ขององค์กรให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบและบริหารงานพัสดุได้ครบวงจร ซึ่งใช้
เงิน 
       งบประมาณในคราวเดียว แต่สามารถใช้ได้ตลอดไป 

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

       ของผู้บริหาร 
-  อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงาน  โดยเมื่อมีการจัดซื้อ/จัดจ้างและตรวจรับ 

       สินค้า ระบบจะทำการข้ึนทะเบียนครุภัณฑ์ให้โดยอัตโนมัต ิ
-  สามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์  บันทึกซ่อมแซม  จำหน่าย  สูญหาย  ขาย 

       หรือบริจาค  ซึ่งทำให้ทราบสถานะของครุภัณฑ์ที่มีอยู่  
-  สามารถติดตามและตรวจสอบครุภัณฑ์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ช่วยให้หน่วยงาน 

       ต่าง ๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-  พนักงานองค์การจัดการน้ำเสียสามารถทำงานได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

      เพ่ิมมากข้ึน 
5.11.15 การวิเคราะห์ผลผลิต : ระบบพัฒนาบริหารงานพัสดุและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ. 
ผลลัพธ์ : มีโปรแกรมระบบบริหารงานพัสดุและอุปกรณ์ที่สามารถทำงานรองรับระบบการจัดซื้ อจัดจ้าง                 
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
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5.11.16 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง  :  การดำเนินการจัดทำระบบบริหารงานพัสดุไม่เป็นไปตามขอบเขตงานที่กำหนดไว้ 
 การบริหารความเสี่ยง  :  กำหนดคุณสมบัติของบริษัทผู้รับจ้างพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุ 
                                         ที่มีประสบการณ์และความชำนาญ 
 

5.11.16.1 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 ระบบมปีัญหาบ้าง แก้ไขได้ ตอบสนองผู้ใช้งาน 

ระดับ ๔ สูง ระบบเกิดปัญหา  ไม่สอบสนองผู้ใช้งาน   

ระดับ ๕ สูงมาก ระบบไม่สามารถใช้งานได้ 
 
 
5.11.17 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

ประเด็นการประเมิน   : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบริหารงานพัสดุ 
และอุปกรณ์ 

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล: แบบสอบถามสำรวจความเห็นและความพึงพอใจ 
ของพนักงาน 

5.11.18 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบริหารงานพัสดุ 

และอุปกรณ ์

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล :แบบสอบถามสำรวจความเห็นและความพึงพอใจของ 

พนักงาน 

ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ ๑ ครั้ง 
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5.11.19 การวิเคราะห์ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน 
1. การจ้างพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัสดุของ

องค์กรให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบและบริหารงานพัสดุได้ ครบวงจร ซึ่งใช้เงิน
งบประมาณในคราวเดียว 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/จัดจ้างและตรวจรับสินค้า

ระบบจะทำการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ให้โดยอัตโนมัติ 
4. สามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ บันทึกซ่อมแซม จำหน่าย สูญหาย ขายหรือบริจาค   

ซึ่งทำให้ทราบสถานะของครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่ 
5. สามารถติดตามและตรวจสอบครุภัณฑ์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ช่วยให้หน่วยงานต่าง 

ๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. พนักงานทำงานได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

 
5.11.20 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 ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความ
เหมาะสมที่จะลงทุน 
 

 
 

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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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 อตัราผลตอบแทนของโครงการ (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 
 
5.11.21 ผู้รับผิดชอบโครงการ   หัวหน้ากองพัสดุและบริการ ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร 
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5.12.1 โครงการจัดหาระบบการควบคุมและติดตามการดำเนินงานโครงการขององค์การจัดการน้ำเสีย 

5.12.2 หลักการและเหตุผล 
การปฏิรูประบบราชการ ได้กำหนดนโยบายการเพิ ่มประสิทธิภาพ การนำเทคโนโลยี

สารสนเทศมาสนับสนุนการทำงาน เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ประกอบกับเกณฑ์การประเมินผลการ
ดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี ๒๕๖๓ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจ มีการ
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนงานขององค์กร ทั้งในส่ วนของกระบวน  การดำเนินงาน การ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การตลาด และวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งต้องมีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล และการ
ดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ  ส่งผลให้ องค์การจัดการน้ำเสีย ทดลองติดตั้งโปรแกรมเขียน
ด้วยภาษา ภาษา PHP Open Source ซึ ่งเป็น web-base จ ึงไม่เส ียค่าใช ้จ ่ายในการนำมาใช ้งาน             
และสามารถนำไปติดตั้งบน G-Cloud ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (สพร.)  ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแต่อย่างใด 
 
5.12.3 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศบรหิารงานภายในขององค์การจดัการนำ้เสีย   
2. เพื่อทดสอบความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศของหนว่ยงานภายใน  
3. เพื่อพัฒนาทกัษะ และความรูด้้านระบบสารสนเทศของพนักงาน 

 
5.12.4 เป้าหมาย 

เพื่อจัดหาระบบการควบคุมและติดตามการดำเนินงานโครงการขององค์การจัดการน้ำเสีย 

 
5.12.5 วิธีดำเนินงานหรือกิจกรรม 

1. ค้นหาระบบโปรแกรม php open source ที ่สามารถนำมาประยุกต์ใช ้งานภายใน
หน่วยงาน (ไมเ่สียค่าใช้จ่ายใดๆ) 

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 
8. หากระบบเป็นที่น่าพอใจ ประกาศการใช้งานระบบ   

5.12.6 ระยะเวลาดำเนินการ 
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ปี พ.ศ.2563 
 
5.12.7 สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 

อจน. สำนักงานกรุงเทพ และสาขา 
 
5.12.8 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/การตอบสนองนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ อจน. 
ย ุทธศาสตร ์ที่  2 : ยกระด ับข ีดความสามารถส ู ่การเป ็นหน ่วยงานด ิจ ิท ัล (Digital 

Organization)  
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการจัดการน้ำเสีย  

 
5.12.9 งบประมาณโครงการ 

ปีงบประมาณ 2563 
งบประมาณรวม (จำแนกแต่ละปีงบประมาณ)  

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
รวม 

2563 2564 2565 2566 2567 

  0.5   0.5 

 
5.12.10 การวิเคราะห์ผลผลิต : ระบบสารสนเทศภายใน ที่สนับสนุนการทำงานขององค์การจัดการน้ำเสีย  
ผลลัพธ์ : มีระบบสารสนเทศบริหารงานสำนักงาน ในการเป็นหน่วยงานดิจิทัล (Digital Organization) 
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5.12.11 การบริหารความเสี่ยงโครงการ 
ประเมินค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

โอกาสที่จะเกิด คำนิยาม 

ระดับ ๑ น้อยมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ครบ ร้อยละ ๑๐๐  

ระดับ ๒ น้อย ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕  

ระดบั 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 

 
5.12.12 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

ประเด็นการประเมิน : บ ุคลากรสามารถใช ้ งานระบบสารสนเท ศ
บริหารงานสำนักงาน 

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน   : รายงานผลการใช้งานระบบสารสนเทศบริหารงาน 

สำนักงาน 
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5.12.13 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 

หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : การนำระบบสารสนเทศบริหารงานสำนักงาน  
ขององค์การจัดการน้ำเสียมาใช้ในการทำงาน 

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล :แบบสำรวจการใช้งานระบบสารสนเทศบริหาร 
งานสำนักงาน 

ระยะเวลาในการติดตามผล : ภายในช่วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน 
 
5.12.14 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝ่ายพัฒนาองค์กร  
 
5.12.15 การวิเคราะห์ผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน 
อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return หรือ IRR) มีค่าเท่ากับ 10.643  
32,388.36 อัตราผลตอบแทนที่ 8% 
B/C = 1.069 

ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 

1. ระบบสารสนเทศบริหารงานสำนักงาน 

 

5.12.16 ตัวชี้วัดและความสำเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคณุภาพ) 

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 แสดง
ว่า ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความเหมาะสมที่
จะลงทุน 

 
 
 
IRR= อัตราคิดลดตัวต่ำ + ผลต่างระหว่างอัตราติดลดทั้งสอง x NPV ของอัตราคิดลดตัวต่ำ 
                   ผลต่างของ NPV ตามอัตราคิดลดทั้งสอง 
     = 8 + (12-8) x (32,388.36)/[ 32,388.36-(-16,614.98)] 
     = 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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สรุป อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return หรือ IRR) มีค่าเท่ากับ 10.643 
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  คิดเปน็ค่าจ้างต่อเดือนสำหรับ4 คน ต่อปี 300,000.00 
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5.13.1 โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรในองค์กร (Digital 

Literacy) ของ อจน.     

5.13.2 หลักการและเหตุผล 
องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้แก่บุคลากรในองค์กร (Digital Literacy) ของ อจน. เพื่อให้เป็นไปตาม แผนการพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อจน. มีความ
จำเป็นที่จะต้องมีการให้ความรู้ และพัฒนาให้ทันยุคทันสมัยแก่พนักงานภายในองค์กร โดยการนำวิทยากร
จากภายนอกที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมเข้ามาเสริมในการดำเนินงานของพนักงาน อจน. ก้าวขึ้น
เป็นองค์กรชั้นนำ  

 
5.13.3 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปรับเปลี่ยนการทำงานของพนักงานภายในองค์กรมีความทันสมัย และเป็นยุคดิจิทัล 
2. ได้รับความรู้ความเข้าใจและนำองค์กรไปสู่ยุคดิจิทัล 
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

5.13.4 เป้าหมาย 
มีความเข้าใจและปรับเปลี่ยนมาใช้ในกระบวนการทำงานมากยิ่งข้ึน   

 
5.13.5 วิธีดำเนินงานหรือกิจกรรม 

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

5.13.6 ระยะเวลาดำเนินการ 
ปี พ.ศ.2563-2565 

 
5.13.7 สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 
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อจน. ส่วนกลาง และสำนักงานสาขา 
 
5.13.8 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 

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

 
5.13.9 งบประมาณโครงการ 

ปีงบประมาณ 2563-2565 
งบประมาณรวม (จำแนกแต่ละปีงบประมาณ)  

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ รวม 
2563 2564 2565 2566 2567 

 0.608 0.608   1.216 

 
5.13.10 การวิเคราะห์ผลผลิต : การดำเนินการจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้แก่
พนักงานได้เข้าใจ 
ผลลัพธ์ : พนักงานได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาประยุกค์ใช้ในการทำงานมากยิ่งขึ้น 
 
5.13.11 การบริหารความเสี่ยงโครงการ 
ประเมินค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

โอกาสที่จะเกิด คำนิยาม 

ระดับ ๑ น้อยมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ครบ ร้อยละ ๑๐๐  

ระดบั 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 

 
5.13.12 ประเมินผลเม่ือสิ้นสุดโครงการ 
 ประเด็นการประเมิน   : ความสำเร็จต่อการดำเนินงานหลักจากได้รับการ 

ฝึกอบรม 
 วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารแก่พนักงาน 

ที่ได้รับการฝึกอบรม 
 
5.13.13 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
 หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความสำเร็จต่อการดำเนินงานหลักจากได้รับการ 

ฝึกอบรม  
วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารแก่พนักงาน 

ที่ได้รับการฝึกอบรม 
ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  
 

5.13.14 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองสารสนเทศและประเมินผล 

5.13.15 การวิเคราะห์ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน 
- ไม่มี 
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ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 
1. พนักงานได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในการทำงานมากยิ่งขึ้น 
2. เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงานที่เข้าสู่ยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น 

 

5.13.16 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
ทำงานมากยิ่งขึ้น 

        

* 

  

  

    

* 

  

  * 

    

5 

เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของกระบวนการ
ทำงานท่ีเข้าสู่ยุคดิจิทลั
มากยิ่งข้ึน 

        

*   

      

*   

  

* 

    

5 
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5.14.1  โครงการศึกษาการบริหารจัดการองค์กร 8 Enablers  

5.14.2 ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการ 
1) ระดับหน่วยงาน (แผนวิสาหกิจ อจน.) 
     1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 
     2. กลยุทธ์ที่ 3.3 : ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ 
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 สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ 
      2.2.4 แผนมั่นคงแห่งชาติ (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล) 
     - แผนระดับที่ 3 (หากสามารถระบุได้)   - 

5.14 .3 หลักการเหตุผล  

องค์การจัดการน้ำเสีย )อจน (.ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการศึกษาการบริหารจัดการ
องค์กร 8  Enablers ขึ้น ให้แก่บุคลากรภายในของ อจน  .รู้ความเข้าใจในการจัดการบรหิารเพื่อสร้างความ

ของ อจน .ทั้งโดยมุ่งเน้นการพัฒนา  8 ด้าน  อย่างเป็นระบบ และขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
สามารถสะท้อนถึงความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้อย่างแท้จริง โดยได้พิจารณานำข้อดี /จุดแข็ง

ของระบบทั้ง 8 Enablers มาใช้ ปรับปรุงจุดด้อย ให้แก่องค์กรได้อีกด้วย 

 5.14.4 วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการขององค์กรให้มีความพร้อมในทุกด้าน 

2) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร 
3)  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานขององค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

5.14 .5 เป้าหมายโครงการ  

 1) เชิงปริมาณ พนักงาน และลูกจ้างมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร  
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2) เชิงคุณภาพ ยกระดับองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

5.14.6 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 1) เชิงปริมาณ พนักงานภายในองค์กรมีความเข้าใจในการดำเนินงานเพิ่มข้ึน 
 2) เชิงคุณภาพ องค์กรมีความพัฒนาและก้าวหน้าต่อการดำเนินงานมากขึ้น 

5.14.7 กลุ่มเป้าหมาย พนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย 

5.14.8 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 

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

5.14.10 การติดตามผล (ระบุวิธีการและระยะเวลา) 
การสำรวจประเมินผลการดำเนินงานหลักจากการนำระบบ 8 Enablers เข้ามาประยุกต์ใช้ภายใน

องค์กร 

5.14.11 พ้ืนที่เป้าหมาย (ระบุสถานที่ หรือพิกัดที่ตั้งของโครงการ) 
อจน. ส่วนกลาง และสำนักงานสาขา 

5.14.12 ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี) ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 
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5.14.13 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 

5.14.13.1 ประเภทรายการ  
 รายการดำเนินการ (Function) 
 รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม 
 รายการกอ่สร้าง 
 ค่าจ้างท่ีปรึกษา 

5.14.13.2 แผนการใช้จ่ายเงินรายเดือน      หน่วย : ล้านบาท 

ลำดับ 
กิจกรรม 

การดำเนินงาน 

แผนงา
น/ 

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 

แผนงา
น                         

   แผนเงิน                         

2 
กิจกรรม 2 
ดำเนินการและทำ
การฝึกอบรม/
ดำเนินกิจกรรม
ตามแผนผู้รับจ้าง 

แผนงา
น                         

  แผนเงิน 
                        

3 
กิจกรรม 3 ตรวจ
รับงาน 

แผนงา
น                         

    แผนเงิน                         
รวมงบประมาณ 5.0000 
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5.14.14 ผลประโยชน์ที่ได้รับ (เช่น จำนวนประชากรผู้ได้รับผลประโยชน์ ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ เป็น
ต้น) 

1. องค์กรมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักการ มีความเข้มแข็ง ผู้เกี่ยวข้องมี ความพึง
พอใจมากกว่าร้อยละ 80 

2. องค์กรมีคุณภาพการการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล 

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

5.14.16 ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสารสนเทศและประเมินผล 
 

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 

พนักงานภายในองค์กร
มีความเข้าใจในการ
ดำเนินงานเพิ่มขึ้น 

        

* 

  

  

    

* 

  

  * 

    

5 

องค์กรมีความพัฒนา
และก้าวหน้าต่อการ
ดำเนินงานมากขึ้น  

        

*   

      

*   

  

* 

    

5 
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5.15.1 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการน้ำเสีย 

5.15.2  ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการ 
1)ระดับหน่วยงาน (แผนวิสาหกิจ อจน.) 

1. ยุทธศาสตร์ที่  การพัฒนาการจัดการน้ำเสียด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

2. กลยุทธ์ที่  ประยุกต์ใช้ Green Technology ในการจัดการน้ำเสีย 
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 สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ 
      2.2.4 แผนมั่นคงแห่งชาติ (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล) 
     - แผนระดับที่ 3 (หากสามารถระบุได้)   - 

5.15.3 หลักการเหตุผล  
ปัจจุบัน องค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการบริหารจัดการ

ระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคทั่วประเทศกว่า 26 แห่ง รวมถึงการจัดให้มี และ
บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๗ แห่ง และศูนย์บริหารจัดการ
คุณภาพน้ำอีก 12 แห่ง 

องค์การจัดการน้ำเสีย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการลดการใช้พลังงาน การนำพลังงานที่สะอาด 
ซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ได้อย่างไม่มีวันหมด ง่ายต่อการดูแลรักษา มา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียต่อไปในอนาคต 
5.15.4 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดการน้ำเสีย สำหรับลดการใช้พลังงาน ในพ้ืนที่ที่องค์การจัดการ
น้ำเสียทำความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.15.5 เป้าหมายโครงการ 
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เพื ่อสร้างเทคโนโลยี และองค์ความรู ้ สำหรับการประยุกต์ใช้กับระบบบำบัดน้ำเสีย เพื ่อเป็น
ประโยชน์ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การใช้ระบบกังหันลมสำหรับลดการ
ใช้พลังงงาน เป็นต้น 

 
 

5.15.6 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
มีระบบการลดการใช้พลังงาน ใช้พลังงานสะอาดในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น ระบบ

กังหันลมสำหรับลดการใช้พลังงานในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย 
5.15.7 กลุ่มเป้าหมาย 

ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนรวมของ อปท. ที่มีข้อตกลงร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสีย 
5.15.8 วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์การจัดการน้ำเสยีกับ

สถาบันการศึกษา 

1 เดือน ฝ่ายวิศวกรรม 

2 การศึกษา การวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยเีพื่อลดพลังงาน

ในกระบวนการบำบดัน้ำเสีย 

6 เดือน ฝ่ายวิศวกรรม 

3 การทดสอบการทำงานของเทคโนโลยีเพื่อลดพลังงานใน

กระบวนการบำบัดน้ำเสีย  

3 เดือน ฝ่ายวิศวกรรม 

5.15.9 การประเมินผลโครงการ 
ประเด็นการประเมิน ผลงานนวัตกรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
วิธีการ ผลงานนวัตกรรมที่ผ่านความเห็นชอบจากสถาบันการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  รายงานผลการพัฒนานวัตกรรมและคู่มือการใช้งาน 

5.15.10 พื้นที่เป้าหมาย (ระบุสถานที่ หรือพิกัดที่ตั้งของโครงการ) ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนรวมของ 
อปท. ที่มีข้อตกลงร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสีย 
5.15.11 ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี) ตุลาคม 2563 – กรกฎาคม 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
5.15.12  งบประมาณทั้งหมด  

จำนวน 5.0000 ล้านบาท  

 1 ปี     ผูกพันเดิม    ผูกพันใหม่ 
ประเภทรายการ  
 รายการดำเนินการ (Function) 
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 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 

 
5.15.13  ผลประโยชน์ที่ได้รับ 

มีระบบการลดการใช้พลังงาน ใช้พลังงานสะอาดในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย  
 

5.15.14  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยงการดำเนินการ : ไม่สามารถวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการน้ำเสีย ได้ทันตามระยะเวลาที่
กำหนด 

 การบริหารความเสี่ยง : การเตรียมความพร้อม เช่น การจัดทำแผนการดำเนินงาน กำหนดระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ การประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน เป็นต้น 
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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 

มรีะบบการลดการใช้พลังงาน ใช้
พลังงานสะอาดในการบริหาร
จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 

        *         *      

  

*  5 

การพัฒนาด้าน Green 
Technology 

        

* 

  

  

    

* 

  

   

  

* 5 

 
 
5.15.15 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ฝ่ายวิศวกรรม องค์การจัดการน้ำเสีย 
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5.16.1 โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
 

5.16.2 หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546              

มาตรา 11 กำหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ ในส่วนราชการเพื่อให้ มีลักษณะเป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ    
เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้ง
ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการภายใน
สังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ภายใน
องค์กรเป็นการนำความรู้ มาใช้พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้ได้มากที่สุด โดยมีกระบวนการในการ
สรรหาความรู้ เพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันไปยังบุคลากรเป้าหมายได้ อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อพัฒนา
งานให้มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น พัฒนาคนหรือผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาฐานความรู้ขององค์กร  

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การจัดการน้ำเสียจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำกระบวนการ
จัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ และพัฒนา
ฐานความรู้ ภายในหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและบังเกิดผลต่อการปฏิบัติด้านพัฒนาองค์กร ดังนั้น 
จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM) ขององค์การจัดการน้ำเสีย 

 
5.16.3 วัตถุประสงค์ 

1. เพื ่อสร้างกระบวนการเรียนรู ้เกี ่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที ่ที ่ร ับผิดชอบของ
บุคลากร 

2. เพื่อสังเคราะห์งานของบคุลากรทกุฝ่ายขององค์การจดัการน้ำเสียให้เปน็ระบบ 
3. เพื่อบูรณาการการจดัการความรู้สู่การพัฒนางานที่ปฏบิัติจรงิ 

5.16.4 เป้าหมาย 

เพื่อจัดทำองค์ความรู้ของหน่วยงานให้เป็นระบบ  

5.16.5 วิธีดำเนินงานหรือกิจกรรม 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการจัดการความรู้ องค์การจดัการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 
2563 

2. ประกาศนโยบายจัดการความรู้ องค์การจดัการน้ำเสยี 
3. จัดทำแผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) 
4. จัดประชุมจดัการความรู้ (KM) เพ่ือการพัฒนาองค์กร จำนวน 5 ครัง้ เป็นอยา่งนอ้ย 



                              แผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) 

 

231 

องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

5. จัดทำวารสารสิ่งพิมพ์ /เว็บไซต์  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ าวสารเกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนรู้และเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

6. รายงานผลการดำเนนิงานของกลุ่มความรู ้
7. เข้ารว่มการสรรหา Best Practice 

5.16.6 ระยะเวลาดำเนินการ 
ปี พ.ศ.2564-2565 

5.16.7 สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 
อจน. สำนักงานกรุงเทพ และสาขา 

5.16.8 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/การตอบสนองนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ อจน. 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Human and 

Innovation) 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ   

5.16.9 งบประมาณโครงการ 
ปีงบประมาณ 2564-2565 

งบประมาณรวม (จำแนกแต่ละปีงบประมาณ)  

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
รวม 

2563 2564 2565 2566 2567 

 0.03 0.03   0.06 

 
5.16.10 การวิเคราะห์ผลผลิต : ระบบการจัดการความรู้ขอองค์การจัดการน้ำเสีย และบุคลากรสามารถ
นำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปพัฒนางานในองค์กรต่อไป 
ผลลัพธ์ : ระบบการจัดการความรู้ขอองค์การจัดการน้ำเสีย 
5.16.11 การบริหารความเสี่ยงโครงการ 
ประเมินค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๕ 

โอกาสที่จะเกิด คำนิยาม 

ระดับ ๑ น้อยมาก ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ครบ ร้อยละ ๑๐๐  

ระดับ ๒ น้อย ผลสำเร็จของงานเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕  
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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 

 
5.16.12 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

ประเด็นการประเมิน : บุคลากรสามารถเรียนรู้ได้จากระบบการจัดการ
ความรู้ขององค์การจัดการน้ำเสีย 

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน   :รายงานผลการใช้งานระบบการจัดการความรู้  

ขององค์การจัดการน้ำเสีย 
 
5.16.13 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 

หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : การนำระบบการจัดการความรู ้ ขององค์การ
จัดการน้ำเสียมาใช้ในการทำงาน 

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล : การนำข้อมูลเข้าระบบ และการถ่ายทอด             
องค์ความรู้ 

ระยะเวลาในการติดตามผล : ภายในช่วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน 
 

5.16.14 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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ฝ่ายพัฒนาองค์กร  

 
5.16.15 การวิเคราะห์ผลประโยชน์ 

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

2. หน่วยงานสามารถก้าวสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัลตามนโยบาย Thailand 4.0 

 

5.16.16 ตัวชี้วัดและความสำเร็จของโครงการ (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 

หนว่ยงานสามารถ
ก้าวสู่การเป็น
หน่วยงานดิจิทัล
ตามนโยบาย 
Thailand 4.0 

        

* 

  

  

    

* 

  

   

  

* 5 

 
 
 



                              แผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) 

 

234 

องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

 
 
5.17.1 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
5.17.2 หลักการและเหตุผล 

 เราได้สัมผัสกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้น พัฒนาการของการสื่อสารการ
ประชาสัมพันธ์ไปสู ่ร ูปแบบใหม่ การใช้ส ื ่อใหม่ที ่ เร ียกว่า “Application” และสื ่อ “New Media”                 
เข้ามามีบทบาทการดำเนินดิจิทัลเพื่อการเข้าถึงความต้องการของผู้รับ เพื่อตอบสนองความต้องการที่
แท้จริงและสามารถวัดผลได้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสร้างโอกาสทางการรับรู้ให้กว้างขวางขึ้น ดังนั้น 
องค์การจัดการน้ำเสียจึงจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกทางเทคโนโลยีที่คอยขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์
เพ่ือเข้าถึงไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน และให้สอดคล้องตามยุค Thailand 4.0 

 
5.17.3 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมพูนองค์กรความรู้ใหม่ให้กับบุคลากรภายในสำนักงาน และบุคลากรผู้ที่สนใจทั่วไป 
2. เพื่อเป็นการทำการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าผ่านไปยังช่องทางสื่อต่างๆ เพื่อให้เป้าหมาย

ได้รับรู้ข่าวสารอย่างทันท่วงที หรือเพ่ือป้องกันผลกระทบอย่างที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
5.17.4 เป้าหมาย 

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานที่มีเป้าหมายที่สำคัญให้แก่ประชาชนทราบ 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนทราบ 

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

 
5.17.6 ระยะเวลาดำเนินการ 

ปี พ.ศ.2563  
5.17.7 สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 

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

Sustainable) 
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการจัดการน้ำเสียตลอดห่วงโซ่อุปทานเพ่ือ

ประชาชน ประกอบด้วยแผนงาน/ โครงการ 
 
5.17.9 งบประมาณโครงการ 

ปีงบประมาณ 2564 
งบประมาณรวม (จำแนกแต่ละปีงบประมาณ)  

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ รวม 
2563 2564 2565 2566 2567 

 1.5    1.5 

 
5.17.10 การวิเคราะห์ผลผลิต : บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจก่อนนำความรู้และความสามารถไป
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน 
ผลลัพธ์ : ประชาชนมีความเข้าใจ ได้ความรู ้จากการถ่ายทอด และรู ้จักเป้าหมายในการดำเนินของ
หน่วยงาน 
 
5.17.11 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 

 
5.17.12 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 ประเด็นการประเมิน   : ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานสาขา 

และส่วนกลาง 
 วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจ 
 
5.17.13 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
 หัวขอ้หรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานสาขา 

และส่วนกลาง 
 วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจ 

ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  
 
5.17.14 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกหน่วยงาน และสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขา 
 
5.17.15 ผลประโยชน์ที่ได้รับ 

ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน 
- ไม่มี 
ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 
1. ความเข้าใจในเป้าหมายขององค์กรให้เป้าหมายทราบ 
2. มีความตระหนักถึงภัยอัตรายของน้ำเสีย 
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3. ส่งเสริมช่วยลดปริมาณน้ำเสียในประเทศให้น้อยลง 
 
5.17.16 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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5.18.1 โครงการพัฒนาระบบการบูรณาการข้อมูลและการจัดทำระบบพยากรณ์เตือนภัยสำหรับการ
บริหารจัดการน้ำเสีย 
 

5.18.2 หลักการและเหตุผล 
องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) มีภารกิจสำคัญคือ การจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับ

การบำบัดน้ำเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย และการให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบำบัดนำ้เสีย 

ทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียอย่างมี

ประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ” รวมถึง มีการให้บริการหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งในและนอกเขต

พ้ืนที่จัดการน้ำเสียเพื่อให้ อจน. มีอำนาจครอบคลุมในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้กับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นซึ่งมีระบบอยู่แล้ว สามารถเดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง “เขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย” 

หมายความว่า พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมานี   จังหวัด

สมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร และพ้ืนที่อ่ืน ตามท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศใน  ราชกิจจา

นเุบกษา ตามมาตรา ๓   

อย่างไรก็ดีปัจจุบันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำเสียยังกระจัดกระจายอยู่ตาม

หน่วยงานต่างๆ ทำให้ไม่มีข้อมูลเพียงพอต่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร นอกจากนี้

จำเป็นที่จะต้องมีระบบพยากรณ์การเตือนภัยสำหรับการบริหารจัดการน้ำเสีย เพ่ือนำข้อมูลที่บูรณาการมา

ได้ทำการคาดการณ์และป้องกันแก้ไขเหตุการณ์ท่ีอันอาจจะส่งผลต่อคุณภาพน้ำในวงกว้างได้อย่างทันท่วงที 

ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินโครงการพัฒนาระบบการบูรณาการข้อมูลและจัดทำระบบพยากรณ์การ

เตือนภัยสำหรับการบริหารจัดการน้ำเสียขึ้น 

5.18.3 วัตถุประสงค์ 

1. บูรณาการข้อมูลด้านการจัดการน้ำเสียและข้อมูลที่ เกี ่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ                
แล้วจัดทำเป็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปแสดงผลในระบบ War Room  
และการบริหารจัดการได้ 

2. จัดทำระบบพยากรณ์การเตือนภัยสำหรับการบริหารจัดการน้ำเสียในพื ้นที ่ล ุ ่มน้ำ
เจ้าพระยาและลุ่มน้ำท่าจีน 

3. เพื่อพัฒนาบุคลากรของ อจน. ให้มีความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ และเตรียมความพร้อมใน
การปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานในอนาคต 
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5.18.4 เป้าหมาย 
มีระบบระบบการบูรณาการข้อมูลและจัดทำระบบพยากรณ์การเตือนภัยสำหรับการบริหาร

จัดการน้ำเสียขึ้นและระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการจัดการน้ำเสียขององค์การจัดการน้ำเสียให้มี

คุณภาพ 

5.18.5 วิธีดำเนินงานหรือกิจกรรม 
1. เสนอโครงการเข้าที่ประชุมคณะทำงานดิจิทัลขององค์การจัดการน้ำเสีย 
2. จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
3. ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และดำเนินการพัฒนาระบบ 
4. ส่งมอบและตรวจรับงาน 
5. สำหรับโครงการงบประมาณไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้รายงานผลต่อคณะอนุกรรมการ

กลัน่กรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กระทรวงมหาดไทย 
6. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือทราบ  

 
5.18.6 ระยะเวลาดำเนินการ 

ปี พ.ศ.2564  
 
5.18.7 สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 

อจน. สำนักงานกรุงเทพ  
 

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

ขับเคลื่อนภารกิจของงานการจัดการน้ำเสีย  
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5.18.9 งบประมาณโครงการ 
ปีงบประมาณ 2564 

งบประมาณรวม (จำแนกแต่ละปีงบประมาณ)  

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
รวม 

2563 2564 2565 2566 2567 

 2.00    2.00 

 
5.18.10 การวิเคราะห์ผลผลิต : องค์การจัดการน้ำเสียมีข้อมูลและระบบเชื่อมโยงข้อมูลรวมถึงทำการ
เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและข้อมูลจากระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาตร์และระบบการบูรณา
การข้อมูลและจัดทำระบบพยากรณ์การเตือนภัยสำหรับการบริหารจัดการน้ำเสียขึ้นที่เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดทำระบบพยากรณ์การเตือนภัยสำหรับการบริหารจัดการน้ำเสีย 
ผลลัพธ์ : สามารถแก้ไขปัญหาหรือเตือนภัยหากมีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการดำเนินงานจัดการน้ำเสีย 
 
5.18.11 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  ไมส่อบสนองผู้ใช้งาน   

ระดับ ๕ สูงมาก ระบบไม่สามารถใช้งานได้ 

 
5.18.12 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

ประเด็นการประเมิน : ระบบพยากรณ์การเตือนภัยสำหรับการบริหาร
จ ัดการน ้ำ เส ียสามารถใช ้ งานได ้ดี  อย ่ างมี
ประสิทธิภาพ 

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล : การสำรวจความคิดเห็นการใช้งานระบบฯ 
 
5.18.13 การติดตามผล 

หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศของ 
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร 

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล : การสำรวจความคิดเห็นการใช้งานระบบฯ 
ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  

 
5.18.14 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝ่ายวิศวกรรม 
 
5.18.15 การวิเคราะห์ผลประโยชน์ 

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

อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถมีระบบระบบการบูรณาการข้อมูลและจัดทำระบบพยากรณ์การเตือนภัย

สำหรับการบริหารจัดการน้ำเสียขึ้นและระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการจัดการน้ำเสียขององค์การ

จดัการน้ำเสีย 

5.18.16 ตัวชี้วัดและความสำเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ 
1. สามารถจัดทำระบบการบูรณาการข้อมูลและจัดทำระบบพยากรณ์การเตือนภัยสำหรับการ

บริหารจัดการน้ำเสียแล้วเสร็จจำนวน 1 ระบบ 

เชิงคุณภาพ 
1. ระบบการบูรณาการข้อมูลและจัดทำระบบพยากรณ์การเตือนภัยสำหรับการบริหาร

จัดการน้ำเสียสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
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 

 
 
B/C = 1,988,501/1,714,678 = 1.16 
สรุป อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio ) มีค่าเท่ากับ 1.16 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า 
ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะ
ลงทุน 
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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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5. 19.1 โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือสำหรับตรวจสอบและรายงานคุณภาพน้ำที่ผ่านการ
บำบัดแลว้ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต (Online Monitoring) จำนวน 2 แห่ง 

5. 19.2  ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการ 
1) ระดับหน่วยงาน (แผนวิสาหกิจ อจน.) 

     1. ยุทธศาสตร์ที ่2    การพัฒนาการจัดการน้ำเสียด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี

 2. กลยุทธ์ที่ 4       การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตามและควบคุมการ
จัดการน้ำเสียอย่างบูรณาการ 

2) ความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ 
 - 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 สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ 

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

5. 19.3 หลักการเหตุผล 
ปัญหาแหล่งน้ำเน่าเสียของประเทศไทยส่วนใหญ่ เกิดจากการใช้ทรัพยากรน้ำโดยที่ไม่คำนึงถึง

ผลกระทบ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินจากการปนเปื้อนของสารมลพิษทางน้ำ
เพิ่มขึ้น ด้วยวิถีชีวิตคนไทยมีความผูกพันกับสายน้ำ โดยแม่น้ำเป็นทั้งแหล่งอาหาร เป็นเส้นทางคมนาคม 
เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือน เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา และใช้ในภาค
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เมื่อมีการเพิ่มขึ้นของประชากร ตลอดจนการขยายตัวทางเศรษฐกิ จและ
อุตสาหกรรม ทำให้แหล่งน้ำต่างๆ ต้องรับบทบาทในการรองรับของเสียจากแหล่งกำเนิดต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
จนเกินขีดความสามารถที่จะฟอกตัวเองตามธรรมชาติได้จนก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียขึ้น โดยในช่วงที่ผ่าน
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มาได้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียและก่อให้เกิดความเสียหายทั้งจากการตายของปลาในกระชังของเกษตรกรและ
สัตว์น้ำในธรรมชาติ ตลอดจนปัญหาในการอุปโภคบริโภค  

การประเมินคุณภาพน้ำ ตรวจสอบคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำเป็นการหาสาเหตุความสกปรกของน้ำ 
จะต้องตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของความสกปรก เพ่ือสืบหาสาเหตุความสกปรกและระดับของความ
สกปรก ในการตรวจสอบคุณภาพของแหล่งน้ำสามารถกระทำได้หลายวิธี แบ่งได้เป็นวิธีทางเคมี ทาง
กายภาพและ ทางชีวภาพ ค่าท่ีใช้ประเมินระดับความสกปรกและประเภทของความสกปรกในแหล่งน้ำ
เรียกว่าดัชนีคุณภาพน้ำ ซึ่งดัชนีที่ใช้ตรวจสอบคือ ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (Dissolved Oxygen : DO)                        
ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพน้ำที่แสดงให้ทราบถึงความสกปรกในรูปของ
สารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำคือ บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand : BOD) ถาแหล่งน้ำใดมีค่าบีโอดีสูง 
แสดงว่าแหล่งน้ำนั้นมีความสกปรกสูง ค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี แสดงให้เห็นปริมาณสารอินทรีย์                       
ที่เป็นต้นเหตุของความสกปรกในน้ำ (Chemical Oxygen Demand : COD) และค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
(pH) อีกท้ังสามารถใช้วิธีทางกายภาพ ได้แก่ อุณหภูมิ สี กลิ่น ความขุ่น และสภาพการนำไฟฟ้ามาร่วมใช้              
ในการวิเคราะห์แหล่งน้ำ ซึ่งการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำนิยมปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายทั้งในยุโรป 
สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย เป็นต้น 
 ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ใช้น้ำสามารถรับรู้สถานการณ์ปัญหาน้ำเน่าเสีย และเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสียเพื ่อลดผลกระทบ ตลอดจนเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ปัญหาคุณภาพน้ำที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และสามารถรับรู้ข้อมูลคุณภาพน้ำได้
ทันทีเพ่ือการแจ้งเตือนเมื่อเกิดภาวะน้ำเน่าเสีย องค์การจัดการน้ำเสีย จึงให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ
ระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ โดยการติดตั้งเครื่องมือสำหรับการ
ตรวจสอบและรายงานคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Online Monitoring) 
โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย ทั้งนี้ องค์การจัดการน้ำเสีย 
พิจารณาแล้วเห็นควรให้ติดตั้ง Online Monitoring จำนวน 2 แห่ง ในปี 2564 ได้แก่ เทศบาลตำบลราไวย์ 
และ เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ 
5. 19.4 วัตถุประสงค์ 
 1 เพื่อติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง              
มีประสิทธิภาพ 
 2 เพ่ือให้ส่งข้อมูลมาที่ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย 
 3 เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
5. 19.5 เป้าหมายโครงการ 
 โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือสำหรับตรวจสอบและรายงานคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Online Monitoring) จำนวน 2 แห่ง เพื่อติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้ง
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งข้อมูลมาที่ศูนย์ติดตามและ
รายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย (War room) 
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5. 19.6 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 1) เชิงปริมาณ 
 1.1 มีระบบติดตามคุณภาพน้ำที่มีประสิทธิภาพ สำหรับตรวจสอบคุณภาพน้ำและส่งข้อมูล
มายังรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย จำนวน 2 แห่ง 
 2) เชิงคุณภาพ 
  2.1 มีเครื่องมือสำหรับตรวจสอบและรายงานคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Online Monitoring) เพื ่อสนับสนุนการทำงานของศูนย์ติดตามและรายงาน
สถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย (War room)  
5. 19.7 กลุ่มเป้าหมาย 

พ้ืนที่ที่องค์การจัดการน้ำเสียเข้าดำเนินการบริหารจัดการ 
 

5. 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 

5. 19.9 การประเมินผลโครงการ 
   - ประเด็นการประเมิน   :   ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามความสามารถของ

ระบบและสามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       

   - วธิีการ    :   ตรวจวัดคุณภาพน้ำตามตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กำหนดไว้
ในประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   - เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน   :   ตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังจากผ่านการบำบัด 
1) ผลผลิต (ผลที่เกิดข้ึนทันทีโดยตรง) 

  1.1 คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 100   
 2) ผลลัพธ์ (ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต)  

2.1 การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ 
3) ผลกระทบ (ผลระยะยาวซึ่งเป็นผลจุดหมายปลายทาง)   - 
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5. 19.10 การติดตามผล (ระบุวิธีการและระยะเวลา) 
      หัวข้อในการติดตามคือ ระบบบำบัดน้ำเสียยังอยู่ในสภาพดีและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยวิธีการสุ่มตรวจคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียที่เข้าไป
ดำเนินการ และสัมภาษณ์/สำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการ 
5. 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 
5. 19.12 ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
5. 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 
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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
โครงการและขอ
อนุมัติโครงการ 

แผนงาน 
                        

  
 

แผนเงิน                        

2 
ติดต้ังและทดสอบ
ระบบตามสัญญา 

แผนงาน 
                        

    แผนเงิน                      4.0   

3 
สรุปผลรายงาน
ผู้บริหาร 

แผนงาน 
                        

    แผนเงิน                         

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4.0000 

  
5.19.14 ผลประโยชน์ที่ไดร้ับ 
 ประชาชนผู้ใช้น้ำสามารถรับรู้สถานการณ์ปัญหาน้ำเน่าเสีย และเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
ปัญหาน้ำเน่าเสียเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหาน้ำเสีย ตลอดจนเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ปัญหาคุณภาพน้ำที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสามารถรับรู้ข้อมูลคุณภาพน้ำได้ 
 
5.19.15 การวิเคราะห์ผลผลิต     

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

2. ช่วยควบคุมคุณภาพน้ำผ่านการบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
ผลลัพธ์ : 1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลคุณภาพน้ำผ่านการบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
    2. ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า   
 
5.19.16  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม   :   การเกิดภัยธรรมชาติของประเทศไทย เช่น น้ำท่วม ลมพายุ อาจ
เกิดปัญหาอุปสรรคกับระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งการเกิดภัยธรรมชาติเป็นเรื่องซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ อาจมี
โอกาสเกิดค่อนข้างน้อย ในการดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสีย แต่อาจเกิดขึ้นได้จากสภาพภูมิอากาศ
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก 
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 การบริหารความเสี่ยง   :  
1. จัดทำแผนสำรองฉุกเฉิน ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียเกิดความเสียหาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบ

ต่อประชาชนในพื้นท่ี 
2. จัดทำแผนหาเงินทุนสำรองกรณีมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย 
3. ให้ความรู้กับพนักงาน/ลูกจ้าง โดยการฝึกอบรมเรื่องการแก้ไขปัญหากรณีการเกิดภัยพิบัติทาง

ธรรมชาต ิ
4. จัดให้มีอุปกรณ์การแจ้งเตือนภัย  

5.19.17 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 
 
5.19.18 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

ประเด็นการประเมิน :โครงการจ ัดหาและต ิดต ั ้ ง เคร ื ่องม ือสำหรับ

ตรวจสอบและรายงานระบบรวบรวมน ้ำเสีย 

(Online Monitoring) ในระบบบำบัดน้ำเสียใช้งาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล : เก ็บข ้อม ูล จากระบบบำบ ัดน ้ำเส ียท ี ่ เข ้าไป

ดำเนินการ และตรวจสอบความถูกต้อง 
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5.19.19 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศของ 

ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร 
วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล : การสำรวจความคิดเห็นการใช้งานระบบฯ 
ระยะเวลาในการติดตามผล  : ปีละ 1 ครั้ง  

 
5.19.20 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 ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถมีระบบระบบการบูรณาการข้อมูลและจัดทำระบบพยากรณ์การเตือนภัย
สำหรับการบริหารจัดการน้ำเสียขึ้นและระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการจัดการน้ำเสียขององค์การ
จัดการน้ำเสีย 
5.19.16 ตัวชี้วัดและความสำเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. สามารถจัดหาและติดตั้งเครื่องมือสำหรับตรวจสอบและรายงานระบบรวบรวมน้ำเสีย 

(Online Monitoring) ในระบบบำบัดน้ำเสียให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเสร็จจำนวน 5 พื้นที่ 
เชิงคุณภาพ 

1. เครื่องมือสำหรับตรวจสอบและรายงานระบบรวบรวมน้ำเสีย (Online Monitoring) ใน
ระบบบำบัดน้ำเสียใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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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 ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะ
ลงทุน 

IRR= อัตราคิดลดตัวต่ำ + ผลต่างระหว่างอัตราติดลดทั้งสอง x NPV ของอัตราคิดลดตัวต่ำ 
                      ผลต่างของ NPV ตามอัตราคิดลดทั้งสอง 
     = 8 + (12-8) x (233,527.80)/[ 233,527.80-(-33,016.44)} 
     = 11.50 
 

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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สรุป อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return หรือ IRR) มีค่าเท่ากับ 11.50 
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 
 
5.19.16 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองประสานงานกลาง 1,2    ฝ่ายจัดการน้ำเสีย 1,2    สายงานปฏิบัติการ 
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5.20.1 โครงการจัดทำ Application เพื่อใช้ตรวจสอบและประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ระบบบำบัดน้ำเสีย 
5.20.2 หลักการและเหตุผล 

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ ไปสู่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ และ

ช่วยกันป้องกันและรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม แต่ช่องทางการเผยแพร่ โดยอาศั ย สื่อมวลชนแขนง

ต่างๆ เป็นไปได้อย่างจำกัด เนื ่องจากต้องนำเสนออย่างต่อเนื ่องซึ ่งต้องใช้งบประมาณดำเนินการสูง  

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการสื่อสารและระบบสารสนเทศในปัจจุบัน ที่มีความก้าวหน้า จะเข้ามามี

บทบาทอย่างมากในการเป็นช่องทางสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ในลักษณะของทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา โดยใช้

อุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์ หรือ แท็บเล็ต เป็นสื ่อกลางในการเข้าถึงข้อมูลของส่ วนราชการที ่มีต้นทุน                

การดำเนินการไม่แพง ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง และเป็นช่องทางให้ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดำเนินการกับหน่วยงานภาครัฐอย่างไม่มีข้อจำกัดไม่ว่า จะเป็นการเสนอความคิดเห็น การแจ้งข้อมูล

ข่าวสารให้แก่ทางราชการเป็นต้น 

องค์การจัดการน้ำเสียจึงได้ดำเนินการจัดให้มีการพัฒนาระบบ Application เพ่ือใช้ตรวจสอบ

และประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระบบบำบัดน้ำเสีย  ที่สามารถตรวจสอบและติดตามปริมาณ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ real-time ในแต่ละพ้ืนที่ดำเนินการ และนำมาใช้ในการติดตามประเมินผล

การดำเนินโครงการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทยที่จะใช้เป็น

เครื่องมือในการสื่อสารข้อมูลขององค์การจัดการน้ำเสียไปยังประชาชน ภาคประชาชน และหน่วยงานของ

รัฐหรือองค์กรต่างๆของรัฐ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่องค์การจัดการน้ำเสีย ได้ร่ วมกันปฏิบัติงานในการ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพของแหล่งน้ำ รวมถึงสร้างความตระหนักเรื่องภาวะโลกร้อนให้กับประชาชน  

5.20.3 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างประชาชน เครือข่ายภาคประชาสังคม 

ส่วนราชการ หรือองค์กรอื่นๆ ของรัฐ กับ อจน. ในการปฏิบัติงาน ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพแหล่ง
น้ำ และสร้างความตระหนักเรื่องภาวะโลกร้อนให้กับประชาชน  

2. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
3. เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท

และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามภารกิจของ อจน. 
5.20.4 เป้าหมาย 

1. ระบบฐานข้อมูลที่สามารถตรวจสอบและติดตามปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ 
real-time ในแต่ละพ้ืนที่ดำเนินการ 
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2. สามารถนำมาใช้ในการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์
ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย 
 
5.20.5 วิธีดำเนินงานหรือกิจกรรม 

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

กลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กระทรวงมหาดไทย และ  
7. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือทราบ  

 
5.20.6 ระยะเวลาดำเนินการ 

ปี พ.ศ.2564 
 

5.20.7 สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การจัดการน้ำเสีย 

 

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

ขับเคลื่อนภารกิจของงานการจัดการน้ำเสีย  
 

5.20.9 งบประมาณโครงการ 
ปีงบประมาณ 2564 
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งบประมาณรวม (จำแนกแต่ละปีงบประมาณ)  

หน่วย : ล้านบาท 

ปีงบประมาณ 
รวม 

2563 2564 2565 2566 2567 

 0.7    0.7 

 
5.20.10 การวิเคราะห์ผลผลิต : ระบบฐานข้อมูลที่สามารถตรวจสอบและติดตามปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกแบบ real-time ในแต่ละพื้นที่ดำเนินการ โดยสามารถนำมาใช้ในการติดตามประเมินผลการ

ดำเนินโครงการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย 

ผลลัพธ์ : สร้างความตระหนักเรื่องภาวะโลกร้อนให้กับประชาชน 

5.20.11 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  
 

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 

 
 



                              แผนดิจิทัลองค์การจัดการน้ำเสีย ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) 

 

256 

องค์การจัดการน้ำเสีย กันยายน 2563 

 
 
5.20.12 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

ประเด็นการประเมิน :ความพึงพอใจต่อ Application เพื่อใช้ตรวจสอบ

และประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระบบ

บำบ ัดน ้ำเส ีย แบบ real-time ในแต ่ละพ ื ้นที่

ดำเนินการ 

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจของ

ผ ู ้ ใช ้ งาน  Application เพ ื ่ อใช ้ตรวจสอบและ

ประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระบบ

บำบ ัดน ้ำเส ีย แบบ real-time ในแต ่ละพ ื ้นที่

ดำเนินการ 

5.20.13 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
หัวข้อหรือประเด็นในการติดตามผล  : ความพึงพอใจต่อการสร้างความตระหนักด้านภาวะ

โลกร้อน 
วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล : แบบสอบถามสำรวจความเห็นและพึงพอใจ 
ระยะเวลาในการติดตามผล  : ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
 

5.20.14 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสารสนเทศและประเมินผล / ฝ่ายจัดการน้ำเสียสาขา 1 และ 2 

5.20.15 การวิเคราะห์ผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน 
สรุป อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return หรือ IRR) มีค่าเท่ากับ 
8.743 

                NPV = 8,057.10 อัตราผลตอบแทนที่ 8% 
B/C = 1.012 
ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินเชิงคุณภาพ และ/หรือ ปริมาณ 
1. ประชาชนได้รับทราบถึงปัญหาภาวะโลกร้อน 

5.20.16 ตัวชี้วัดและความสำเร็จของโครงการ (อธิบายความคุ้มค่าในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 
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เชิงปริมาณ 
1. สามารถจัดทำ Application เพื่อใช้ตรวจสอบและประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในระบบบำบัดน้ำเสีย 
เชิงคุณภาพ 

1. Application เพื่อใช้ตรวจสอบและประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระบบบำบัด
น้ำเสียใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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 

 
 
 
 
B/C = 656,205/648,148= 1.012 
สรุป อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio ) มีค่าเท่ากับ 1.012 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดง
ว่า ผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความเหมาะสมที่
จะลงทุน 
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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 
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5.21.1 ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการศึกษาและกำหนดแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ   (Eco-Efficiency) 

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

เสียอย่างบูรณาการ 
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 สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ 
      2.2.4 แผนมั่นคงแห่งชาติ (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล) 
     - แผนระดับที่ 3 (หากสามารถระบุได้)  - 

5 .2 1 .3 หลักการเหตุผล  )ยบายใด และจะต้องระบุว่ระบุถึง ที่มา ความจำเป็น มาจากนโ าสอดคลอ้ง

กับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ อจน  .ข้างต้นอย่างไร(  

 ปริมาณน้ำเสียที่ต้องได้รับการบ้าบัดเพิ่มขึ้น ย่อมส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นในการ
บำบัด   น้ำเสีย (อาทิ สารเคมี และไฟฟ้า) และกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียที่เพ่ิ มขึ้น ด้วยความ
ตระหนักถึงผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการหรือบริหารจัดการน้ำเสีย อจน. จึงเห็นควรกำหนดให้มี
การศึกษาและ 
กำหนดแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency: EE) ตามแนวทาง ISO 
14045 เป็นครั้งแรก ด้วยความมุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรที่ประกอบกิจการบำบัดน้ำเสียหรือบริหารจัดการน้ำ
เสียด้วยความยั่งยืนในอนาคตท้ังในมิติด้านเศรษฐศาสตร์และมิติด้านสิ่งแวดล้อม 
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5.21.4 วัตถุประสงค์ 
4.1  เพื่อจัดทำข้อมูลบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมในแต่ละเทคโนโลยีของการบำบัดน้ำเสียที่ อจน. 

ดำเนินการหรือให้บริการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 
4.2 เพื ่อช่วยในการบริหารจัดการลูกค้า (อปท.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับระบบ

ประเมินผลรัฐวิสาหกิจแบบใหม่ของ สคร. 
4.3  เพื่อประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency: EE) ที่เหมาะสมกับกิจการ

บำบัดน้้าเสียที่ อจน. ดำเนินการหรือให้บริการบริหารจัดการระบบบำบัดน้้าเสีย ตามแนวทาง 
ISO 14045 

5.21.5 เป้าหมายโครงการ 

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

5.21.6 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 1) เชิงปริมาณ ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมและตัวชี้วัดด้านเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมกับบริบทของ
กิจการบำบัดน้ำเสียของ อจน. มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 70 
 2) เชิงคุณภาพ เจ้าหน้าที่ของ อจน. มีความเข้าใจในหลักการการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (Eco-efficiency: EE) และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อยอดกับองค์กรได้ 

5.21.7 กลุ่มเป้าหมาย พนักงานภายในองค์กร 

5.21.8 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 

4.กิจกรรมที่ 4 จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

10 วัน กองพัสดุและบริการ 

5.กิจกรรมที่ 5 ดำเนินการจัดหาผู้ว่าจ้าง และดำเนินโครงการ 200 วัน กองพัสดุและบริการ 
6.กิจกรรมที่ 6 ส่งมอบและตรวจรับงาน 5 วัน คณะกรรมการตรวจรับฯ 
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5.21.9 การประเมินผลโครงการ 
ประเมินผลโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
   - ประเด็นการประเมิน ประเมินผลการลดการใช้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นรายไตร

มาส 
   - วธิีการ โดยการเก็บข้อมูลจากการบำบัดน้ำเสีย 
   - เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประเมินหลักจากการใช้งานโดยประเมินผลจากผู้ปฏิบัติงาน และ

รายงานมายังผู้บริหาร 
1) ผลผลิต (ผลที่เกิดข้ึนทันทีโดยตรง) มีการลดค่าใช้จ่ายในองค์กรมากข้ึน 
2) ผลลัพธ์ (ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต) ช่วยรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติระหว่างการ

ดำเนินงาน 
3) ผลกระทบ (ผลระยะยาวซึ่งเป็นผลจุดหมายปลายทาง) เป็นระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

พร้อมทั้งช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย 

5.21.10 การติดตามผล (ระบุวิธีการและระยะเวลา) 
การติดตามประเมินผลทุกๆไตรมาส 
 

5.21.11 พ้ืนที่เป้าหมาย (ระบุสถานที่ หรือพิกัดที่ตั้งของโครงการ) 
องค์การจัดการน้ำเสีย 

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

5.21.13 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  

4.21.13.1 ประเภทรายการ  
 รายการดำเนินการ (Function) 
 รายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม 
 รายการก่อสร้าง 
 ค่าจ้างท่ีปรึกษา 
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5.21.13.2 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 
จัดซื้อจัดจ้าง 

แผนงาน                         
  แผนเงิน                         
2 กิจกรรม 2 

ดำเนินโครงการ
ติดตั้ง และ
ทดสอบระบบ 

แผนงาน                         

  แผนเงิน 

                        

3 
กิจกรรม 3 
ตรวจรับงานและ
ประเมินผล 

แผนงาน 

                        
    แผนเงิน                         

รวมงบประมาณ 10.0000 

5.21.14 ผลประโยชน์ที่ได้รับ (เช่น จำนวนประชากรผู้ได้รับผลประโยชน์ ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดได้ เป็น
ต้น) 

1. องคก์รมีหลักการประเมินประสิทธิภาพถูกต้องตาม ISO 14045  
2. ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต 
3. ช่วยให้กระบวนการบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพเพิ ่มขึ้นให้ได้ปริมาณมากขึ ้นและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 

5.21.15 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ : การปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยต้องมีความคำนึงถึงการรักษา
ระบบนิเวศทางธรรมชาติอาจเกิดการเข้าใจผิดในการดำเนินงาน 
 การบริหารความเสี่ยง : การอบรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  
5.21.16 ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสารสนเทศและประเมินผล 
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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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


