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ค ำน ำ 
แผนแม่บทการสร้างความคิดสร้างสรรค์และการบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 

๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ 1) จัดท้าขึ นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการด้าเนินงานด้านการสร้างความคิดสร้างสรรค์และการ
จัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ และใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดท้าแผนปฏิบัติการนวัตกรรม
ประจ้าปี โดยกรอบการด้าเนินงานของแผนแม่บทฯ ฉบับนี  ด้าเนินงานภายใต้นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย 
แผนงานที่ส้าคัญ เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม นโยบายประเทศไทย ๔.๐ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นโยบายคณะกรรมการ นโยบายส้านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ที่ก้าหนดเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่ด้านการจัดการนวัตกรรม 
(Innovation Management : IM)  รวมทั งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกองค์กร ผลการด้าเนินงานที่ผ่านมา 
ข้อสังเกตประเด็นปัญหาที่ได้จาก สคร.  เป็นต้น 

 ทั งนี  การด้าเนินงานต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ศักยภาพองค์กร การเงิน 
การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของพนักงาน และความต้องการของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยนวัตกรรม
จะมีผลท้าให้องค์กรเกิดสิ่งใหม่ ทั งมิติด้านผลิตภัณฑ์ มิติบริการ มิติกระบวนการท้างาน รวมถึงมิติรูปแบบการด้าเนินรูปแบบ
การด้าเนินธุรกิจหรือภารกิจใหม่ขององค์กร (Business Model) ซึ่งจะสร้างคุณค่า (Value) ใหม่ให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างเป็นรูปธรรม โดยนวัตกรรมจ้าเป็นต้องถูกพัฒนาเชื่อมโยง บูรณาการมาจากรากฐาน ๓ ปัจจัย ได้แก่ นวัตกรรม
ต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์  ต้องมีความใหม่ และต้องสร้างคุณค่าใหม่  

องค์การจัดการน ้าเสียได้ให้ความส้าคัญการน้าองค์กรไปสู่การจัดการนวัตกรรมที่ยั่งยืน โดยผู้บริหารได้มอบ
นโยบายการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม จนสามารถน้าความคิดสร้างสรรค์ไปปรับปรุงพัฒนา
คิดค้นให้เกิดนวัตกรรม ทั งผลิตภัณฑ์ และบริการ กระบวนการท้างาน รูปแบบธุรกิจใหม่/ภารกิจใหม่ในทุกระดับ ทั งนี ได้มี
การแต่งตั งคณะท้างานในระดับองค์กร ระดับสายงาน โดยแผนแม่บทการสร้างสรรค์นวัตกรรมและบริหารจัดการนวัตกรรม
ขององค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 2563-2565 (ทบทวนครั งที่ 1) ประกอบด้วย 1 ยุทธศาสตร์ 2 กลยุทธ์ และ 4 แผนงาน/
โครงการ  
 

คณะท้างานการสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย 
คณะท้างาน WMA IM Team 

  พฤศจิกายน ๒๕๖3 
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นโยบำยของคณะกรรมกำรองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 
 

1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ในพื นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ  โดยแบ่งเป็น 
3 ส่วน คือ 

1.1 เขตพื นที่ลุ่ มน ้ าวิกฤติ  ซึ่ งประกอบด้วย พื นที่ลุ่ มน ้ า เจ้าพระยาตอนล่าง และพื นที่ลุ่ มน ้ า 
ท่าจีนตอนล่าง  

1 . 2  ร ะ บ บ บ้ า บั ด น ้ า เ สี ย ข อ ง ชุ ม ช น ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ ใ น พื น ที่ อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น 
จ้านวน 105 แห่ง  

1.3 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่บั่นทอนความเป็นอยู่ของประชาชนบริเวณ
ใกล้เคียงพื นท่ีตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  

2. สนับสนุนการแก้ ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ งและการขาดแคลนน ้ าตามแนวนโยบายของรัฐบาล  
โดยพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการน้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Reclaim Water) และเป็นการลด
ปริมาณน ้าทิ งสู่แหล่งน ้าธรรมชาติหรือแหล่งน ้าสาธารณะ อีกทั งเป็นการเพ่ิมศักยภาพและโอกาสการเข้าถึงการใช้น ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาองค์กร และสมรรถนะบุคลากร เ พ่ือให้ เป็นองค์กรแห่ งการเรียนรู้ และสอดคล้องกับ  
หลักธรรมาภิบาล 

4. ปรับปรุงภาพลักษณ์องค์การจัดการน ้าเสีย เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ควบคู่กับการสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื นท่ีที่ด้าเนินการ 

5. รักษาสิ่งแวดล้อมของแหล่งน ้าและสุขภาพในชีวิตประจ้าวันของประชาชน  
6. ปรับปรุ งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ เกี่ ยวข้องกับภารกิจขององค์การจัดการน ้ า เสียให้มี  

ความเหมาะสมและสามารถด้าเนินงานได้ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์การจัดการน ้าเสีย 
7. ส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการน ้าเสีย เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว 

ขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรที่มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล “ประเทศไทย 4.0”   
  



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๕- 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

แผนแม่บทการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-
๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ 1) ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารองค์กร และได้รับความร่วมมือจากพนักงานโดยการมีส่วนร่วมให้
การสร้างนวัตกรรมของ อจน. ประสบผลส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือน้าความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาต่อยอดเป็น
นวัตกรรม (Innovation) หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่มีคุณค่า มีประโยชน์ (Value Creation) สามารถน้าไปประยุกต์ให้เกิด
รูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ (Business Model Innovation) ในที่สุด 

องค์การจัดการน ้าเสียให้ความส้าคัญกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้องค์กรเกิดสิ่ง
ใหม่ ทั งมิติด้านผลิตภัณฑ์ มิติบริการ มิติกระบวนการท้างาน รวมถึงมิติรูปแบบการด้าเนินรูปแบบการด้าเนินธุรกิจโดย
นวัตกรรมจ้าเป็นต้องถูกพัฒนาเชื่อมโยง บูรณาการมาจากรากฐาน ๓ ปัจจัย ได้แก่  

นวัตกรรมต้องเกิดจำกควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creativity) ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมต้องมีควำมใหม่ (Newness) ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ กระบวนการผลิตกระบวนการบริการใหม่ 
น วัตกร รมต้ อ งส ร้ ำ งคุณค่ ำ ใ ห ม่  ( Value) เ พ่ิ มประสิ ทธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง าน  บริ ห า รจั ดกา ร 

การให้บริการ ยกระดับศักยภาพการแข่งขัน 
นวัตกรรมสำมำรถแบ่งรูปแบบได้ 4 รูปแบบ ดังนี  
1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ ที่ใช้กับคนหรือผู้บริโภคซึ่งนวัตกรรมที่จะ

เกิดขึ นจะเก่ียวข้องกับส่วนประกอบ(components) และระบบ (System) 
๒. นวัตกรรมด้านบริการ (Services Innovation) : (Intangible product) หรือ การบริการ (services) ไม่

สามารถจับต้องได้เหมือน Product Innovation จะเป็นรูปแบบของการให้บริการ เช่น การเปลี่ยนแปลงของบริการด้านการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมน ้าเสียของ อจน. บริการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย สามารถให้ลูกค้า
ก้าหนด ประเภท วิธีการการจ่ายเงินได้เอง เป็นต้น 

3. นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) ถ้าเกิดขึ นจะมีผล กระทบต่อสังคมมากกว่ารูปแบบ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และบริการ 

4. นวัตกรรมรูปแบบการด้าเนินธุรกิจใหม่ขององค์กร (Business Model Innovation) ซึ่งสร้างคุณค่า (Value) 
ใหม่ให้แก่องค์กรที่มีการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ 

 
กำรวิเครำะห์ SWOT 
จุดแข็ง (Strength: S)  

1. มีการคิดค้นนวัตกรรมด้านการจัดการน ้าเสีย โดยจัดท้าเป็นระบบบ้าบัดน ้าเสียใต้ดินและสามารถใช้
ประโยชน์จากพื นที่ด้านบนที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า 

2. กระบวนการท้างานภายในองค์กร สามารถพัฒนา ปรับปรุง ต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้โดยการน้า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการด้าเนินงาน 



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
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-๖- 

 
จุดอ่อน (Weaknesses: W) 

1. การสร้างบรรยากาศและแนวทางเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความคิดสร้างสรรค์
และพัฒนาเป็นนวัตกรรม ยังไม่ต่อเนื่องการสร้างบรรยากาศและแนวทางเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สร้างความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาเป็นนวัตกรรม ยังไม่ต่อเนื่อง 

2. กระบวนการนวัตกรรมยังไม่ครบถ้วนทั ง 4 ด้าน ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนงาน 
นวัตกรรมบริการ นวัตกรรมธุรกิจใหม่ตามหลักเกณฑ์ 

3. โครงสร้างองค์กรยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านการจัดการนวัตกรรมโดยตรง 
โอกำส (Opportunities: O) 

1. รัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาระบบบ้าบัดน ้าเสียและ
กระบวนการท้างาน 

2. มีความร่วมมือแลกเปลี่ยนแนวทางการด้าเนินการด้านการจัดการนวัตกรรมกับหน่วยงานภายนอก 
3. ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความคาดหวังให้องค์การจัดการน ้าเสียพัฒนานวัตกรรมเพ่ือช่วยให้การบริหาร

จัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียมีความคล่องตัว รวดเร็วมากยิ่งขึ น 
ข้อจ ำกัด (Threats: T) 

1. เกิด Digital Disruption ส่งผลให้นวัตกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
2. ช่องทางการส้ารวจความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังไม่สามารถครอบคลุมกลุ่ม

ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 
จากการวิเคราะห์ SWOT สามารถสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ได้ดังนี  

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่ตอบสนองต่อลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั งภำยในและภำยนอกองค์กร 
วิสัยทัศน์  

“บริหารจัดการน ้าเสียชุมชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน ภายในปี 2569” 
พันธกิจ  

1. ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชนทั่วประเทศ 
2. ปรับปรุงฟื้นฟู และบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชนทั่วประเทศ 
3. ให้บริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เก่ียวข้องกับการจัดการน ้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ 

เป้ำประสงค์ด้ำนกำรจัดกำรนวัตกรรม 
1. คุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื นที่ดีขึ น 
2. ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อนวัตกรรมของ อจน. 
3. การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 
4. มีวัตกรรมที่สนับสนุนกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน 



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
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-๗- 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพัฒนำนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั งภำยในและภำยนอกองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการความคาดหวังของกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 
โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพให้แก่นวัตกรรมทุกระบบ 
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการน ้าเสียด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย 
ตัวชี วัด 
1. ผลการวัดคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าแต่ละพื นที่ 
2. ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ 
1. การพัฒนานวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. พัฒนาบุคลากรด้านความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดนวัตกรรมภายในองค์กร 
ตัวชี วัด 
1. ร้อยละความส้าเร็จในการน้านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ 
2. จ้านวนนวัตกรรมที่สนับสนุนกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน 
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-๘- 

บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑ หลักกำรและเหตุผล 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั งภายในและภายนอกประเทศใน
หลายมิติที่ส้าคัญ ซึ่งมีผลกระทบทั งที่เป็นโอกาสและอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก รวมถึงการผลักดันให้
ประเทศไทยปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based  Economy” หรือ“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” 
เพ่ือสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยกระบวนการพัฒนาประเทศภายใต้ “Thailand  ๔.๐” ด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือน้าประเทศให้หลุดพ้นจาก “กับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income 
Trap)” 

การประเมินผลการด้าเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจ ตอบสนองกับ
สภาพแวดล้อมในการด้าเนินภารกิจ/ธุรกิจ การแข่งขัน ความต้องการของผู้ใช้บริการ และบริบทที่ เปลี่ยนแปลงไป เช่น การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น รวมถึงนโยบายส้าคัญ เช่น ไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้   ทั งนี  รัฐวิสาหกิจต้องมีการบริหารจัดการ 
นวัตกรรมที่ดีท่ีเป็นระบบ สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ และผลิตผลงาน นวัตกรรม ได้อย่างสูงสุด ทันกับโลกและการ
เปลี่ยนแปลง ในปัจจุบัน 

องค์การจัดการน ้าเสีย รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั งขึ นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั งองค์การ
จัดการน ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘ และปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ในมาตรา ๖ (หน้า ๔) คือ “การจัด
ให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม ส้าหรับการบ้าบัดน ้าเสียภายในเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย  และการให้บริการรับบริหารหรือจัดการ
ระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งในและนอกเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย รวมทั งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน ้าเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ิมขึ นจากเดิม คือ มีการให้บริการหรือจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งใน
และนอกเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย เพื่อให้องค์การจัดการน ้าเสียมีอ้านาจครอบคลุมในการจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับ
องค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งมีระบบอยู่แล้ว สามารถเดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในปี ๒๕๕๘ แก้ไข ในมาตรา ๒๖ 
วรรคสอง โดยให้ผู้รักษาการแทนผู้อ้านวยการมีอ้านาจหน้าที่อย่างเดียวกับผู้อ้านวยการ 

“เขตพื นที่จัดการน ้าเสีย” หมายความว่า พื นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม  จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร และพื นที่อ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีก้าหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ตามมาตรา ๓ อ้านาจหน้าที่ขององค์การจัดการน ้าเสีย เป็นไปตามมาตรา ๗ ให้องค์การจัดการน ้าเสียมีอ้านาจกระท้า
การตา่ง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ (มาตรา ๖)  

   กระบวนการจัดท้าแผนแม่บทการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการ
น ้าเสียให้ความส้าคัญกับการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมจนสามารถน้าความคิดสร้างสรรค์ไป
ปรับปรุงพัฒนาคิดค้นให้เกิดนวัตกรรม ทั งผลิตภัณฑ์ และบริการ กระบวนการท้างาน รูปแบบธุรกิจใหม่/ภารกิจใหม่ในทุก



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๙- 

ระดับ  เช่น นวัตกรรมระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ระดับบุคคล เพ่ือพัฒนาไปจนถึงระดับโลกต่อไป ซึ่งการสร้างความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบผ่านการพัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
๑ .๒ กำรพัฒนำนวัตกรรมของ อจน.  

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างนวัตกรรมขององค์กรเป็นสิ่งจ้าเป็นที่องค์กรจะต้องพัฒนาและเตรียม
ความพร้อมให้เท่าทันเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ นในอนาคต ด้วยการบ่มเพาะบุคคลากรให้เข้าใจและมี
ความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรม (Creative thinking & Innovation Mindset) กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์ กล้า
ท้าอย่างมีเหตุและผล (from Fixed Mindset to Growth Mindset) เสริมสร้างความรู้ ทักษะ จนสามารถประยุกต์ใช้ใน
พัฒนาการท้างานกระบวนการท้างาน (Process Innovation) ให้ดีขึ นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง    

ตลอดจนให้เกิดการพัฒนาองค์กรให้เกิดเป็นค่านิยม วัฒนธรรมในการเรียนรู้เรียน เพ่ือต่อยอดในการสร้าง
นวัตกรรม โดยสร้างบรรยากาศให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การเปิดโอกาสให้ทุกคนในองค์กร ได้คิดสร้างสรรค์ กล้าที่จะน้าเอา
เ ส น อ แ น ว ค ว า ม คิ ด ดี  ๆ  เ พ่ื อ พั ฒ น า ต่ อ ย อ ด เ ป็ น น วั ต ก ร ร ม  ( Innovation) ห รื อ ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ สิ่ ง ใ ห ม่ ๆ 
เช่ น  ผลิตภัณฑ์  กระบวนการหรือบริ การ ใหม่ ๆ  (Product, Process, Service Innovation) เป็ นต้น  ที่ มี คุณค่ า 
มีประโยชน์ ( Value Creation ) และสามารถน้ามาส่งต่อหรือขยายได้ในเชิงพาณิชย์ (Commercial) ได้อย่างมั่นใจจน
สามารถต่อยอดเป็นการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ (Business Model Innovation) ในที่สุด 

องค์การจัดการน ้าเสียให้ความส้าคัญกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้องค์กรเกิดสิ่ง
ใหม่ ทั งมติด้านผลิตภัณฑ์  มิติบริการ มิติกระบวนการท้างาน รวมถึงมิติรูปแบบการด้าเนินรูปแบบการด้าเนินธุรกิจหรือ
ภารกิจใหม่ขององค์กร (Business Model) ซึ่งจะสร้างคุณค่า (Value) ใหม่ให้แก่องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็น
รูปธรรม โดยนวัตกรรมจ้าเป็นต้องถูกพัฒนาเชื่อมโยง บูรณาการมาจากรากฐาน ๓ ปัจจัย ได้แก่ นวัตกรรมต้องเกิดจำก
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creativity) นวัตกรรมต้องมีควำมใหม่ (Newness) และ นวัตกรรมต้องสร้ำงคุณค่ำใหม่ (Value)  
ทั งนี  หลักการพัฒนานวัตกรรมให้สามารถเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ความยั่งยืน องค์การจัดการน ้าเสียต้อง
ด้าเนินการก้าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี วัด ค่าเป้าหมายทั งในระดับผลผลิต (Output)  ผลลัพธ์ (Outcome) ปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการนวัตกรรม เช่น  

(๑) กรอบการบริหารจัดการความรู้ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ 
(๒) กรอบการพัฒนานวัตกรรมตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ 
(๓) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก ที่ผ่านมาขององค์กรเป็นผลต่อการพัฒนานวัตกรรม 
(๔) สัญญาณบ่งชี  ทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ส้าคัญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตลาด ลูกค้า การแข่งขัน 

สภาพแวดล้อม สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
(๕) ความสามารถขององค์กร บริบท โครงสร้าง ภารกิจขององค์กร 
(๖) ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
(๗) ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์กร 
(๘) ความสามารถในการน้าแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
(๙) นโยบายของรัฐที่เก่ียวข้อง 
(๑๐)  การบูรณาการแผนงานภายในที่เก่ียวข้องภายในองค์กร 



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๑๐- 

(๑๑)  ผลการด้าเนินงานของตัวชี วัดที่ส้าคัญ ทั งในระดับองค์กร สายงาน ฝ่าย หน่วยที่เก่ียวข้อง 
 

๑.3 วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้องค์การจัดการน ้าเสียมีการบริหารจัดการนวัตกรรมที่ดีที่เป็นระบบ สามารถมีความคิด สร้างสรรค์

และผลิตผลงานและนวัตกรรม ได้อย่างสูงสุด ทันกับโลกและการเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบัน 
๒ . เ พ่ือเ พ่ิมขีดความสามารถในการแข่ งขันของ อจน. ด้วยการสร้ าง การใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

การจัดการนวัตกรรม วิจัย และพัฒนา  
๓. เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีความคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ กระบวนการผลิตใหม่หรือกระ

บวนการบริหารใหม่ โดยจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การให้บริการและยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันขององค์กรสู่ความยั่งยืน 

๔. เพ่ือให้องค์กรมีกรอบการด้าเนินงานด้านนวัตกรรมโดยมีแผนปฏิบัติการนวัตกรรม อจน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4  

๕. องค์กรมีแผนแม่บทฯ และเป้าประสงค์  เป้ าหมายด้านนวัตกรรม ทั งระยะยาวและระยะสั น 
ขององค์กรที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายหลักขององค์กรอย่างชัดเจน และมีการ ตอบสนองต่อ
ปั จ จั ย ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก ข อ ง อ ง ค์ ก ร  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ธุ ร กิ จ ห รื อ ต ล า ด  
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัล ความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โอกาสการ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ โอกาสการก้าหนดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ 
 
๑.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑. ได้กรอบแนวทางในการด้าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมแบบบูรณาการและ
สอดคล้องกับนโยบายด้านการด้าเนินงานของ อจน. ซึ่งองค์กรจะได้มีการปรับปรุงกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ บริการทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ เทคโนโลยี การแข่งขัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทั งภายในและภายนอกองค์กร  

๒ .  อ งค์ ก ร มี ค่ า นิ ย มที่ มุ่ ง เ ส ริ ม ส ร้ า ง  ใ ห้ เ กิ ดพฤติ ก ร รมที่ มุ่ ง เ น้ น ก า ร ใ ช้ ค ว ามคิ ด ส ร้ า ง ส ร รค์ 
และการจัดการนวัตกรรมเป็นกลไกพื นฐานในการสร้าง ความส้าเร็จ สื่อสารให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทุก
กลุ่มรับรู้ เข้าใจ และน้าไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน  

3. องค์กรมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บริการใหม่ๆ กระบวนการผลิตใหม่ๆ หรือกระบวนการบริหารใหม่ๆ เพ่ือสร้าง
มู ลค่ าหรื อกา ร เติ บ โต ให้ กั บ องค์ กร โ ดยจะสามารถ เ พ่ิมประสิ ทธิ ภ าพการปฏิบั ติ ง าน  การบริ หารจั ดการ 
การให้บริการและยกระดับศักยภาพการแข่งขันขององค์กรสู่ความยั่งยืน ประกอบกับเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาขององค์กรได้
ทันท่วงท ี
 
๑.5 ขั นตอนกำรด ำเนินงำน  

กระบวนการจัดท้าแผนแม่บทการสร้างความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย 
พ.ศ. 2563-2565 (ทบทวนครั งที่ 1) ให้ความส้าคัญกับการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมจน



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๑๑- 

สามารถน้าความคิดสร้างสรรค์ไปปรับปรุงพัฒนาคิดค้นให้เกิดนวัตกรรม ทั งผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการท้าง าน รูปแบบ
ธุรกิจใหม่/ภารกิจใหม่ในทุกระดับ เช่น นวัตกรรมระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ระดับบุคคล เพ่ือพัฒนาไปจนถึงระดับโลก
ต่อไป ซึ่งการสร้างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบผ่านการพัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม 

องค์การจัดการน ้าเสียได้ให้ความส้าคัญการน้าองค์กรไปสู่การจัดการนวัตกรรมที่ยั่งยืน โดยผู้บริหารได้ให้การ
สนับสนุนโดยการมอบนโยบายการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมเพ่ือให้องค์กรน้านโยบายไปสู่
การปฏิบัติด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมที่เป็นหลักการส้าคัญพื นฐานในการขับเคลื่อนองค์กรสู่
ความยั่งยืน ทั งนี ได้มีการแต่งตั งคณะท้างานในระดับองค์กร ระดับสายงาน  ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร
ระดับกลาง พนักงาน อจน. ไปจนถึงพนักงานรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน 
กระตุ้นให้หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรเกิดความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมได้ตามนโยบาย แผนแม่บท และแผนปฏิบัติ
การประจ้าปีอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั งติดตามและรายงานผลการด้าเนินงานตามแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการประจ้าปีแก่
ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
ของรัฐวิสาหกิจอย่างสม่้าเสมออย่างน้อยรายไตรมาส มีขั นตอนการด้าเนินงานการจัดการนวัตกรรมที่เป็นมาตรฐาน ยั่งยืน
อย่างเป็นระบบเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลให้กับองค์กร ดังนี  
 

กำรสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์และสร้ำงนวัตกรรม ประโยชน์ที่ได้รับ 
๑. กำรน ำองค์กรสู่กำรจัดกำรนวัตกรรมที่ย่ังยืน 

ผู้บริหารให้ความส้าคัญ ส่งเสริมสนับสนุน มอบนโยบาย วิสัยทัศน์ 
แนวทางการด้าเนินงานการจัดการนวัตกรรมผ่านการปฏิบัติการที่เป็น
ต้นแบบ (Role Model) ก้าหนดเป้าหมาย ตัวชี วัดการจัดการนวัตกรรม 
การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม รวมทั งมอบนโยบาย วิสัยทัศน์ ค่านิยม 
สร้างแรงจูงใจ แรงกระตุ้นให้พนักงานได้มีความคิดสร้างสรรค์ ส่วนร่วม
ในกระบวนการการสร้างนวัตกรรม  รวมทั งการแต่งตั งคณะท้างาน
บริหารจัดการนวัตกรรม เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการ และสนับสนุนการ
เนินงานด้านการจัดการนวัตกรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

 
ผู้ บ ริ ห า ร ส ร้ า ง ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น 

กระตุ้ น ให้บุ คลากรในองค์กรเกิด
ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือให้ได้นวัตกรรม 
ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ทั งนี ต้องสื่อสารค่านิยมให้ทั่วถึงทั ง
ภายนอกภายนอก ผู้เกี่ยวข้อง 

๒. กำรจัดท ำแผนแม่บทกำรสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรบริหำร
จัดกำรนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2565 

องค์กรจัดท้าแผนแม่บทด้านนวัตกรรมองค์กร ที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ ตัวชี วัด และค่าเป้าหมายทาง
การเงินและไม่ใช่ทางการเงิน รวมทั งค้านึงถึงการจัดสรรทรัพยากรต่าง  
ๆ ที่ส้าคัญมีการสื่อสารให้พนักงานได้ทราบ โดยการด้าเนินงาน
แผนงาน/โครงการต้องมีการประเมินความเสี่ยงความคุ้มค่า 

 
 
อง ค์ ก ร มี ก ร อบ แน วท า ง ก า ร

ด้าเนินงานด้านนวัตกรรม ช่วยให้
องค์กรเกิดเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเกิด
สิ่ งใหม่ ๆ ทั งมิติด้านผลิตภัณฑ์มิติ



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๑๒- 

กำรสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์และสร้ำงนวัตกรรม ประโยชน์ที่ได้รับ 
บริการ มิติกระบวนการท้างาน รวมถึง
มิติรูปแบบการด้าเนินธุรกิจ 

๓. กำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นลูกค้ำและตลำด  
กา ร ร วบร วม เ สี ย ง ขอ งลู ก ค้ า  ( Voice of customer :VOC) 

ของลูกค้าทุกกลุ่ม แบ่งประเภท  VOC ตามผลิตภัณฑ์และบริการ 
การสนับสนุนลูกค้า และบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer 
Relationship Management : CRM) ผ่ า น ร ะ บ บ ดิ จิ ทั ล  ที่ เ ป็ น
ฐานข้อมูลกลางขององค์กร รวมทั งจัดอันดับความส้าคัญ คัดเลือก
วิเคราะห์ VOC ที่เป็นระบบ เพ่ือสู่การจัดการนวัตกรรม และปรับปรุง
และนวัตกรรมที่ครอบคลุมในทุกผลิตภัณฑ์และ บริการหลัก รวมทั ง
ครอบคลุมตาม Life-Cycle และ Touch Point ที่ส้าคัญ ประกอบกับ
การมีกระบวนการที่เป็นระบบในการน้าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
นวัตกรรม เพ่ือมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด รวมทั งการมีส่วนร่วมของลูกค้า 

 
องค์กรได้มีการปรับเปลี่ยนการ

ด้าเนินงานที่มุ่ ง เน้นความต้องการ
ความพึงพอใจของลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้า
ได้รับผลิตภัณฑ์ บริการที่ตรงตาม
ความต้องการ 
 

๔. กำรก ำหนดแนวทำงกำรเรียนรู้ สู่กำรปรับปรุงและสร้ำงนวัตกรรม 
การเชื่อมโยงผลการวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ ทั งจาก KPIs ที่

ส้าคัญขององค์กร (ระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระบวนการ ท้างาน ที่มี
การเทียบเป้าหมาย แนวโน้ม คู่แข่งคู่ เทียบ และพิจารณาความ
สอดคล้องตามบริบทองค์กร) และความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้จาก
แหล่งอ่ืน ๆ ในภาพรวม และบูรณาการกับความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้จากแหล่งอ่ืน ๆ ในภาพรวม และไปใช้ในการสร้างนวัตกรรม 
ผ่านกระบวนการจัดการนวัตกรรมที่เป็นระบบ ทั งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
และบริการ การปรับปรุงกระบวนการท้างานที่ส้าคัญ การตลาด และ
รูปแบบธุรกิจใหม่ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ให้กับองค์กร 
 

 
องค์กรมีกระบวนการเชื่อมโยงการ

วัดผลตัวชี วัดที่ส้าคัญขององค์กร และ
เกิ ดอ งค์ ค ว าม รู้ ที่ จ้ า เ ป็ น ต่ อก า ร
ปฏิบัติงาน มีการบูรณาการความรู้จาก
แหล่ง อ่ืน ๆ ส่ งผลให้องค์กรมีการ
พัฒนาคน พัฒนางานพัฒนาองค์กร
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

๕. กำรสร้ำงวัฒนธรรมนวัตกรรม 
ประเมินองค์กรว่าเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมนวัตกรรมหรือไม่

ประเมินช่องว่าง และจัดท้าแผนการสร้างวัฒนธรรม ผ่านมาตรการ/
แนวทางปฏิบัติ /แผนงาน/โครงการ ในการส่ง เสริมสนับสนุน 
สร้างบรรยากาศ ให้เกิดวัฒนธรรม และการสร้างความร่วมมือความคิด
สร้างสรรค์ และจัดการนวัตกรรม ร่วมกับ Stakeholders ภายนอก              
มีการทบทวนปรับปรุงโครงสร้าง จัดประกวดให้ค่าตอบแทน รางวัล             
ยกย่องชมเชย และให้แรงจูงใจแก่บุคลากรที่มุ่งเน้นนวัตกรรมและ             
เกิดผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร ประกอบผู้บริหารสนับสนุนให้เกิดการ

 
วัฒนธรรมองค์กรที่ มุ้ ง เน้นการ

เรียนรู้เพ่ือสร้างวัฒนธรรม และเป็น
การ พัฒนาความรู้ ค ว ามสามารถ
ส ม ร ร ถ น ะ ด้ า น ก า ร ใ ช้ ค ว า ม คิ ด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมของบุคลากร
ระยะยาว และถ่ายทอดเป็นแผน
ด้าเนินการประจ้า 



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๑๓- 

กำรสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์และสร้ำงนวัตกรรม ประโยชน์ที่ได้รับ 
เปลี่ยนแปลงท้าตัวเป็นแบบอย่าง ร่วมมือประสานงาน และมีแนวคิด
เป็นสากล    

การยกระดับความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรม โดยการประเมิน
ช่องว่างความรู้ความสามารถและศักยภาพการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
และจัดการนวัตกรรม ของบุคลากรภายในองค์กร รวมทั งประเมิน
ผลลัพธ์ว่าการพัฒนาดังกล่าวสามารถตอบสนองตามความคาดหวังได้
ตามเป้าหมายครบถ้วนทุกคน 
๖. กระบวนกำรนวัตกรรม 

การออกแบบก้าหนด จัดให้มีกระบวนการนวัตกรรมขององค์กรใน
ภาพรวมอย่างเป็นรูปธรรม ตั งแต่กระบวนการรวบรวมความคิด
สร้างสรรค์  กระบวนการ วิเคราะห์ คัดเลือกความคิดสร้างสรรค์ที่เป็น
ประโยชน์ กระบวนการน้าความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ไปสู่การ
สร้างนวัตกรรม  กระบวนการเชื่อมโยงความรู้ ไปสู่การสร้างนวัตกรรม
กระบวนการจดสิทธิบัตร กระบวนการบริหารจัดการ เทคโนโลยีดิจิทัลสู่
การสร้างนวัตกรรม ที่รวบรวมความคิด สร้างสรรค์จากบุคลากรและ
หน่วยงานภายใน ทั่วทั งองค์กรและจากภายนอกทุกกลุ่มและอยู่ใน
ระบบฐานข้อมูล Digital รวมถึงไปไปสู่การทดลอง/วิจัย/น้าร่อง และ
ออกสู่ตลาดตามแผน การก้าหนดและบริหารกระบวนการนวัตกรรม
ขององค์กรอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมในทุกงานหรือกระบวนการ
ท้างานที่ส้าคัญ 

 

 
มี ก ร ะ บ ว น ก า ร น วั ต ก ร ร ม

ผลิตภัณฑ์และบริการ กระบวนการ
ท้างาน และรูปแบบ  ธุรกิจ/ภารกิจ 
มีการด้าเนินงานอย่างมีคุณภาพเป็นไป
ตามเป้าหมาย รวมทั งบุคลากรเรียนรู้
แนวปฏิบัติการจัดการความรู้ของ
องค์กร เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
องค์กรในระยะยาว 

๗. กำรจัดสรรทรัพยำกร 
การก้าหนด แนวทางการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน การลงทุน 

และด้านอ่ืน ๆ เช่น ทรัพยากรคน ระบบดิจิทัล ระยะเวลา ทรัพยากร
พื นฐานต่าง ๆ (เช่น อาคาร สถานที่ เป็นต้น) ที่เป็นระบบ และเหมาะสม 
และมีการวัด ติดตาม วิเคราะห์ บริหารความเสี่ยง ผลการด้าเนินงาน 
โครงการ/แผนงาน/ กิจกรรม ประจ้าปีอย่างน้อยรายไตรมาส รวมถึง
ทบทวน วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และจุดแข็ง จากการด้าเนินงาน และ
เก็บผลการทบทวนวิเคราะห์ใน ระบบ Digital ขององค์กร 
 

 
องค์กรได้มีการทบทวน วิเคราะห์

เพ่ือเตรียมจัดสรรทรัพยากรรองรับการ
ด้าเนินงานการสร้างนวัตกรรมให้
เกิดขึ น  รวมทั งการประเมินความเสี่ยง
แผนงาน/โครงการในการด้าเนินงาน 

๘. ผลลัพธ์ด้ำนนวัตกรรม  
การก้าหนดและยกระดับผลลัพธ์ด้านนวัตกรรมในทุกมิติทั ง ๔ ด้าน 

ตาม Balanced Scorecard : BSC ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านการเงิน ผลลัพธ์

 
ช่วยให้ผลการด้า เนินงานของ

อ ง ค์ ก ร ดี ขึ น  แ ล ะ ช่ ว ย ใ น ก า ร



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๑๔- 

กำรสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์และสร้ำงนวัตกรรม ประโยชน์ที่ได้รับ 
ด้านลูกค้าและผลิตภัณฑ์และบริการ ผลลัพธ์ด้านกระบวนการภายใน 
ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา  ซี่งผลที่ได้จะน้ามาปรับแผนกล
ยุทธ์องค์กร  
 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม และ
วัฒนธรรมองค์กรโดยอาศัยการก้าหนด
ตัวชี วัดและเป้าหมายเป็นเครื่องมือใน
การปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรม  ท้ าให้
พนักงานเกิดการรับรู้และเข้าใจว่างาน
แต่ละแผนงานมีที่มาที่ไปอีกทั งผลของ
ง า น ต น เ อ ง จ ะ ส่ ง ผ ล ต่ อ ผ ล ก า ร
ด้าเนินงานของผู้ อ่ืนและขององค์กร
อย่างไร 

 
 

 
 

บทที่ ๒  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน ภำยนอกขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำนวัตกรรม
ขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 

 
๒ .๑  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน ) Internal Analysis) 
        ๒.1.๑. กำรจัดจัดล ำดับควำมส ำคัญของจุดแข็ง (Strengths) และโอกำสในกำรปรับปรุง (OFIs) 
              อจน. ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยพิจารณาผลการประเมินด้านการจัดการนวัตกรรมของ อจน. 
ผลสรุปแบบส้ารวจความคิดเห็นการจัดการความรู้ของ อจน. การประชุมหารือร่วม เพ่ือพิจารณาความพร้อมการจัดการ
นวัตกรรมของ อจน.  
 
๑.การน าองค์กรสู่การจัดการนวัตกรรมที่ยั่งยืน (Key People To Innovation) 

จุดแข็ง โอกำสในกำรปรับปรุง 

อจน. มีการแต่งตั้งคณะท างานในระดับสายงาน/ฝ่าย

งานเพ่ือบริหารจัดการงานด้านนวัตกรรมขององค์กร

อย่างเป็นทางการแต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม

องค์ประกอบ ทั้งนี้ควรก าหนดแนวทางในการทบทวน

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะท างานฯ เพ่ือเพ่ิม

- ควรก าหนดนโยบายการบริหารจัดการนวัตกรรม

อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน เพ่ือเป็นกรอบ

แนวทางส าหรับผู้บริหารระดับสูงน าไปก าหนด/

ทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

เชิงกลยุทธ์ และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และ



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๑๕- 

ประสิทธิภาพในการบับเคลื่อนนวัตกรรม เช่น ความ

หลากหลายหน่วยงานพื่อให้เกิดการท างานข้ามสาย

งาน และเป็นบุคคลากรที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับ

ค่านิยมด้านนวัตกรรมขององค์กร เป็นต้น เพ่ือจะได้

ช่วยให้การด าเนินการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งคณะท างานควรมี

การด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดอย่าง

ครบถ้วน 

แผนปฏิบัติการประจ าปี ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 

อีกท้ังควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯอย่างชัดเจนเป็น

ลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ให้บุคคลากรได้รับ

ทราบ 

- ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีและน ามาทบทวนการ

ก าหนดค่านิยมด้านนวัตกรรมของ อจน. ให้ครบถ้วน 

เพ่ือน ามาเสริมสร้างให้พนักงานรัฐวิสาหกิจมี

พฤติกรรมพึงประสงค์ในด้านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์

และการพัทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการ

สนับสนุน (Key and Support Process)นวัตกรรมอย่าง

เป็นมาตรฐาน 

 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม (Innovation Strategy) 

จุดแข็ง โอกาสในการปรับปรุง 

อจน. มีการท้า/ทบทวน แผนแม่บทการจัดการ
นวัตกรรมทั งระยะยาวและระยะสั นที่สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายหลักของ
องค์กร โดยมีการรวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยทั ง
ภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องครบถ้วนบางส่วน 
ประกอบกับมีการก้าหนดโครงการนวัตกรรมโดยระบุ
เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ อจน. และ
แผนปฏิบัติการประจ้าปี โดยโครงการดังกล่าวมีการ
ก้าหนดตัวชี วัด และเป้าหมายในระดับผลผลิต 
(Output) ที่ครอบคลุมการพัฒนานวัตกรรมด้านการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

โครงการนวัตกรรมขององค์กร อาจพิจารณาเพ่ิมการ
ด้าเนินงานด้านนวัตกรรมในมิติที่ส้าคัญอ่ืน เช่น การ
พัฒนานวัตกรรมกชด้านการตลาดและแบบจ้าลองทาง
ธุรกิจใหม่ การบริหารจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง การเสริมสร้างนวัตกรรมที่เน้นใช้
ความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ 8 กระบวนการ
บริหารจัดการธุรกิจตามระบบประเมินผลการ
ด้าเนินงานใหม่ของรัฐวิสาหกิจปี 2563 เป็นต้น ทั งนี  
อจน. ควรจัดให้มีระบบการวางแผนยุทธศาสตร์ด้าน
นวัตกรรมตามมาตรฐานการบริหารจัดการนวัตกรรม
เชิงกลยุทธ์โดยทั่วไป และควรก้าหนดเป้าหมายและ



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๑๖- 

ผลส้าเร็จของการพัฒนานวัตกรรมในระดับผลลัพธ์ 
(outcome) ที่ชัดเจน 

3.นวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นลูกค้ำและตลำด (Customer-Centric Innovation) 

จุดแข็ง โอกำสในกำรปรับปรุง 

 อจน. ควรก้าหนดแนวทางเสริมสร้างให้ลูกค้าและ
ตลาดเข้ามามีส่วนร่วมในการน้าเสนอความต้องการ
และความคาดหวัง รวมถึงร่วมพัฒนาหรือทดสอบ
นวัตกรรมทั งด้านผลิตภัณฑ์ บริการและ/หรือการ
ปฏิบัติงานขององค์กร  

 

 

 

 

4.ควำมรู้สู่กำรสร้ำงนวัตกรรม (Knowledge-Based Innovation) 

จุดแข็ง โอกำสในกำรปรับปรุง 

อจน. มีองค์ความรู้ที่สามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรม
องค์กร โดยได้จัดเก็บในระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่
พัฒนาขึ นมาเพ่ือจัดเก็บองค์ความรู้ที่ส้าคัญของ อจน. 

อจน. ควรจัดให้มีการรวบรวมข้อมูลปัญหา/อุปสรรค 
และปัจจัยส้าเร็จของการด้าเนินงานตามตัวชี วัดที่
ส้าคัญขององค์กร เช่น ตัวชี วัดความส้าเร็จด้าน
นวัตกรรม และตัวชี วัดความส้าเร็จด้านการเงิน และ
ไม่ใช่การเงินตามภารกิจขององค์กร เป็นต้น เพ่ือน้ามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลการด้าเนินงานในปีที่ผ่าน
มา / คู่แข่ง / คู่เทียบ และ/หรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ทั งนี เพ่ือท้าให้รัฐวิสาหกิจสามารถสรุปบทเรียนที่ได้
จากการด้าเนินงานตามแต่ละตัวชี วัด น้ามาเผยแพร่
แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ระหว่างสายงาน/ฝ่ายงานและ
บุคคลากรขององค์กร จนท้าให้องค์กรสามารถพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการท้างาน



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๑๗- 

ขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐาน 
และผลส้าเร็จที่ดีขึ นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา 

5. วัฒนธรรมเพื่อมุ่งเน้นกำรสร้ำงนวัตกรรม (Culture of Innovation) 

จุดแข็ง โอกำสในกำรปรับปรุง 

อจน.เริ่มมีการก้าหนกระบวนการที่ส้าคัญทั ง
กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน (Key 
and Support Process)  

อจน. ควรจัดให้มีการประเมินระดับ วัฒนธรรมองค์กร
ด้านนวัตกรรมในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับวัฒนธรรม
องค์กรด้านนวัตกรรมที่องค์กรคาดหวัง เพื่อน้ามา
จัดท้าแผนพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมด้าน
นวัตกรรมขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม น้าเสนอแก่
คณะกรรมการ อจน. และเผยแพร่ใหบุคลากรของ
องค์กรน้าไปปฏิบัติจนเกิดผลส้าเร็จ 

 

 

6. กระบวนกำรนวัตกรรม (Innovation Process) 

 อจน. ควรศึกษาและก้าหนดกระบวนการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีการระบุขั นตอน
การด้าเนินงานอย่างครบถ้วนและสอดคล้องกับ
หลักการหรือแนวปฏิบัติที่ดีโดยทั่วไป ครอบคลุมทั ง  
1) กระบวนการจัดการความรู้และการจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการ
พัฒนานวัตกรรม  
2) กระบวนการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์  
3) กระบวนการวิเคราะห์ คัดเลือกความคิดสร้างสรรค์
ที่มีประโยชน์ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๑๘- 

4) กระบวนการน้าความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การสร้าง
นวัตกรรม 

5) กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

6) กระบวนการน้านวัตกรรมออกใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์และเชิงสังคม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวควรมี
การเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้เพื่อให้พนักงานเกิด
การรับรู้ เข้าใจ และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ส้าหรับ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการบริหารจัดการ
นวัตกรรมได้อย่างแท้จริง 

7. การจัดสรรทรัพยากรด้านนวัตกรรม (Resource Allocation For Innovation) 

 คณะกรรมการ อจน. ควรมีการศึกษาแบบจ าลองหรือ

กรอบแนวทางการจัดสรรทรัพยากรส าหรับการบริหาร

จัดการนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับ เช่น Innovation 

Portfolio Management เป็นต้น เพ่ือน ามาเป็นกรอบ

แนวทางส าหรับการก าหนดหลักเกณฑ์และจัดสรร

ทรัพยากรทั้งด้านการเงิน และไม่ใช่การเงินให้แก่

องค์กร ให้แก่แผนงาน/โครงการด้านนวัตกรรมต่างๆ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสื่อสารเพื่อให้เกิดการ

น าไปปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 

8. ผลลัพธ์ด้ำนนวัตกรรม (Innovation Results) 

 คณะกรรมการ อจน. ควรก้ากับดูแลให้องค์กรมี
ผลส้าเร็จด้านการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนา
นวัตกรรมทั งในระดับผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ 
(Outcome) โดยผลส้าเร็จดังกล่าวควรสะท้อน
พัฒนาการด้านนวัตกรรมที่ดีขึ นอย่างต่อเนื่องจากปีที่
ผ่านมา ดีกว่าคู่แข่ง/คู่เทียบ และสนับสนุน
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๑๙- 

ได้อย่างเป็นรูปธรรมในเชิงบูรณาการคณะกรรมการ 
อจน. ควรมีการศึกษาแบบจ้าลองหรือกรอบแนว
ทางการจัดสรรทรัพยากรส้าหรับการบริหารจัดการ
นวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับ เช่น Innovation Portfolio 

Management เป็นต้น เพ่ือน้ามาเป็นกรอบแนวทาง
ส้าหรับการก้าหนดหลักเกณฑ์และจัดสรรทรัพยากรทั ง
ด้านการเงิน และไม่ใช่การเงินให้แก่องค์กร ให้แก่
แผนงาน/โครงการด้านนวัตกรรมต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมสื่อสารเพ่ือให้เกิดการน้าไปปฏิบัติ
ไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั งองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๑.๒ การวิเคราะห์กลุ่มลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียลูกคา้ขององคก์ารจดัการน ้าเสีย 

๑. ลูกค้าเชิงพาณิชย์ 
1.1 ลูกค้าองค์กรปกครองท้องถิ่นท่ีองค์การจัดการน ้าเสียเข้าบริหารจัดการระบบฯจ้านวน ๒7 แห่ง ได้แก่ 

ล้าดับ ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด 
ปีที่ท้า

ข้อตกลง 
ปีที่เข้าปรับปรุง

ฟ้ืนฟู 
ปีที่เข้า

ด้าเนินการ 
1 เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 2554 ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
2 เทศบาลนครสงขลา สงขลา 2554 ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
3 เทศบาลต้าบลบางเสร่ ชลบุร ี 2554 ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
4 เทศบาลเมืองพะเยา พะเยา 2554 ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
5 เทศบาลต้าบลบ้านเพ ระยอง 2554 ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
6 เทศบาลนครล้าปาง ล้าปาง 2555 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
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-๒๐- 

ล้าดับ ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด 
ปีที่ท้า

ข้อตกลง 
ปีที่เข้าปรับปรุง

ฟ้ืนฟู 
ปีที่เข้า

ด้าเนินการ 
7 เทศบาลเมืองกระบี ่ กระบี่ 2555 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
8 เทศบาลเมืองศรีราชา ชลบุร ี 2555 ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 
9 เทศบาลเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 2556 ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

10 เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ 2556 ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
11 เทศบาลนครแม่สอด ตาก 2556 ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
12 เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี 2556 ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
13 เทศบาลเมืองแสนสุขเหนือ ชลบุร ี 2556 ๒๕๕๗ ๒๕๖๐ 
14 เทศบาลเมืองแสนสุขใต ้ ชลบุร ี ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๖๐ 
15 เทศบาลเมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ 2557 ๒๕๕๗ ๒๕๖๐ 
16 เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ราชบุรี 2557 ๒๕๕๘ ๒๕๕๘ 
17 เทศบาลเมืองก้าแพงเพชร ก้าแพงเพชร 2557 ๒๕๕๘ ๒๕๕๘ 
18 เทศบาลเมืองปากช่อง นครราชสีมา 2557 ๒๕๕๘ ๒๕๕๘ 
19 เทศบาลเมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 2557 ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ 
20 เทศบาลนครหาดใหญ่ สงขลา 2557 ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ 
21 เทศบาลนครอุบลราชธานี อุบลราชธานี 2558 ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ 
22 เทศบาลเมืองมาบตาพุด ระยอง 2558 ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ 
23 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 2558 ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ 
24 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2559 ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
25 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 2559 ๒๕๖๑ ๒๕๖๑ 
๒๖ เทศบาลเมืองชะอ้า เพชรบุรี 2561 ๒๕๖๒ ๒๕๖๒ 
27 เทศบาลเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 2562 2563 2564 

1.2 ลูกค้าองค์กรปกครองท้องถิ่นที่องค์การจัดการน ้าเสียก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัด  
น ้าเสียขนาดเล็กจ้านวน 23 พื นที่ 

ล้าดับ องค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัด 
ปีที่ท้า

ข้อตกลง 
ปีที่เข้า

ด้าเนินการ 
1 เทศบาลต้าบลบางปลา สมุทรสาคร 25๕๕ ๒๕๕๘ 
2 เทศบาลต้าบลนครชัยศรี นครปฐม 2555 ๒๕๕๘ 
3 เทศบาลต้าบลบางหญ้าแพรก สมุทรสาคร 2556 ๒๕๖๐ 



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
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-๒๑- 

4 เทศบาลต้าบลท่าจีน สมุทรสาคร 2556 ๒๕๖๐ 
5 เทศบาลต้าบลบางเลน นครปฐม 2558 ๒๕๖๐ 
6 เทศบาลเมืองไร่ขิง นครปฐม 2558 ๒๕๖๐ 
7 องค์การบริหารส่วนต้าบลสามควายเผือก นครปฐม 2559 ๒๕๖๑ 
8 เทศบาลต้าบลวิชิต ภูเก็ต 2559 ๒๕๖๑ 
9 เทศบาลต้าบลราไวย์ ภูเก็ต 2560 ๒๕๖๒ 

10 องค์การบริหารส่วนต้าบลบางบัวทอง นนทบุรี 2560 ๒๕๖๒ 
11 เทศบาลต้าบลพรหมโลก นครศรีธรรมราช 2560 ๒๕๖๒ 
12 เทศบาลต้าบลปากน ้าปราณ ประจวบคีรีขันธ์ 2560 ๒๕๖๒ 
13 เทศบาลต้าบลบางพลี สมุทรปราการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๓ 
14 เทศบาลนครระยอง  ระยอง ๒๕๖๑ ๒๕๖๓ 
15 องค์การบริหารส่วนต้าบลกมลา  ภูเก็ต ๒๕๖๑ 2563 
16 เทศบาลต้าบลฉลอง ภูเก็ต ๒๕๖๑  2563 
17 เทศบาลเมืองสามพราน  นครปฐม ๒๕๖๑ 2563 
18 เทศบาลต้าบลอ้อมใหญ่ นครปฐม 2561  
19 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมุทรปราการ 2561  
20 เทศบาลต้าบลบางปลา (2) สมุทรสาคร 2562  
21 องค์กรบริหารส่วนต้าบลก้าแพงแสน นครปฐม 2562  
22 เทศบาลเมืองแพรกษา สมุทรปราการ 2562  
23 องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าโพ นนทบุรี 2563  

 
๒. กลุ่มลูกค้าเชิงสังคม   

 2.1 ลูกค้าที่องค์การจัดการน ้าเสียได้รับเงินงบประมาณจากรัฐบาลเพ่ือบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียทั ง 
100% ทุกพื นที่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องจ่ายเงินสมทบค่าบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย  ได้แก่ กลุ่มลูกค้า
องค์กรปกครองท้องถิ่นในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ จ้านวน 7 พื นที่   

 
ล้าดับ องค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัด ปีที่ท้าข้อตกลง 

1 เทศบาลเมืองปากพนัง บริเวณหลังเรือนจ้า นครศรีธรรมราช 2555 
2 เทศบาลเมืองปากพนัง วัดนาควารี นครศรีธรรมราช 2555 
3 เทศบาลต้าบลหัวไทร ถนนสุขาภิบาล 1 นครศรีธรรมราช 2556 
4 เทศบาลต้าบลหัวไทร หลังตลาดสดถนนบางแค นครศรีธรรมราช ๒๕๕๔ 



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
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-๒๒- 

5 เทศบาลต้าบลชะอวด วัดศรีมาประสิทธิ์ นครศรีธรรมราช  
6 องค์การบริหารส่วนต้าบลหูล่อง นครศรีธรรมราช ๒๕๕๖ 
7 อุทยานนานาชาติสิ่งแวดล้อมสิรินธร เพชรบุรี  

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 
องค์การจัดการน ้าเสียตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทส้าคัญ เป็นหนึ่งในการก้าหนดกรอบ ทิศทางการ

ด้าเนินงาน จึงให้ความส้าคัญในการดูแลและค้านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั งภายในและภายนอก โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะท้าให้การด้าเนินงานเรื่องการจัดการน ้าเสียประสบความส้าเร็จและพิจารณาก้าหนดพันธกิจเป็น
เป้าหมายในการตอบสนอง ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล รวมทั งผลส้ารวจความพึงพอใจ
ในการด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสีย ดังนั น จึงได้วิเคราะห์แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี  

กำรวิเครำะห์แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในและภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับองค์กำรจัดกำรน  ำ เสีย เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมให้กับลูกค้ำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อจน.  

             
กลุ่ม รำยช่ือ กลุ่มย่อย 

1. หน่วยงำนภำครัฐ กระทรวงมหาดไทย 
สคร. กระทรวงการคลัง 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
คณะกรรมการ อจน. 

หน่วยงานเชิงนโยบาย 

ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
ส้านักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง 
สคร./บริษัทที่ประมิน อจน. 

หน่วยงานตรวจสอบ 
 

การประปานครหลวง 
การประปาภูมิภาค 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเชิง
ภารกิจ 

2. ลูกค้ำ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
อปท. พื นที่ภายใต้โครงการพระราชด้าริ 

เชิงพาณิชย์ 
เชิงสังคม 

3. คู่ค้ำ/ผู้ส่งมอบ สหกรณ์ ธนาคารภาครัฐ สถาบันอบรม คู่ค้า 
บุคคล บริษัท นิติบุคคล และห้างหุ้นส่วน (รวม
บริษัทผู้ตรวจประเมิน) 

ผู้ส่งมอบ 

4. ชุมชนและสังคม หน่วยงานเชิงสังคมพระราชด้าริ อุทยานแห่งชาติ     
สิรินธร ,ส้านักงานจัดการน ้าเสียนครศรีธรรมราช       
(ปากพนัง,หัวไทร) ชุมชนและสังคม 
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-๒๓- 

กลุ่ม รำยช่ือ กลุ่มย่อย 
5. คณะกรรมกำร 
ผู้บริหำร พนักงำน 

คณะกรรมการ 
ผู้บริหาร 
พนักงาน  

 

6. ภำคประชำสังคม สื่อต่าง ๆ ทีวี วิทยุ สื่อโซเชียล สื่อสิ่งพิมพ์ 
NGO มูลนิธิและนักวิชาการ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ต่าง ๆ ภาครัฐ และเอกชน 

นักเคลื่อนไหว/องค์กรอิสระ/ 
ภาคประชาสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของกลุ่มลูกค้ำ 

4 
ปานกลาง  มากที่สุด 5 คณะกรรมการ 

ผู้บริหาร 
พนักงาน 

3 

  6 ภาคประชาสังคม 2 ลูกค้า 
3 คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ 
4 ชุมชน สังคม 

  

2 
 น้อย 
 

  มาก 1 หน่วยงานภาครัฐ 
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1 
        

 1 2 3 4 

 

๒.1.๓.  พระราชกฤษฎีกาจัดตั งองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2538 ก้าหนดอ้านาจหน้าที่ อจน.         
อ้านาจหน้าที่เป็นไปตามมาตรา 7 ให้องค์การจัดการน ้าเสียมีอ้านาจกระท้าการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ 

(มาตรา 6) ซึ่งอ้านาจดังกล่าวมีดังนี  
(1) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองหรือทรัพยสิทธิต่าง ๆ สร้าง ซื อ ว่าจ้าง รับจ้าง จัดหา ขาย จ้าหน่าย เช่า ให้

เช่า เช่าซื อ ให้เช่าซื อ ยืม ให้ยืม รับจ้าน้า รับจ้านอง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือด้าเนินการใด ๆ  
(1/1) ให้ค้าเสนอแนะหรือเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับการประกาศก้าหนดเขต

พื นที่จัดการน ้าเสีย 
(2) ส้ารวจ วางแผนปฏิบัติการ ออกแบบ ก่อสร้าง ด้าเนินการ จัดการและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัด             น ้า

เสียและระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม รวมทั งติดตามตรวจสอบผลการด้าเนินการของระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งในและนอกเขตพื นที่
จัดการน ้าเสีย และระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมในเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย 

(3) ด้าเนินการเกี่ยวกับการน้าน ้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และการผลิตพลังงานจากน ้าเสีย  เพ่ือให้เป็น ไป
ตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและตามข้อตกลง
ร่วม 

 (4) ท้าข้อตกลงร่วม เพ่ือให้การจัดการน ้าเสียในเขตพื นที่จัดการน ้าเสียบรรลุเป้าหมายและ            มี
ประสิทธิภาพ 

(5) เก็บค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริหารจัดการส้าหรับการบ้าบัดน ้าเสีย 
(6) กู้หรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
(7) ให้กู้หรือให้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แก่กิจการขององค์การจัดการ           น ้า

เสีย 
(8) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุน 
(9) จัดตั งบริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัดเพ่ือประกอบกิจการจัดการน ้าเสียในเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย 
 (10) เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอ่ืนไม่ว่าจะเป็นของเอกชนหรือของรัฐ ทั งในและนอกราชอาณาจักร หรือ

กับองค์การระหว่างประเทศ หรือถือหุ้นในบริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ทั งนี  เพ่ื อประโยชน์แก่กิจการอันอยู่ใน
วัตถุประสงค์ขององค์การจัดการน ้าเสีย 

(11) ตั งหรือรับเป็นตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง หรือนายหน้าในกิจการตามวัตถุประสงค์ขององค์การจัดการน ้าเสีย 
(12) ว่าจ้างหรือมอบให้บุคคลใดประกอบกิจการส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์การจัดการน ้าเสีย 
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-๒๕- 

(13) ประสานงานกับราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน ้า
เสีย 

(14) กระท้าการอ่ืนบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการให้ส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ องค์การจัดการน ้า
เสีย 

จากการสรุปประเด็นอ้านาจหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั งองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2538  พบว่า อจน. 
มีการด้าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน ้าเสียของประเทศ ซึ่งต้องมีการประสานการด้าเนินงานกับหน่วยงานส่วน
ราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด้าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาขององค์กร ดังนั น อจน. จึง
ต้องจัดให้มีการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ อจน. ตอบสนองให้กับกลุ่มที่เป็นลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั ง
พนักงาน อจน.  

 
๒.1.๔. โครงสร้าง อจน.  

มีการจัดโครงสร้างการบริหารแบบหน้าที่ (Function Structure) ซึ่งแบ่งตามงานหลักขององค์การ โครงสร้าง
องค์กรสามารถแบ่งออกเป็น 3 สายงานหลัก ประกอบด้วย สายงานบริหาร สายงานวิชาการและแผน และสายงาน
ปฏิบัติการ แต่ละสายงานจะประกอบไปด้วยฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งก้ากับดูแลโดยรองผู้อ้านวยการ และฝ่ายต่าง ๆ โดยมีโครงสร้าง
อัตราก้าลังรวม 167 อัตรา ทั งนี  บุคลากรมีทั งในส้านักงานใหญ่และส้านักงานจัดการน ้าเสีย 
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-๒๖- 

จากการสรุปประเด็นโครงสร้าง อจน. พบว่า อจน. มีโครงสร้างที่แบ่งประเภทได้อย่างชัดเจน  ดังนั น การจัดการความรู้ให้กับ
พนักงาน จึงสามารถบูรณาการการจัดการความรู้ให้ครอบคลุมทั่วทั งองค์กร และกลุ่มเป้าหมายโดยมีส้านักงานจัดการน ้าเสีย
สาขา เป็นหน่วยงานใกล้ชิดกับลูกค้าและประชาชนของ อจน. 

 
 ๒.1.๕. แผนวิสำหกิจองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย (ทบทวนครั งที่ ๑) ด้าเนินการทบทวนปรับปรุงให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยง
กับปัจจัยภายนอก ภายในที่ส้าคัญของ อจน.  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์  เพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายของการ
ด้าเนินงานขององค์กรตามวิสัยทัศน์ พันธกิจที่ก้าหนด  

                       วิสัยทัศน์     

                        “บริหารจัดการน ้าเสียชุมชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยืนภายในปี ๒๕๖๙” 

                        พันธกิจ 

ออกแบบก่อสร้างและบริหารจัดการระบบรวบรวม และบ้าบัดน ้าเสียชุมชนทั่วประเทศ 

ปรับปรุงฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชนทั่วประเทศ 

๓.  ให้บริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน ้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ 

                        ค่ำนิยมองค์กร 

                         “มุ่งม่ันผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ เชี่ยวชาญในหน้าที่” 

 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ (SO) ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 

SO 1 สร้างเครือข่ายการบริหาร
จัดการน ้าเสียชุมชนทั่วประเทศ  

S1 ก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

1.1 ก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

 S2 ประชาสัมพันธ์และสร้างการ
รับรู้ 

  2.1 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และ 

  ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 

  2.2 บูรณาการเครือข่ายในการ
บริหารจัดการน ้าเสีย 
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-๒๗- 

  2.3 พัฒนาความรู้ทักษะด้านการ
จัดการน ้าเสียให้กับบุคลากร 

SO2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการพัฒนา
กระบวนการจัดการน ้าเสีย  

S3 พัฒนาการจัดการน ้าเสียด้วย
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

3.1 พัฒนาการจัดการน ้าเสียด้วย
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

  3.2 บริหารการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้นวัตกรรม 

 S4 พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 

 

4.1 ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็น
องค์กรชั นน้า  

  4.2 พั ฒ น า ร ะบ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการจัดการความรู้
ในองค์กร 

 
 
กำรก ำหนดเครื่องมือแปลงยุทธศำสตร์ ไปสู่กำรปฏิบัติ 
           อจน. ก้าหนดโดยใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard (BSC) เป็นกรอบที่ช่วยให้องค์กรแปลงวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ ไปสู่เป้าประสงค์ ตัวชี วัด ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร ผ่านการขับเคลื่อนทั งพฤติกรรมและผลงานที่
ครอบคลุมประเด็น/มุมมองด้านต่างๆ ที่ครบถ้วนทั ง 4 ด้าน คือ  

1. มุมมองด้านการเงิน หรือ ประสิทธิผล 
  2. มุมมองด้านลูกค้า หรือ คุณภาพบริการ 
  3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน หรือ ประสิทธิภาพ (ในการปฏิบัติงาน) 
  4. มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา หรือ การพัฒนาองค์การ 

            หลังจากได้ก้าหนดประเด็น/มุมมองด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นตัวชี วัดความส้าเร็จในการด้าเนินงานขององค์กร จึงได้น้า
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ มาก้าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี วัด ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ และจัดท้าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy 
Map) โดยแบ่งประเด็นที่เชื่อมโยงกัน 4 ด้าน ดังนี  
 1. ประสิทธิผล (ปัจจัยที่น้าไปสู่สิ่งที่สังคมชุมชนพึงมีพึงได้) 
 2. คุณภาพบริการ (ปัจจัยที่น้าไปสู่ความคุ้มค่าที่คาดหวัง) 
 3. ประสิทธิภาพ (ปัจจัยที่น้าไปสูความมีระบบ ระเบียบ มาตรฐานภายในองค์กรที่พึงมี) 
 4. การพัฒนาองค์การ (ปัจจัยของนวัตกรรม ความรู้ ทักษะ เทคโนโลยีที่บุคลากรและองค์กรพึงมี) 
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๒.1.๖. กำรพิจำรณำถึงควำมเสี่ยงองค์กร ที่อาจมีผลท้าให้การด้าเนินงาน ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีการน้า
สถานะความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาพิจารณาเป็นปัจจัยน้าเข้าเพ่ือประกอบการจัดท้าแผนฯ ซึ่งแผน
บริหารความเสี่ยง อจน. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับอนุมัติจากผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสียเมื่อ
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563  
 

ประเภท ปัจจัยเสี่ยง 
Strategic Risk: S ๑. การฟ้ืนฟูและการจัดให้มีการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (จ้านวน 22 พื นที่) 

๒. ความส้าเร็จในการน้า Green Technology ใช้ในการบริหารระบบ
บ้าบัดน ้าเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

Operational Risk: O ๓. ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย  
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

Financial Risk: F ๔. รายได้ที่ได้จากการบริหารจัดการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
 

Compliance Risk: C ๕. การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการองค์การจัดการ      
น ้าเสียประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
ปัจจัยเสี่ยงและสำเหตุควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

ปัจจัยเสี่ยง สำเหตุควำมเสี่ยง 
RF1 การฟ้ืนฟูและจัดให้มีการบริหารจัดการ
ระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (จ้านวน 22 พื นที่) 
 

RC1.1 ขาดอ้านาจบังคับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ 
ความร่วมมือ 
RC1.2 ขาดการวิเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
เป้าหมายอย่างเป็นระบบ 
RC1.3 ขาดอัตราก้าลังในการติดต่อประสานงานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
RC1.4 ไม่สามารถส้ารวจพื นที่ เจรจาและชี แจงต่อสภา อปท. 
ได้ เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 
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ปัจจัยเสี่ยง สำเหตุควำมเสี่ยง 
RF2 ค ว า ม ส้ า เ ร็ จ ใ น ก า ร น้ า  Green 
Technology ใช้ในการบริหารระบบบ้าบัด      
น ้าเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

RC2.1 ไม่มี พื นที่ เหมาะสมในการติดตั งอุปกรณ์พลังงาน
ทดแทน 
RC2.2 ไม่สามารถติดตั งอุปกรณ์พลังงานทดแทน ได้ครบตาม
จ้านวนและระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ 
RC2.3 ไม่สามารถสรุปผลการด้าเนินงาน และรายงานผลต่อ 
ผอ.อจน. ภายในระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ 
RC2.4 งบประมาณในการติดตั งอุปกรณ์พลังงานทดแทน           
ไม่เพียงพอ  

RF3 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อปริมาณ     
น ้ า เสีย เข้ าระบบบ้าบัดน ้ า เสีย  ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

RC3.1 ไม่มีหน่วยงานควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนกลางผิดปกติ 
RC3.2 การจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายภูมิภาคอาจล่าช้า 
RC3.3 ค่าใช้จ่ายผันแปรผิดปกติ (อุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ) 
RC3.4 น ้าเสียเข้าระบบน้อยกว่าที่คาดการณ์ 

RF4 รายได้ที่ ได้จากการบริหารจัดการ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 
 

RC4.1 ขาดการแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือตั ง
งบประมาณล่วงหน้า  
RC4.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ตั งงบประมาณรองรับ
ค่าใช้จ่ายที่องค์การจัดการน ้าเสียเรียกเก็บ 
RC4.3 ขาดความต่อเนื่องในการติดตามเร่งรัดงาน เช่น 
ติดตามหนี  การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน เป็นต้น 

RF5 การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่ เป็นไปตาม
แผนปฏิ บั ติ ก ารองค์ กา รจั ดกา รน ้ า เ สี ย 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

RC5.1 การเปลี่ยนแปลงพื นที่ด้าเนินการ 
RC5.2 การจัดซื อจัดจ้างล่าช้า 
RC5.3 คู่สัญญาด้าเนินการตามสัญญาล่าช้า 
RC5.4 ไม่ได้รับอนุมัติการปรับแผนการเบิกจ่ายฯ จาก สศช. 

 

  ๒.1.๗. แผนกำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย พ.ศ 2563-2565 
                  ยุทธศาสตร์แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรขององค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ 2563-๒565 
 ท้าขึ นเพื่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็น “ทุนมนุษย์” ที่สามารถปรับตัว
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร ตอบสนองต่อทิศทางยุทธศาสตร์ของ อจน. 
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์  ดังนี  
 



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
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-๓๒- 

          ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 
1. การวางแผนพัฒนาระบบ
การสรรหาและการจัดการ
อัตราก้าลังให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ 

วางแผนและบริหารก้าลังคนให้มีความเหมาะสมตามภารกิจหลักของแต่ละ
หน่วยงานเพื่อให้ อจน.บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ อย่างยั่งยืน 

2. การเสริมสร้างศักยภาพ
และพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร 

จัดท้าแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตาม
พันธกิจของ อจน. 

3. การพัฒนาความ 
สัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
ภายในองค์กร 

จัดให้พนักงานแต่ละสายงานได้มีการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ พร้อมกับการ
ปรับตัวในทันกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต  

4. การพัฒนาระบบสาร 
สนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

จัดหาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
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-๓๓- 

๒.1.๘ แผนยุทธศำสตร์ด้ำนผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย พ.ศ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

Module 1 : กำรมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.1 ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. วัตถุประสงค์ ขอบเขต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.1 การก้าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.2 การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.3 การระบุประเด็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร 

3. กระบวนกำรของกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3.1 กำรวำงแผนปฎิบัติ (Planning) 
3.1.1 การจัดล้าดบัความส้าคญัของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
3.1.2 การก้าหนดระดับ และรปูแบบการ
สร้างความสัมพันธ์กบัผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย 
3.1.3 การจัดท้าแผนปฎบิัติการประจ้าปี
ด้านการสรา้งความสัมพันธ์กับผูม้ีส่วนได้  
ส่วนเสีย 

3.2 กำรสร้ำงควำมพร้อม (Preparing) 
3.2.1 การยกระดับความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์กบัผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย 
3.2.2 การระบุและเตรียมความพร้อมการ
จัดการความเสี่ยงในการสร้างความสัมพนัธ์
กับผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

3.3 กำรติดตำมและรำยงำนผล 
(Monitoring and Reporting) 
3.3.1 การติดตามและประเมิน 
ผลตามแผนปฏิบัติการ 
3.3.2 การรายงานผล 
3.3.3 การเรียนรู้และปรับปรุง 

 

โครงสร้ำงและระบบกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ลักษณะธุรกิจหลักขององค์กร 

องคก์ารจัดการน ้าเสียด้าเนินการ 4 ธุรกิจหลัก  
1.) ฟ้ืนฟู พัฒนา และบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ

ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย  
2.) ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน  
3.) ด้าเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ  
4.) ให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย  
นอกจากนี  ในแต่ละลักษณะการด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสียยังมีการให้บริการ ซึ่งสามารถ

แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การให้บริการเชิงพาณิชย์ การให้บริการเชิงสังคม และโครงการที่ร่วมลงทุนกับ
ภาคเอกชน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี  
 



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๓๔- 

กำรให้บริกำรเชิงพำณิชย์  
- ให้บริการปรึกษา วางแผน ด้าเนินการส้ารวจ การบริหารโครงการ และจัดท้า

รายงานโครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
- ให้บริการงานออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และจัดเตรียม

เอกสารประกอบ          ที่เกี่ยวข้องส้าหรับการประมูลงาน 
- ให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
- ส้ารวจท่อรวบรวมน ้าเสียโดยใช้เครื่อง CCTV 

กำรให้บริกำรเชิงสังคม 
- จัดตั งศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น ้าเสียประเทศไทย โดยมีการ

แสดงผลการรายงานคุณภาพน ้าแบบอัตโนมัติ และควบคุมการท้างานของเครื่องจักร 
- พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการน ้าเสีย 
- น้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
- สนองงานในโครงการพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
- ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบควบรวมบึง

ประดิษฐ์ของมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี 
โครงกำรเอกชนร่วมทุน 

- สร้างความสนใจและดึงดูดเอกชนให้เข้ามาร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  ใน
ลักษณะการให้เอกชนร่วมลงทุนเป็นหลักรวมทั งส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนโครงการเพ่ือให้
ภาครัฐสามารถลงทุนพัฒนากิจการดังกล่าวได้รวดเร็วมากขึ น 

- ลดข้อจ้ากัดการลงทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินกู้จากภาครัฐ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพ      ในการให้บริการแก่ประชาชน 

 

 

               ผลส้ารวจจากงานการจัดการน ้าเสียประเทศไทย ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องบีซีซีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ในการก้าหนดทิศทางขององค์การจัดการน ้าเสียให้สามารถ
ด้าเนินการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ น จ้าเป็นต้องรับรู้ความคิดเห็น
และทัศนคติของลูกค้า ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ เพ่ือน้าไปวิเคราะห์และระบุแนวทางในการ
ก้าหนดการเพ่ิมการใช้ประโยชน์จากน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดกับพื นที่อ่ืนๆ โดยที่มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ๓ 
กลุ่มหลัก ดังนี  
 ๑) ลูกค้าและประชาชน ได้แก่ นักเรียน ประชาชน หน่วยงานเอกชน มหาวิทยาลัย และ
สื่อมวลชน 
 ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

 ๓) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานในกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนหน่วยงานอื่นๆ  



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
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-๓๕- 

 โดยที่มีการก้าหนดช่วงคะแนนของระดับความพึงพอใจ ดังนี  
 

- ระดับ ๕ หมายถึง เห็นด้วย/พอใจ/รับรู้ มากที่สุด 
- ระดับ ๔ หมายถึง เห็นด้วย/พอใจ/รับรู้ มาก 
- ระดับ ๓ หมายถึง เห็นด้วย/พอใจ/รับรู้ ปานกลาง 
- ระดับ ๒ หมายถึง เห็นด้วย/พอใจ/รับรู้ น้อย 
- ระดับ ๑ หมายถึง เห็นด้วย/พอใจ/รับรู้ น้อยที่สุด 

 

 จากการส้ารวจผ่านแบบสอบถามจากลูกค้า ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ          ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีผู้ตอบแบบสอบถามทั งสิ น ๑๐๖ คน โดยสามารถแบ่งเป็น
สัดส่วนได้ ดังนี  

 

สัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถำม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44.3%

34.0%
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5.7%

2.8%
2.8%1.9%

สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถาม

นักเรียน ประชาชน
ผู้แทนหน่วยงานอื่น ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.)
หน่วยงานเอกชน และมหาวิทยาลัย ผู้แทนหน่วยงานในกระทรวงมหาดไทย
สื่อมวลชน
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-๓๖- 

ตำรำงแสดงผลกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรองค์กร  

ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน (คน) 
นักเรียน ๔๗ 
ประชาชน ๓๖ 
ผู้แทนหน่วยงานอื่น ๆ ๙ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ๖ 
หน่วยงานเอกชน และมหาวิทยาลัย ๓ 
ผู้แทนหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ๓ 
สื่อมวลชน ๒ 

 

 
๑) ลูกค้ำและประชำชน 

               ในภาพรวมของลูกค้าและประชาชน ซึ่งได้แก่ ประชาชน นักเรียน หน่วยงานเอกชน มหาวิทยาลัย 
และสื่อมวลชนมีจ้านวนรวม 88 คน ที่ตอบแบบสอบถาม มีคะแนนความพึงพอใจต่อการด้าเนินงานขององค์การ
จัดการน ้าเสียเฉลี่ยอยู่ที่ 3.81 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับที่มีความพึงพอใจค่อนข้างมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และหลากหลายช่องทาง รวมถึงความง่ายในการติดต่อและการให้ความรู้
ด้านการจัดการน ้าเสียในขณะที่ลูกค้าและประชาชนมีความคาดหวังให้องค์การจัดการน ้าเสีย    ขยายพื นที่การ
จัดการน ้าเสียอย่างครอบคลุมทั่วทั งประเทศ รวมไปถึงการใช้นวัตกรรมและน้าน ้ากลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี  ยัง มี
การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการรณรงค์และให้ความรู้กับประชาชน เพ่ือให้สามารถ        ควบคุมน ้าเสียได้ตั งแต่
ต้นเหตุโดยมีรายละเอียดของการประเมินความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ ดังนี  

 

กำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำและประชำชน 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

3.4% 6.8%
21.6%

47.7%

20.5%

0.0%

50.0%

100.0%

1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด

องค์การจัดการน้ าเสียมีขั้นตอนในการให้บริการ รวมถึงมีความสะดวกใน
การติดต่อที่ง่ายดายและรวดเร็ว มากน้อยเพียงใด (ระดับความพึงพอใจ)



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๓๗- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

1.1% 5.7%
23.9%

36.4% 33.0%

0.0%

50.0%

100.0%

1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด

องค์การจัดการน้ าเสียมีความสามารถในการจัดการน้ าเสียได้ตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด มากน้อยเพียงใด (ระดับความพึงพอใจ)

1.1% 3.4%
23.0%

42.5%
29.9%

0.0%

50.0%

100.0%

1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด

องค์การจัดการน้ าเสียมีคุณภาพในการให้บริการ แสดงถึงความช านาญ 
มากน้อยเพียงใด (ระดับความพึงพอใจ)

4.5% 8.0%
22.7%

39.8%
25.0%

0.0%

50.0%

100.0%

1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด

องค์การจัดการน้ าเสียให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ าเสียอย่าง
ชัดเจนและทั่วถึง ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 

มากน้อยเพียงใด (ระดับความพึงพอใจ)



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๓๘- 

 

 

 

 

 

 
  

 ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

5.7%

28.4%

48.9%

17.0%

0.0%

50.0%

100.0%

1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด

องค์การจัดการน้ าเสียบริการจัดการน้ าเสียได้ครอบคลุมในพื้นที่ชุมชน 
มากน้อยเพียงใด (ระดับความพึงพอใจ)

4.5% 4.5%
23.9%

43.2%
23.9%

0.0%

50.0%

100.0%

1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด

องค์การจัดการน้ าเสียมีมุมมองรวมถึงน าเอาเทคโนโลยีสีเขียว (Green 
Technology) และนวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการจัดการน้ าเสีย 

มากน้อยเพียงใด

1.1% 2.3%

39.8% 36.4%
20.5%

0.0%

50.0%

100.0%

1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด

ข้อร้องเรียนด้านน้ าเสียได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
มากน้อยเพียงใด (ระดับความพึงพอใจ)



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๓๙- 

     ส้าหรับความพึงพอใจที่ได้รับการประเมินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ้านวน    
๖ แห่ง มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่  ๔.๒๗ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจที่ค่อนข้างมาก โดยที่      
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความคิดเห็นว่า องค์การจัดการน ้าเสีย สามารถติดต่อและประสานงานได้รวดเร็ว 
อย่างไรก็ตาม ยังไม่ครอบคลุมในทุกพื นที่ทั่วประเทศ  
  ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประเด็นแนะน้าเรื่องการให้ความรู้และเข้าถึงหน่วยงาน
สนับสนุนระดับปฏิบัติการให้มากขึ น ขยายระบบท่อรวบรวมน ้าเสียให้ครอบคลุมทุกพื นที่ และด้าเนินการ       อย่าง
ต่อเนื่องและสม่้าเสมอโดยจะมีรายละเอียดของการประเมินความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ ดังนี  
 
 
 

ภำพกำรประเมินควำมพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

 

 

 

 
 

16.7%

50.0%
33.3%

0.0%

50.0%

100.0%

1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด

องค์การจัดการน้ าเสียมีขั้นตอนการประสานงานและชอ่งทางการติดต่อที่
สะดวก ง่ายดาย และรวดเร็ว มากน้อยเพียงใด (ระดับความพึงพอใจ)

16.7% 16.7% 16.7%

50.0%

0.0%

50.0%

100.0%

1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด

องค์การจัดการน้ าเสียมีการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ าเสียอย่าง
ชัดเจนและทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ อย่างเพียงพอ 

มากน้อยเพียงใด (ระดับความพึงพอใจ)



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๔๐- 

 

 

 

 
 

 

 

16.7%
33.3%

50.0%

0.0%

50.0%

100.0%

1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด

องค์การจัดการน้ าเสียมีการถ่ายทอดความรู้และวิธีการจัดการน้ าเสีย 
เพ่ือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้เองในอนาคต

อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด (ระดับความพึงพอใจ)

33.3%

66.7%

0.0%

50.0%

100.0%

1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด

องค์การจัดการน้ าเสียมีการบริหารจัดการน้ าเสียได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด
มากน้อยเพียงใด (ตรงตามความต้องการ/ความคาดหวัง)

50.0% 50.0%

0.0%

50.0%

100.0%

1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด

ระบบบ าบัดน้ าเสียท่ีพัฒนา/ปรับปรุงโดยองค์การจัดการน้ าเสียสามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดน้ าเสียในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม 

มากน้อยเพียงใด (ระดับความพึงพอใจ)



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๔๑- 

 

 

 

 

 
 

 

 

16.7%
33.3%

50.0%

0.0%

50.0%

100.0%

1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด

บุคลากรขององค์การจัดการน้ าเสียมีคุณภาพในการให้บริการ ความช านาญ
ในการจัดการน้ าเสีย มากน้อยเพียงใด (ระดับความพึงพอใจ)

16.7%
33.3%

50.0%

0.0%

50.0%

100.0%

1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด

บุคลากรขององค์การจัดการน้ าเสียมีจิตบริการและมุ่งมั่นในหนา้ท่ีเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนและชุมชนในการจัดการน้ าเสีย มากน้อยเพียงใด

(ระดับความพึงพอใจ)

16.7%
33.3%

50.0%

0.0%

50.0%

100.0%

1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด

องค์การจัดการน้ าเสียมีมุมมองรวมถึงน าเอาเทคโนโลยีสีเขียว 
(Green Technology) และนวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการจัดการน้ าเสีย 

มากน้อยเพียงใด



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๔๒- 

 

 

 

 
 
 

การส้ารวจความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อการด้าเนินงานขององค์การจัดการน ้าเสีย  
คณะท้างานด้าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินผลกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการด้านการมุ่งเน้นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าของ อจน. ได้ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการด้าเนินการส่งแบบส้ารวจฯ ผ่านทาง 
Mail.go.th ของ อจน. ในรูปแบบ Google Form ในวันที่ 23 เมษายน 2564 ได้ตอบกลับเป็นจ้านวน 82 คน มี
ขั นตอนในการด้าเนินงาน ท้าการประมวลผล และได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 

50.0% 50.0%

0.0%

50.0%

100.0%

1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด

ข้อร้องเรียนด้านน้ าเสียได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
มากน้อยเพียงใด (ระดับความพึงพอใจ)

33.3% 33.3% 33.3%

0.0%

50.0%

100.0%

1 น้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด

องค์การจัดการน้ าเสียมีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนและชุมชน
ในพื้นที่ละแวกใกล้เคียงเข้าใจถึงความส าคัญและทราบถึงวิธีการจัดการ

น้ าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ มากน้อยเพียงใด



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๔๓- 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตัวอย่างในการส้ารวจครั งนี จ้านวน 82 คน 
 

เครื่องมือที่ใช ้
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการด้าเนินงานของ อจน. 
 ส่วนที่ 3 ความคาดหวังในการด้าเนินงานของ อจน. 
 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยคณะท้างานฯ ผ่าน Mail.go.th องค์การจัดการน ้าเสียในรูปแบบ Google 
Form 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 1. ค้านวณหาค่าร้อยละของค้าตอบเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 2. ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ใช้ในการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
  2.1 การแจกแจงความถี่ของแต่ละระดับ ก้าหนดค่าน ้าหนักมาตราส่วนของค้าถาม คือ 
 
           5  หมายถึง  มากที่สุด 
           4  หมายถึง  มาก 
           3  หมายถึง  ปานกลาง 
           2  หมายถึง  น้อย 
           1  หมายถึง  น้อยที่สุด 
 2.2 หาค่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละระดับ โดยการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี  
   4.50 – 5.00 หมายถึง  มากที่สุด 
   3.50 – 4.49 หมายถึง  มาก  
   2.50 – 3.49 หมายถึง  ปานกลาง 
   1.50 – 2.49 หมายถึง  น้อย 
   1.00 – 1.49 หมายถึง  น้อยที่สุด 
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ 
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๔๔- 

 



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๔๕- 

 

 

 



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๔๖- 

 

 



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๔๗- 

 

 

 

 



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
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-๔๘- 

 



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๔๙- 

 

 

 



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
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-๕๐- 

 

 

๓) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                         จากผลการส้ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานใน
กระทรวงมหาดไทย และผู้แทนหน่วยงานอ่ืน ๆ รวม 12 คน ส่วนใหญ่ต้องการให้องค์การจัดการน ้าเสียมุ่งเน้น    
ในด้านของการสื่อสารข้อมูลและตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบ



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๕๑- 

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ภาพลักษณ์ กฎหมายและข้อบังคับ นอกจากนี  ยังมีความพึงพอใจในระดับดีด้าน
ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย 
 ส้าหรับมุมมองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวมนั น ต้องการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมบริหารความสัมพันธ์กับองค์การจัดการน ้าเสีย และมุ่งเน้นนโยบายในระดับพื นที่ โดยเฉพาะพื นที่ที่มี  
ความจ้าเป็นในการจัดการน ้าเสีย ให้มีการเพ่ิมพื นที่จัดการน ้าเสียอย่างครอบคลุม รวมถึงการสร้างเครือข่าย   ความ
ร่วมมือที่ดีให้มากขึ นโดยจะมีรายละเอียดความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละหัวข้อ ดังนี  
 

 
 
 
 

8.3%

16.7%

33.3%

41.7%

0.0% 50.0% 100.0%

ท าให้ด าเนินงานล่าช้า/ล าบาก หรือมีปัญหาด้านการเงิน

ไม่ได้รับผลกระทบ

ท าให้ด าเนินงานยากล าบาก มีปัญหาด้านการเงิน และด้านกฎหมาย

มีผลกระทบเพียงเล็กน้อย หรือท าให้การด าเนินงานล่าช้า

ท่านคิดว่ามีผลกระทบที่ได้รับต่อการด าเนินงานภายในองค์กรของท่านอย่างไร หากองค์การจัดการน้ าเสีย
หยุดหรือเกิดการล่าช้าในการด าเนินงาน



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๕๒- 

 
 
 

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

25.0%

33.3%

0.0% 50.0% 100.0%

การเปิดเผยและสื่อสารข้อมูลที่เพียงพอ แนวทางการด าเนินการจัดหา
อย่างย่ังยืน

การเปิดเผยและสื่อสารข้อมูลที่เพียงพอ ความโปร่งใสในการก ากับดูแล
กิจการ การตอบสนองเป้าหมายองค์กร

ประเด็นทางกฎหมายและผลกระทบต่อธุรกิจ

ความโปร่งใสในการก ากับดูแลกิจการ

การเปิดเผยและสื่อสารข้อมูลที่เพียงพอ ความโปร่งใสในการก ากับดูแล
กิจการ ประเด็นทางกฎหมายและผลกระทบต่อธุรกิจ แนวทางการ
ด าเนินการจัดหาอย่างย่ังยืน การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

การเปิดเผยและสื่อสารข้อมูลที่เพียงพอ

การตอบสนองเป้าหมายองค์กร

ท่านเห็นว่าเป็นประเด็นส าคัญในการด าเนินงานหรือติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรของท่านและ
องค์การจัดการน้ าเสีย



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๕๓- 

 
 

 

 

 

 

 

8.3%

8.3%

8.3%

16.7%

25.0%

33.3%

0.0% 50.0% 100.0%

ไม่มี

การด าเนินธุรกิจ กฎหมายและข้อบังคับ

ภาพลักษณ์ กฎหมายและข้อบังคับ การเงิน

ภาพลักษณ์ กฎหมายและข้อบังคับ

ภาพลักษณ์

กฎหมายและข้อบังคับ

ปัจจัยเสี่ยงท่ีองค์การจัดการน้ าเสียอาจจะก่อให้เกิดต่อองค์กรท่าน

8.3%

16.7%

33.3%

41.7%

0.0% 50.0% 100.0%

ติดต่อเมื่อมีเร่ืองจ าเป็นเท่านั้น ติดต่อบ่อยเพื่อรับรู้ข้อมูล

ติดต่อเมื่อมีเร่ืองจ าเป็นเท่านั้น

ติดต่อบ่อยเพื่อรับรู้ข้อมูล

ติดต่อบ่อยเพื่อด าเนินงานร่วมกัน

ระบุและอธิบายถึงความจ าเป็นของท่านหรือองค์กรของท่าน
ในการติดต่อองค์การจัดการน้ าเสีย

25.0%

33.3%

41.7%

0.0% 50.0% 100.0%

น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง

1 ครั้งต่อเดือน เป็นอย่างต่ า

ไตรมาสละ 1 – 2 ครั้ง เป็นอย่างต่ า

ความถี่ในการติดต่อระหว่างองค์กรของท่านและองค์การจัดการน้ าเสีย



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๕๔- 

 

 

 

 

 

8.3%

16.7%

58.3%

16.7%

0.0% 50.0% 100.0%

(ไม่ได้ระบุ)

ปานกลาง

ดี

ดีมาก

ความสะดวกที่ได้รับเมื่อต้องการติดต่อสื่อสารกับองค์การจัดการน้ าเสีย
และมีความพึงพอใจอย่างไร (ระดับความพึงพอใจ) 

8.3%

16.7%

25.0%

50.0%

0.0% 50.0% 100.0%

Facebook Line อีเมล การจัดประชุมรายปี สื่อมวลชน (วิทยุ 
โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต) สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร)

Facebook สื่อมวลชน (วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต)

Line สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร)

Facebook Line อีเมล การจัดประชุมรายปี

ช่องทางการรับรู้ข่าวสารที่ต้องการให้องค์การจัดการน้ าเสียเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๕๕- 

 

 

16.7%

83.3%

0.0% 50.0% 100.0%

ไม่ต้องการมีส่วนร่วม

ต้องการมีส่วนร่วม

ความต้องการในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริหารความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรของท่าน และองค์การจัดการน้ าเสีย

9.1%

9.1%

9.1%

9.1%

9.1%

9.1%

9.1%

9.1%

9.1%

18.2%

0.0% 50.0% 100.0%

ไม่มี

แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายใต้แผนสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ. 2561-2564

จัดวางระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่

รวบรวมการจัดการน้ าเสียของจังหวัด

แผนการด าเนินงาน/จัดท าแผนงาน/โครงการ

ก ากับควบคุมแหล่งก าเนิดมลพิษให้ได้มาตรฐาน

จัดท าโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี

การเงิน

(ไม่ได้ระบุ)

โปรดอธิบายถึงแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หรือแผนการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร
ของท่านที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดการน้ าเสีย



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๕๖- 

 

 

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

41.7%

0.0% 50.0% 100.0%

นโยบายในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความจ าเป็นในการจัดการน้ าเสีย 
อยากให้เพิ่มพ้ืนที่จัดการน้ าเสีย เช่น ล าตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

สนับสนุนบุคลากร และงบประมาณให้เพียงพอ

องค์การจัดการน้ าเสียควรประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยตรง ไม่
ต้องผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เพื่อความรวดเร็วและรับรู้ปัญหาทัน
การณ์

สถานที่ท างานอยู่ห่างไกล

หน่วยงานมาช้า

ชัดเจนกับเป้าหมาย

การจัดเก็บรายได้

ไม่มี

โปรดระบุปัญหา และข้อควรปรับปรุงขององค์การจัดการน้ าเสีย
เมื่อได้มีการประสานงาน หรือท างานร่วมกัน



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๕๗- 

 

 

 

 

 

 

 

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

8.3%

16.7%

25.0%

0.0% 50.0% 100.0%

-

ได้รับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง

มีระบบการจัดการน้ าเสียครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายของจังหวัด

องค์การจัดการน้ าเสียสามารถประสานงานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยตรง ไม่ต้องผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งแวดล้อมที่ดี

เครือข่ายความร่วมมือที่ดีต่อกัน

ควรจะเป็นองค์กรที่ดูแลระบบการจัดการน้ า เสียของทุก
หน่วยงาน และรณรงค์ให้เกิดระบบการก าจัดน้ าเสียในทุกๆ พื้นที่

ดีแล้ว

มีความรวดเร็วในการด าเนินการ/บริการ

โปรดอธิบายถึงความคาดหวังในการด าเนินงานร่วมกับองค์การจัดการน้ าเสีย



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
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-๕๘- 

      ๒.1.๘. กระบวนการหลัก (Core Process) และกระบวนการสนับสนุน (Support Process) ขององค์การจัดการน ้าเสีย 
พิจารณาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป็นเครื่องชี น้าว่าจะต้องมีกระบวนการหรือระบบงานใดมารองรับเพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยจะมีการพิจารณาถึงเงื่อนไข สภาวะแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 
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-๕๙- 
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-๖๐- 
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-๖๑- 

๒.1.๙. ระบบประเมินผลการด้าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) 

                 สคร. ได้พัฒนาระบบประเมินผลใช้เป็นเครื่องมือในการก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการด้าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจที่มีความเหมาะสม เป็นรูปธรรม และสามารถสะท้อนถึงความมีประสิทธิภาพในการด้าเนินงานได้อย่าง 

แท้จริง และน้ามาใช้ในการประเมินผลรัฐวิสาหกิจในปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจ
ตอบสนองกับสภาพแวดล้อมในการด้าเนินภารกิจ/ธุรกิจ การแข่งขัน ความต้องการ ประกอบด้วย (๑) การ
ด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์  (๒) การด้าเนินงานรัฐวิสาหกิจ  และ (๓) Core business Enablers  จ้านวน ๘  ด้าน 
ซึ่งที่เก่ียวข้องกับด้านการจัดการความรู้ และมีมุมมองใน ๓  มติ ดังนี  

ด้านที่ 7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม ประกอบด้วยหัวข้อย่อย ๘ หัวข้อ ได้แก่  

1.การน้าองค์กรสู่การจัดการนวัตกรรมที่ยั่งยืน (Key People To Innovation) 

2.ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม (Innovation Strategy) 

3.นวัตกรรมเพ่ือมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด (Customer-Centric Innovation) 

4.ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม (Knowledge-Based Innovation) 

5. วัฒนธรรมเพื่อมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม (Culture of Innovation) 

6. กระบวนการนวัตกรรม (Innovation Process) 

7. การจัดสรรทรัพยากรด้านนวัตกรรม (Resource Allocation For Innovation) 

8. ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม (Innovation Results) 
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-๖๒- 

๒.๒  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก  ) External Analysis) 
           อจน. ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมของ อจน. ดังนี  

๒.๒.๑  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้จัดท้าบนพื นฐาน 

ของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable  Development Goals : SDGs) รวมทั งการปรับโครงสร้างประเทศไปสู่ประเทศ
ไทย ๔.๐ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้มุ่งเน้นเรื่องการน้าผลงานวิจัยให้
เกิดการน้าไปใช้ประโยชน์ใช้ได้จริงในองค์กร เช่น ลดค่าใช้จ่าย ลดการน้าเข้าเทคโนโลยี และสร้างรายได้จากการ
น้าผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงธุรกิจ รวมทั งให้ความส้าคัญในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั งนี  จากการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ พบว่า มีประเด็น ๒ 
ยุทธศาสตร์หลัก ที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานของ อจน. และควรน้าไปพิจารณาประกอบเพ่ือก้าหนดแนวทางการ
จัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ อจน. ในอนาคต ดังนี   

 
 ตำรำงยุทธศำสตร์แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)    

ยุทธศำสตร์  
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒  

เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรสร้ำงควำมคิด
สร้ำงสรรค์และกำรบริหำรจัดกำร

นวัตกรรม อจน. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔:   
การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และ
ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ
ระบบนิเวศ โดยให้ความส้าคัญเป็นล้าดับ
แรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน ้าส้าคัญของ
ประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 

การมีองค์ความรู้ และนวัตกรรม
ด้านการบริหารจัดการระบบบ้าบัด
น ้าเสีย เพ่ือให้น ้าเสียที่บ้าบัดได้
สามารถน้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ได้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๘:   
การพัฒนาวิทยาศาสตร์   
เทคโนโลยีวิจัยและ
นวัตกรรม 

ให้ความส้าคัญกับการใช้องค์ความรู้ทาง
วิ ทย าศ าสตร์ ผ ล ง านวิ จั ย แล ะ พัฒนา 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั งในภาค
ธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั ง
ให้ ค ว ามส้ า คัญกั บการ พัฒนาสภาวะ
แวดล้อมหรือปัจจัยพื นฐานที่เอื ออ้านวยทั ง
การลงทุนด้านการวิจัยและการพัฒนา การ
พัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหาร

เน้นการจั ดการองค์ความรู้ ใ น
องค์กรไปเชื่อมต่อหรือผลักดันให้
เกิดเป็นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่า
และเป็นประโยชน์ โดยการน้าองค์ 
ความรู้และนวัตกรรมที่ได้ไปเพ่ิม
มูลค่าหรือแก้ปัญหาให้กับองค์กร
ก่ อ ให้ เ กิ ดการ เ พ่ิ มร าย ได้  ลด
รายจ่าย โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
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-๖๓- 

ยุทธศำสตร์  
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒  

เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรสร้ำงควำมคิด
สร้ำงสรรค์และกำรบริหำรจัดกำร

นวัตกรรม อจน. 
จัดการ เ พ่ือช่วยขับเคลื่ อนการพัฒนา
ประเทศ 

๒.๒.๒  ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2664) 
ส้าหรับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งจัดท้าโดย

ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ก้าหนดวิสัยทัศน์การวิจัยของชาติให้มีและเกิดการน้างานวิจัยไปใช้
ประโยชน์อย่างมีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ดังนี   

“ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาโดยใช้การวิจัยและนวัตกรรม มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการน้า
องค์ความรู้ และนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในด้านสังคมและเศรษฐกิจและมีความพร้อม
ด้านโครงสร้างพื นฐานและบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ให้มั่นคง มั่งคั่ง อย่าง
ยั่งยืน”  

นอกจากนี  เป้าหมายของยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ได้มุ่งเน้นในเรื่องการสร้างและใช้ประโยชน์
งานวิจัย ทั งในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมให้มากขึ น โดยสนับสนุนให้ทุกองค์กร
ด้าเนินการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ในการแก้ปัญหาและสามารถน้าไปใช้ได้จริง ลดการ
น้าเข้าเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมให้สามารถเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพ่ือใช้งานวิจัยในการขับเคลื่อน
ประเทศ สร้างความสามารถในการแข่งขัน ทั งนี พบว่า มีประเด็นหลักซึ่งก้าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ อจน. และต้องน้าไปพิจารณาประกอบเพ่ือก้าหนดแนวทางการวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมของ อจน. ในอนาคต ดังแสดงในตารางที่ ๓-๒ 

 
ตำรำงยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยฯ 
ฉบับท่ี ๙ 

เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรสร้ำงควำมคิด
สร้ำงสรรค์และกำรบริหำรจัดกำร

นวัตกรรม อจน. 
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒:  
เร่งส่ง เสริมการวิจัยและพัฒนา
เ พ่ื อ ใ ห้ บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะ
สนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนและ
มุ่ ง เ น้ น ต า ม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
แผนพัฒนาประเทศ และภารกิจ
ของหน่วยงานโดยรัฐลงทุนเพ่ือการ

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
จากการวิจัยซึ่งครอบคลุมถึง การ
วิจัยพื นฐาน การวิจัยและพัฒนา 
และการวิจัยเพ่ือพัฒนางานประจ้า 
ทั งภาครัฐและภาคเอกชน ภาค
การศึกษา ภาคสังคม/ ชุมชุน และ

จัดท้ายุทธศาสตร์และแผนการวิจัย
และพัฒนาและจัดสรรงบประมาณ
การวิจัยของหน่วยงาน โดยมุ่งเป้า
สนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยเป็น
สังคมนวัตกรรมบนฐานความรู้ด้าน
ก า ร วิ จั ย  แ ล ะ เ ป็ น ป ร ะ เ ท ศ
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
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-๖๔- 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยฯ 
ฉบับท่ี ๙ 

เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรสร้ำงควำมคิด
สร้ำงสรรค์และกำรบริหำรจัดกำร

นวัตกรรม อจน. 
วิ จั ย แล ะ พัฒนา เ พ่ิ ม ขึ น อย่ า ง
ต่อเนื่อง 

เพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๖:  
เพ่ิมจ้านวนและพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการ
วิจัยและพัฒนาของประเทศทั ง
ภาครัฐ ภาคเอกชนภาคการศึกษา 
ภาคสังคม/ชุมชน ให้มีจ้านวนและ
คุณภาพมากขึ น 

มีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
ที่มีคุณภาพในจ้ านวนเพียงพอ 
รวมถึงเสริมสร้างสมรรถนะและ
ส นั บ ส นุ น บุ ค ล า ก ร เ พ่ื อ ก า ร
ขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้  
งานวิจัยและการใช้ประโยชน์ในวง 
กว้าง อีกทั งพัฒนาศักยภาพ ด้าน
การคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล เพ่ือเป็นฐาน
การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนา 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๗:  
พัฒนาความร่วมมือของเครือข่าย 
วิ จั ย ใ นประ เทศและร ะหว่ า ง
ประเทศ 

สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและ
พัฒนาในรูปแบบหุ้นส่วนความ
ร่วมมือ(Collaborative 
Partnership)ระหว่างเครือข่ายทุก
ภาคส่วนและทุกระดับ ทั งใน
ประเทศและระหว่างประเทศ 

สร้างเครือข่ายวิจัยร่วมกับภาคส่วน
ต่าง ๆ เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาค
วิชาการ และภาคท้องถิ่น และมี
ส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จาก
องค์ความรู้ การวิจัย การบริหาร
จัดการและการสนับสนุนวิ จั ย 
รวมทั งมีความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 
ระหว่างเครือข่ายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

 
๒.๒.๓  นโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔)  

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ให้ความส้าคัญกับการ
พัฒนาและสร้างฐานเศรษฐกิจของประเทศให้มีเสถียรภาพ ยืดหยุ่น มีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอก พร้อมทั งการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์  สั งคม ชุมชน ท้องถิ่น ความมั่นคงทางพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน โดยเน้น
การบูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพ่ือ



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๖๕- 

ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีประเด็นวิสัยทัศน์ ที่ก้าหนดไว้ 
คือ “นวัตกรรมสีเขียวเพ่ือสังคมดี มีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ”  

นอกจากนี  เป้าหมายหลักของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๑ ยังมุ่งเน้นให้แต่ละองค์กรมีการวิจัยเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างองค์กรบน
ฐานความรู้ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทั งในและต่างประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (วทน.) อย่างสมดุลทั งเชิงปริมาณและคุณภาพ ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ จาก
ต่างประเทศ โดยใช้องค์ความรู้ งานวิจัยและพัฒนา เป็นระบบภูมิคุ้มกัน และเป็นพื นฐานในการพัฒนาการ
ด้าเนินงานขององค์กร  

อย่างไรก็ตาม พบว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมซึ่งก้าหนดไว้ใ น
ยุทธศาสตร์แผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของ อจน. และควรน้าไปพิจารณาประกอบเพ่ือก้าหนดแนวทางการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมของ 
อจน. ในอนาคต ดังนี  
ตำรำงนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

นโยบำยและแผน วทน. 
ฉบับท่ี ๑ 

เป้ำหมำย แนวทำงกำรสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์และ
กำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม อจน. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑:  
การพัฒนาความเข้มแข็ง
ของสังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่น  

พัฒนาความสามารถของท้องถิ่น
ชุมชนในการบริหารจัดการพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมชุมชน โดยให้คนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ในชุมชนของตนตลอดจนการ
พัฒนา วทน. เพื่อความม่ันคงและ
ปลอดภัยในชีวิตของประชาชน  
คนไทย 

สร้างนวัตนกรรมที่ใช้งานได้ง่าย แต่มี
ประสิทธิภาพ สามารถให้ประชาชนทั่วไปได้
มีส่วนร่วมในการใช้งาน เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบ้าบัดน ้าเสีย 

ยุทธศาสตร์ ๔:  
การพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพทุนมนุษย์ของ
ประเทศ 

การพัฒนาก้าลังคน ยกระดับ
สมรรถภาพและเพ่ิมขีด
ความสามารถ ทางวิชาชีพ ทักษะ 
และองค์ความรู้ 

พัฒนาก้าลังคนของ อจน. ให้มีศักยภาพ 
เพ่ือก่อให้เกิดนวัตกรรมและการบริการใหม่ 
เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ด้วยการมี
องค์ความรู้ มีความเชี่ยวชาญ มาใช้ใน
องค์กร และสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็ง
ด้านการวิจัยและพัฒนา และการสร้าง
นวัตกรรมเพ่ิมขึ น 

ยุทธศาสตร์ ๕:  
การส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาโครงสร้าง

การสร้างความเข้มแข็งของ
โครงสร้างพื นฐานและสนับสนุนการ

สร้างระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
การสร้างองค์ความรู้ที่ส้าคัญด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อน้าองค์



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๖๖- 

นโยบำยและแผน วทน. 
ฉบับท่ี ๑ 

เป้ำหมำย แนวทำงกำรสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์และ
กำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม อจน. 

พื นฐานและปัจจัยเอื อต่อ
การพัฒนาประเทศ 

ปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบ และ
ข้อบังคับ 
 

ความรู้ไปผลักดนัให้เกิดการวิจัยและพัฒนา 
และการสร้างนวัตกรรมใน อจน. รวมทั ง
การจัดท้าระบบฐานข้อมูลที่ส้าคัญของ 
อจน. ในรูปแบบของ e-Information 
เพ่ือเผยแพร่และให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
และต่อประเทศ 

 
๒.๒.๔ แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถสร้างสรรค์
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุน
มนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนใดก็ตาม เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน โดยก้าหนดประเด็นวิสัยทัศน์ คือ “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” ภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าวได้
ก้าหนดเป้าหมายในภาพรวมไว้ ๔ ประการ คือ   

- เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล  เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตการบริการ  

- สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

- เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด้าเนินชีวิตและ 
การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล  

-  ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท้างานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 

อย่างไรก็ตาม พบว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการน้าดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนการจัดการองค์วามรู้และ
นวัตกรรมซึ่งก้าหนดไว้ในยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ที่ อจน. ควรน้าไปพิจารณา
ประกอบเพื่อก้าหนดแนวทางการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมของ อจน. ในอนาคต ดังนี  
 
ตำรำงแผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๖๗- 

ยุทธศำสตร์แผนพัฒนำ 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ 

สังคม 

แผนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรน ำ 
ดิจิทัลเข้ำมำสนับสนุนกำรสร้ำง

ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรบริหำร
จัดกำรนวัตกรรม 

แนวทำงกำรสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์
และกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ ๔:  
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ปรับเปลี่ยนการท้างานของภาครัฐ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มี
ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลโดย
เน้นบูรณาการการลงทุนในทรัพยากร 
การเชื่อมโยงข้อมูล และการท้างาน
ของหน่วยรัฐเข้าด้วยกัน 

เตรียมความพร้อมส้าหรับการเพ่ิมขึ นของ
ข้อมูลจ้านวนมหาศาลในระบบ ทั งด้าน
การจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
ส่งเสริมให้น้าเทคโนโลยีมาใช้จัดเก็บ 
จ้าแนก และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของข้อมูลที่รวบรวมไว้ 

ยุทธศาสตร์ ๕:  
พัฒนาก้าลังคนให้พร้อม
เข้ าสู่ ยุค เศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล 

พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ให้แก่  บุคลากรในตลาดแรงงาน        
ที่รวมถึงบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน 
บุ ค ล า ก ร ทุ ก ส า ข า อ า ชี พ  แ ล ะ
บุคลากรทุกช่วงวัย 

ยกระดับความรู้และทักษะบุคลากร อจน. 
ให้สอดรับการท้างานในรูปแบบรัฐบาล
ดิ จิ ทั ล โ ด ย บุ ค ล ก ร ต้ อ ง ส า ม า ร ถ ใ ช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการท้างาน 
จนสามารถพัฒนาเป็นผู้ที่มีความสามารถ
ในการพัฒนานวัตกรรม ที่สร้างคุณค่าให้
ทั งต่อองค์กร 

  ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ผ่านการเรียนรู้ในระบบดิจิทัลตามความ
ต้องการที่หลากหลายตามสายงานหรือ
กระบวนงานต่าง ๆ ขององค์กร ตลอดจน
ทั ก ษ ะ ใ น ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ส ห วิ ท ย า
(interdisciplinary)   

พัฒนาทั กษะและสร้ า งทั ศนคติ ของ
บุคลากร อจน. ให้สามารถใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิ จิทั ล ได้อย่ า งรอบรู้       
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
เ พ่ือน้ า  อจน.  ไปสู่ การเป็นองค์กรที่
ทันสมัย 

พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้สามารถวางแผนการน้าเทคโนโลยี
ดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจ ตลอดจน

พัฒนาผู้บริหารขององค์กรให้มีความเข้าใจ
และสามารถเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนา
ภารกิจของสายงาน ตลอดจนสามารถ
สร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร 
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-๖๘- 

ยุทธศำสตร์แผนพัฒนำ 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ 

สังคม 

แผนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรน ำ 
ดิจิทัลเข้ำมำสนับสนุนกำรสร้ำง

ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรบริหำร
จัดกำรนวัตกรรม 

แนวทำงกำรสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์
และกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม 

สามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลของ
องค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.2.๕. แผนยุทธศำสตร์รัฐวิสำหกิจสำขำสำธำณปูกำร  
                  ยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
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-๖๙- 

 

 

             ภาพกรอบยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รองรับ
การเจริญเติบโตของเมือง และพื นที่เศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ ควบคุมไปกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ จ้านวน 5 ด้าน ได้แก่ 

            (1) ก้าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน ้า 

            (2) บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ 

             (๓) เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพ่ือความยั่งยืนในระยะยาว  
             (๔) สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

             (๕) ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
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-๗๐- 

๒.2.๖. กำรเกดิสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙ (COVID -19) 

                          จากการเกิดการระบาดของโรคโควิด 19 ท้าให้ อจน. ต้องให้ความส้าคัญกับมาตรการและ
ค้าแนะน้าในการปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพราะโรคนี เป็นโรคระบาดที่เก่ียวข้องกับคนหมู่
มาก ติดจากคนไปสู่คน จึงเกิดเป็นการท้างานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) การใส่หน้ากาก การเว้นระยะห่าง การ
ท้า Social distancing การเชกอิน บันทึกข้อมูลในโปรแกรม ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการการจัดการความรู้         

                         ดังนั น อจน.จะต้องมีการน้าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน และให้
พนักงานได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ น  โดยการท้างาน
ที่บ้าน (Work from Home) และน้าระบบสแกน QR Code มาใช้ในการรายงานตัวตนเข้า ออกงาน รวมทั งน้า
ระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (ระบบ Zoom) มาใช้เพ่ือให้การปฏิบัติงาน และงานการพัฒนานวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๗๑- 

๒.๓ .กระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง )Change Management Process( 
เป็นกรอบความคิด เพ่ือให้ อจน. มีการจัดสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรม

ภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่มีผลกระทบต่อการด้าเนินงาน ประกอบด้วย ๖ 
องค์ประกอบ ดังนี  

๑. การเตรียมการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก
ผู้บริหารทีมงานและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระบบติดตามและประเมินผล ก้าหนดปัจจัยความส้าเร็จอย่างชัดเจน 

๒. การสื่อสาร เช่น กิจกรรมที่ท้าให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะท้าประโยชน์ที่จะเกิดขึ นกับทุกคน 
และแต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างไร 

๓. กระบวนการและเครื่องมือช่วยให้การค้นหาเข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ สะดวก 
รวดเร็วขึ น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ นกับชนิดของความรู้ ลักษณะขององค์กร (ขนาด  
สถานที่ตั ง) ลักษณะการท้างาน วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากรที่มีอยู่ 

๔. การเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส้าคัญและหลักการของการสร้างความคิด
สร้างสรรค์เพ่ือให้ได้นวัตกรรม โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื อหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ การประเมินผล 
และปรับปรุง 

๕. การวัดผล โดยใช้กระบวนการความรู้ “ก่อน” และ “หลัง” การปฏิบัติงาน หรือ Before & After 
Action Review เพ่ือให้ทราบว่าการด้าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่ตั งไว้หรือไม่ มีการน้าผลของการวัดมาใช้ในการ
ปรับปรุงแผนและการด้าเนินการให้ดีขึ น มีการน้าผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคคลในทุกระดับถึงประโยชน์ 
และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าวัดผลที่ขั นตอนไหน ได้แก่ วัดระบบ (System) วัดที่ผลลัพธ์ (Output) หรือวัดที่
ประโยชน์ที่ได้รับ (Outcome) 

๖. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ 
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั น 
ระยะยาว การบูรณาการกับระบบที่มีอยู่ การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ปัจจัยที่จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
เพ่ือต่อยอดเป็นนวัตกรรมให้กับองคก์ร พบว่า  อจน. มีบุคคลากร สถานที่ที่จะอ้านวยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใน
รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดเป็นค่านิยม วัฒนธรรม 
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-๗๒- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๔ .  ทิศทำงกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรนวัตกรรม (IM Roadmap)  
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-๗๓- 

ที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์การบริหารจัดการนวัตกรรม สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ ดังนี  
 

ระยะสั น (2563) 
           การปรับปรุงทิศทางการด้าเนินงาน หรือนโยบาย รวมถึงเป้าหมายการด้าเนินงานขององค์กรเก่ียวกับการ
บริหารจัดการนวัตกรรมที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผู้บริหาร
สนับสนุนการจัดการนวัตกรรม  และพนักงานตระหนักและให้ความส้าคัญการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร 
เพ่ือให้เกิดค่านิยม วัฒนธรรมการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์  ทบทวนโครงสร้างหน่วยงานที่รับผิดชอบ/
คณะกรรมการ/คณะท้างาน รวมถึงบทบาทหน้าที่ ระเบียบที่เก่ียวกับการจัดการนวัตกรรม และพัฒนาบุคลากร/
ทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กร  เพ่ือให้เกิดค่านิยม และเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ 

 
ระยะกลำง (256๔) 
           การพัฒนานวัตกรรมเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์องค์กร ตอบสนองวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์องค์กร และแผนงานที่ส้าคัญของ อจน. มีการคิดสร้างสร้างนวัตกรรมทั ง ๔ รูปแบบ เพื่อน้ามาใช้
ปรับปรุง พัฒนาการด้าเนินงานในสายงานของตนเอง  และน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา มี
แนวทางการเรียนรู้ การจัดการความรู้เพื่อน้าไปปรับปรุงนวัตกรรรมทั ง ๔ รูปแบบที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กร 

ระยะยำว (๒๕๖๕) 
           องค์กรมีการปรับปรุงพัฒนาระบบงาน และกระบวนการย่อยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มี
ผลส้าเร็จ มีการน้านวัตกรรมมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพการท้างาน และเพ่ิมความพึงพอใจให้ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ิมมูลค่าองค์กร และมีเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างองค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
พนักงานในองค์กรมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมองค์กร  
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-๗๔- 

บทที่ ๓ 
กำรจัดท ำแผนแม่บทกำรสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์และบริหำรนวัตกรรมขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย  

พ .ศ .2563-2565 )ทบทวนครั งที่ 1(  
 

การจัดท้าแผนแม่บทการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมองค์การจัดการ 
น ้าเสียพ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ 1) ได้ท้าการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั งภายนอกและภายใน
องค์กรเพ่ือน้าผลวิเคราะห์มาใช้ในการวางแนวทางการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมของ 
อจน. โดยมีการก้าหนดเป็นค่านิยม ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  เป้าประสงค์ ตัวชี วัด เป้าหมาย รวมทั งการเชื่อมโยง
บูรณาการการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผ่านการจัดการความรู้จากผลการด้าเนินงานตามตัวชี วัดทุกระดับเพ่ือได้
นวัตกรรมทีใ่ห้คุณค่าแก่องค์กร โดยผลักดัน กระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรมีพฤติกรรมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
จัดการนวัตกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาองค์กร มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพผลิตภัณฑ์และ
บริการที่เป็นเลิศอีกทั งให้ความส้าคัญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในประเทศและบริบทของ
องค์กรในการสร้างนวัตกรรม เช่น ทรัพยากรที่มีอยู่ การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น ทั งนี  เพ่ือให้การด้าเนินงานของ
องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั งไว้  
 
๓.๑ ผลจำกกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis 

การจัดท้าแผนแม่บทการสร้างความคิดสร้างสรรค์และการบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การ
จัดการน ้าเสีย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ 1) ได้ท้าการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร
ทั งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่จะมีผลต่อการด้าเนินงานอย่างครบถ้วน เพ่ือประเมินศักยภาพขององค์กร 
ซึ่งได้จัดให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของพนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการแสดงความคิดเห็นโดยได้ร่ว มกัน
จัดล้าดับความส้าคัญของ SWOT โดยการให้คะแนนและการให้น ้าหนัก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๗๕- 

ผลจำกกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ สำมำรถสรุป SWOT ได้ดังนี  
ปัจจัยภำยใน 

จุดแข็ง (Strengths: S) จุดอ่อน (Weakness: W) 
S1 มีการคิดค้นนวัตกรรมด้านการจัดการน ้าเสีย  
โดยจัดท้าเป็นระบบบ้าบัดน ้าเสียใต้ดินและสามารถใช้
ประโยชน์จากพื นที่ด้านบนที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า 
S2 กระบวนการท้างานภายในองค์กร สามารถพัฒนา 
ปรับปรุง ต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้โดยการ 
น้ า เทคโนโลยีส ารสนเทศเข้ ามาสนับสนุนการ
ด้าเนินงาน 

W1 การสร้างบรรยากาศและแนวทางเพ่ือกระตุ้น 
ให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สร้างความคิด
สร้างสรรค์และพัฒนาเป็นนวัตกรรม ยังไม่ต่อเนื่องการ
สร้างบรรยากาศและแนวทางเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากร
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความคิดสร้างสรรค์
และพัฒนาเป็นนวัตกรรม ยังไม่ต่อเนื่อง 
W2 กระบวนการนวัตกรรมยังไม่ครบถ้วนทั ง 4 ด้าน 
ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนงาน 
นวัตกรรมบริการ นวัตกรรมธุรกิจใหม่ตามหลักเกณฑ์ 
W3 โครงสร้างองค์กรยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบด้าน
การจัดการนวัตกรรมโดยตรง 
 

ปัจจัยภำยนอก 

โอกำส (Opportunities: O) ภัยคุกคำม (Threats: T) 
O1 รัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาระบบบ้าบัดน ้าเสีย
และกระบวนการท้างาน 
O2 มีความร่วมมือแลกเปลี่ยนแนวทางการด้าเนินการ
ด้านการจัดการนวัตกรรมกับหน่วยงานภายนอก 
O3 ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความคาดหวังให้
องค์การจัดการน ้าเสียพัฒนานวัตกรรมเพ่ือช่วยให้การ
บริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียมีความคล่องตัว 
รวดเร็วมากยิ่งขึ น 

T1 เกิด Digital Disruption ส่งผลให้นวัตกรรมมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
T2 ช่องทางการส้ารวจความต้องการ ความคาดหวัง
ของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังไม่สามารถครอบคลุม
กลุ่มลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  
 

 
กำรวิเครำะห์ Fact based ของ SWOT  
จุดแข็ง (Strengths: S) 

Description Evidence base 

S1 มีการคิดค้นนวัตกรรมด้านการจัดการน ้าเสีย  
โดยจัดท้าเป็นระบบบ้าบัดน ้าเสียใต้ดินและสามารถ

อจน. ก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน ้าเทศบาล
เมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม และท่ีอ่ืนๆ ซึ่งเป็นการ 
ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียอยู่ใต้ดิน สามารถใช้พื นที่



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๗๖- 

ใช้ประโยชน์จากพื นที่ด้านบนที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า 

ด้านบนเป็นพื นที่สาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนใน
พื นที่สามารถใช้ท้ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ เช่น สนามฟุตซอล 
ลานออกก้าลังกาย เป็นต้น 

S2 กระบวนการท้างานภายในองค์กร สามารถ
พัฒนา ปรับปรุง ต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้
โดยการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการ
ด้าเนินงาน 
 
 

อจน. ก้าหนดกระบวนการหลักและกระบวนงาน
สนับสนุน ซึ่งกระบวนงานทั งหมดได้เริ่มมีการน้าระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนงานเพื่อปรับปรุง
กระบวนงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

จุดอ่อน (Weakness: W) 
Description Evidence base 

W1 การสร้างบรรยากาศและแนวทางเพ่ือกระตุ้น 
ให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความคิด
สร้างสรรค์และพัฒนาเป็นนวัตกรรม ยังไม่ต่อเนื่อง
การสร้างบรรยากาศและแนวทางเพ่ือกระตุ้นให้
บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สร้างความคิด
สร้างสรรคแ์ละพัฒนาเป็นนวัตกรรม ยังไม่ต่อเนื่อง 

พื นที่ในส้านักงาน อจน. มีบรรยากาศที่ไม่เหมาะสมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ 
เช่น ยังไม่มีพื นที่ส้าหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Co-
Working Space) เป็นต้น นอกจากนี  ยังต้องสร้าง
กิจกรรมให้พนักงานมีเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ น 

W2 กระบวนการนวัตกรรมยังไม่ครบถ้วนทั ง 4 ด้าน 
ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนงาน 
นวั ตกร รมบริ กา ร  นวั ตกรรมธุ รกิ จ ใหม่ ตาม
หลักเกณฑ ์

พนักงาน อจน. ยังขาดการอบรมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจการพัฒนางานนวัตกรรมองค์กรที่ครบถ้วนทุก
กระบวนการ ขั นตอนการด้าเนินงานประกอบกับยังต้อง
มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมอีกด้วย 

W3 โครงสร้างองค์กรยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ
ด้านการจัดการนวัตกรรมโดยตรง 

ปัจจุบัน อจน. ได้แต่งตั งคณะท้างานด้านการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม และคณะท้างานส่งเสริม
กระบวนการสร้างสรรค์และการบริหารจัดการนวัตกรรม 
(WMA IM Team) เป็นคณะท้างานด้านการจัดการ
นวัตกรรม แต่ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการ
จัดการนวัตกรรมโดยตรง 

 

 

 

 



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๗๗- 

โอกำส (Opportunities: O) 
Description Evidence base 

O1 รัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาระบบบ้าบัดน ้าเสีย
และกระบวนการท้างาน 

ภาครัฐมียุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงานด้านต่าง ๆ เช่น 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1 เป็น ที่
สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
(R&D) และให้หน่วยงานน้านวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท้างานมาใช้ในหน่วยงาน 
 
 

O2 มีความร่วมมือแลกเปลี่ยนแนวทางการด้าเนินการ
ด้านการจัดการนวัตกรรมกับหน่วยงานภายนอก 

อจน. ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือการบูรณา
การบริหารจัดการน ้าประปาและน ้าเสียอย่างยั่งยืน 
ระหว่างการประปานครหลวงและองค์การจัดการ 
น ้าเสีย ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เพ่ือประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาระบบประเมินผลคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (SE-AM)  และด้าเนินโครงการพี่เลี ยงกับ
การประปาภูมิภาค เพ่ือร่วมกันพัฒนางานด้านการ
บริหารจัดการองค์กรทั ง ๘ ด้าน 

O3 ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความคาดหวังให้
องค์การจัดการน ้าเสียพัฒนานวัตกรรมเพ่ือช่วยให้การ
บริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียมีความคล่องตัว 
รวดเร็วมากยิ่งขึ น 

จากผลส้ารวจความต้องการความคาดหวังของลูกค้า  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า ประชาชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น 
ๆ พบว่า ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความต้องการให้ 
อจน. พัฒนานวัตกรรมเพ่ือต้องสนองความต้องการ
ความคาดหวังในการให้บริการด้านการจัดการน ้าเสียที่
ดีขึ น  

 

 

 

 

 

 



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๗๘- 

ภัยคุกคำม (Threats: T) 
Description Evidence base 

T1 เกิด Digital Disruption ส่งผลให้นวัตกรรมมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีท้าให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ นอย่างรวดเร็ว ทันสถานการณ ์
อาจส่งผลกระทบต่อการด้าเนินงานของ อจน. ที่ต้อง
เร่งพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้เท่าเทียมกับคู่แข่ง 

T2 ช่องทางการส้ารวจความต้องการ ความคาดหวัง
ของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังไม่สามารถครอบคลุม
กลุ่มลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

ช่องทางการส้ารวจความต้องการความคาดหวังของ
ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังไม่ตอบสนองความต้องการ
ความคาดหวังของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ของ อจน. ท้าให้การได้รับข้อมูลตอบกลับของลูกค้า  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอในการน้ามา
วิเคราะห์ผล 

 

๓.๒ สรุปผลกำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยใน และภำยนอก ขององค์กำรจัดกำรน  ำเสียที่เกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์และบริหำรจัดกำรวัตกรรม 

เพ่ือให้การด้าเนินงานการสร้างความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมของ อจน. สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาชาติที่ส้าคัญข้างต้น แลใช้เป็นเครื่องมือในการเพ่ิมความสามารถให้กับองค์กรในการแข่งขันด้วย
นวัตกรรมส้าหรับรองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ น้ามาสู่การก้าหนดแนวทางการสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์และการบริหารจัดการนวัตกรรมของ อจน. ในประเด็นดังต่อไปนี    

1. การสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่  
กระบวนการใหม่ ธุรกิจใหม่ ที่จะสร้างมูลค่าให้กับองค์กร ให้ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ด้านการบ้าบัดน ้าเสีย ที่มุ่งเน้น
การปรับปรุงกระบวนการบ้าบัดน ้าเสียให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพการบริการของ อจน. ให้เกิดความ
พึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ การขยายโอกาสทางธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจใหม่ ที่รองรั บการเติบโตของประเทศ 
ทั งนี  เพ่ือแสดงให้ภายนอกประจักษ์ว่า อจน. มีนวัตกรรมมาสร้างโอกาสในการแข่งขันมาใช้เพ่ือปรับปรุงการ
ด้าเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นในอนาคต และน้ามาสร้างความยั่งยืนและขยายผลให้เกิดคุณค่าต่อ
องค์กร สังคม และประเทศ 

2. การสร้างระบบบริหารจัดการและปัจจัยเกื อหนุนการสร้างความคิดสร้างสรรค์เพ่ือต่อยอด 
เป็นนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ/กระบวนการ/วิธีการด้าเนินงานให้สามารถสนับสนุนการด้าเนินงาน
ด้านการสร้างความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

3. การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ การวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ อจน. 
ผ่านการบูรณการทั งในหน่วยงานและ/หรือระหว่างหน่วยงาน รวมทั งสร้างเครือข่ายไปยังองค์กรหรือหน่วยงานวิจัย
ที่คาดว่าจะส่วนสนับสนุนงานของ อจน. เพื่อสร้างเครือข่าย ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ น  



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๗๙- 

4. การพัฒนาก้าลังคนของ อจน. ให้มีศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์  
และการสร้างนวัตกรรรม เพ่ือเป็นฐานในการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงการสร้างบรรยากาศให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นการปลูกฝังและจูงใจให้บุคลากรตระหนักถึงการจัดการความรู้เพ่ือได้ความคิด
สร้างสรรค์ ต่อยอดเป็นนวัตกรรม จนกลายเป็นค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร 

5. การส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะผ่านการเรียนรู้ในระบบดิจิทัลตามความต้องการ  
ที่หลากหลายตามสายงานหรือกระบวนงานต่าง ๆ ขององค์กร ตลอดจนทักษะในลักษณะของสหวิทยา
(interdisciplinary) ควบคู่กับการสร้างทัศนคติของบุคลากร อจน. ให้เห็นความส้าคัญในการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพ่ือน้าไปสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัยสามารถ
น้ามาใช้พัฒนางานให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง  

6. พัฒนาผู้บริหารให้มีความเข้าใจและสามารถวางแผนการจัดการความรู้ กระตุ้นการสร้างความคิด
สร้างสรรค์ให้กับบุคคลกร เพ่ือสร้างนวัตกรรมไปพัฒนาภารกิจของหน่วยงาน และสามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กร
ด้วยนวัตกรรม/ข้อมูลองค์ความรู้ที่มีอยู่ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์นวัตกรรม  

การก้าหนดยุทธศาสตร์สร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมของ อจน. เพ่ือใช้เป็น
แนวทางการน้าองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถองค์กร โดยก้าหนดแนวทางการสร้าง
นวัตกรรมจากการบูรณาการฐานความรู้ที่ อจน. จัดเก็บไว้ ตอบสนองความต้องการขององค์กรในด้านการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ และบริการให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยได้น้าเอาเครื่องมือ Balanced Scorecard 
(BSC) เป็นตัวช่วยที่ท้าให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนการด้าเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมครอบคลุม
ประเด็น/มุมมองด้านต่าง ๆ ครบถ้วนทั ง 4 ด้าน คือ 

1. มุมมองด้านการเงิน หรือ ประสิทธิผล 
2. มุมมองด้านลูกค้า หรือ คุณภาพบริการ 
3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน หรือประสิทธิภาพ (ในการปฏิบัติงาน) 
4. มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา หรือ การพัฒนาองค์กร 
 
สรุปรำยละเอียดยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และโครงกำรของแผนแม่บทกำรจัดกำรควำมรู้และกำรสร้ำง

นวัตกรรมขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 1) ได้ดังนี  
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่ ๑  
“การพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบสนองต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั งภายใน

และภายนอกองค์กร” 
เป้ำประสงค์ด้ำนกำรจัดกำรนวัตกรรม 
1. คุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื นที่ดีขึ น 
2. ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อนวัตกรรมของ อจน. 



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๘๐- 

3. การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 
4. มีวัตกรรมที่สนับสนุนกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั งภายในและ

ภายนอกองค์กร 
กลยุทธ์ที่  1 บูรณาการนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการความคาดหวังของกลุ่มลูกค้า 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตัวชี วัด 
1. ผลการวัดคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าแต่ละพื นที่ 

- ปี 2563 ร้อยละ 95 
- ปี 2564 ร้อยละ 97 
- ปี 2565 ร้อยละ 99 

2. ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      -    ปี 2563 ร้อยละ ๙๕ 

                           -    ป ี2564 ร้อยละ ๙๗ 
                           -    ป ี2565 ร้อยละ ๙๙ 

แผนงำน/โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ 
1. โครงการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพให้แก่นวัตกรรมทุกระบบ 
2. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน ้าเสียด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย 
 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
ตัวชี วัด 
1. ร้อยละความส้าเร็จในการน้านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ 

- ปี 2563 ร้อยละ ๙๕ 
- ปี 2564 ร้อยละ ๙๗ 
- ปี 2565 ร้อยละ ๙๙ 

2. จ้านวนนวัตกรรมที่สนับสนุนกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน 
- ปี 2563 จ้านวน 3 นวัตกรรม 
- ปี 2564 จ้านวน 4 นวัตกรรม 
- ปี 2565 จ้านวน 5 นวัตกรรม 

แผนงำน/โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ 
1. โครงการพัฒนานวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดนวัตกรรมภายในองค์กร 

 



 

แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย  
                                                                              พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑)  

 

-๘๑- 

๓.๔ ประเด็นข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะกำรปรับปรุงด้ำนกำรจัดกำรนวัตกรรมขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย  
สรุปผลการด้าเนินงานด้านการจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีบัญชี 2563 

เพ่ือเป็นข้อมูลการน้าไปใช้ในการปรับปรุงประบวนการท้างานให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผล
การด้าเนินงานมากยิ่งขึ น โดยองค์การจัดการน ้าเสียควรปรับปรุงการด้าเนินงานด้านการจัดการนวัตกรรม ดังนี  

1. การน้าองค์กรสู่การจัดการนวัตกรรมที่ยั่งยืน   
1.1 การแต่งตั งคณะท้างานในระดับสายงาน/ฝ่ายงานเพ่ือบริหารจัดการงานด้านนวัตกรรมของ 

องค์กรอย่างเป็นทางการแต่ยังไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบ 
1.2 ควรก้าหนดนโยบายการ บริหารจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นลายลักษณ์ อักษรชัดเจน  

เพ่ือเป็นกรอบแนวทางส้าหรับผู้บริหาร ระดับสูงน้าไปก้าหนด/ทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
เชิงกลยุทธ์ 

1.3 ควรมีการจัดท้ากฎบัตรของคณะอนุกรรมการฯ อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  
และเผยแพร่ให้ บุคลากรได้รับทราบ ส้าหรับการก้าหนดค่านิยมด้านนวัตกรรม อจน. 

1.4 ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีและน้ามาทบทวน การก้าหนดค่านิยมด้านนวัตกรรมของ อจน.  
ให้ครบถ้วน เพ่ือน้ามาเสริมสร้างให้พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมพึงประสงค์ด้านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
การพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นมาตรฐานตาม ที่องค์กรคาดหวัง 

2. ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม 
2.1 โครงการนวัตกรรมของ องค์กร อาจพิจารณาเพ่ิมการด้าเนินงานด้านนวัตกรรมในมิติท่ีส้าคัญ

อ่ืน เช่น การพัฒนานวัตกรรม ด้านการตลาดและแบบจ้าลองทางธุรกิจใหม่ การบริหารจัดการความรู้  
เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมที่เน้นใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 8 กระบวนการบริหารจัดการธุรกิจ 

2.2 ควรจัดให้มีระบบการวางแผน ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมตามมาตรฐานการบริหารจัดการ
นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์โดยทั่วไป และควรก้าหนดเป้าหมายและผลส้าเร็จของการพัฒนานวัตกรรมในระดับผลลัพธ์ 
(Outcome) ที่ชัดเจน 

3. นวัตกรรมเพ่ือมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 
3.1 ควรก้าหนดแนวทางเสริมสร้างให้ลูกค้าและตลาดเข้ามีส่วนร่วมในการน้าเสนอความต้องการ 

และความคาดหวัง รวมถึงร่วมพัฒนาหรือทดสอบนวัตกรรมทั งด้านผลิตภัณฑ์ บริการและ/หรือการ ปฏิบัติงานของ
องค์กร 

4. ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม 
4.1 ควรจัดให้มีการรวบรวมข้อมูลปัญหา/อุปสรรค และปัจจัยส้าเร็จของการด้าเนินงานตาม 

ตัวชี วัดที่ส้าคัญขององค์กรเพ่ือน้ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลการ ด้าเนินงานในปีที่ผ่านมา / คู่แข่ง / คู่เทียบ 
และ/หรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

5. วัฒนธรรมเพื่อมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม 
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5.1 ควรจัดให้มีการประเมินระดับวัฒนธรรมองค์กรด้านนวัตกรรมในปัจจุบันเปรียบเทียบกับ 
วัฒนธรรมองค์กรด้านนวัตกรรมที่องค์กรคาดหวัง เพ่ือน้ามาจัดท้าแผนพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมด้าน
นวัตกรรมขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 

6. กระบวนการนวัตกรรม 
6.1 ควรศึกษาและก้าหนดกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีการระบุ 

ขั นตอนการด้าเนินงานอย่างครบถ้วนและสอดคล้องกับหลักการหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
6.2 ควรมีการเผยแพร่และเสริมสร้าง ความรู้เพ่ือให้พนักงานเกิดการรับรู้ เข้าใจ และสามารถ

น้าไปประยุกต์ใช้ส้าหรับพัฒนาความคิด สร้างสรรค์และการบริหารจัดการนวัตกรรมได้อย่างแท้จริง 
7. การจัดสรรทรัพยากรด้านนวัตกรรม 

7.1 ควรมีการศึกษาแบบจ้าลองหรือกรอบแนวทางการจัดสรรทรัพยากรส้าหรับการบริหาร
จัดการนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับ เช่น Innovation Portfolio Management เป็นต้น เพ่ือน้ามาเป็นกรอบแนวทาง
ส้าหรับการก้าหนดหลักเกณฑ์และจัดสรรทรัพยากรทั งด้านการเงิน และไม่ใช่การเงินขององค์กร 

8. ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม 
8.1 คณะกรรมการ อจน. ควรก้ากับดูแลให้องค์กรมีผลส้าเร็จด้านการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมทั งใน
ระดับผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) โดยผลส้าเร็จดังกล่าวควรสะท้อน พัฒนาการด้านนวัตกรรมที่ดี
ขึ นอย่างต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา ดีกว่าคู่แข่ง/คู่เทียบ 

๓.๕ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของแผนแม่บทกำรสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์และบริหำรจัดกำรนวัตกรรมของ
องค์กำรจัดกำรน  ำเสีย พ.ศ. 2563-2565 (ทบทวนครั งที่ 1) 

การจัดท้าแผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย 
พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ 1) ได้ท้าการศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจมีผลท้าให้การด้าเนินงาน  
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียด ดังนี  

อจน. ได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญในการจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการสร้างนวัตกรรมของ
องค์กร โดยได้ท้าการศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจมีผลท้าให้การด้าเนินงานตามแผนงานไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ทั งนี เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ รวมถึงมาตรการควบคุมภายใน ซึ่งจะช่ วยเพ่ิม
โอกาสและช่วยให้ อจน. บรรลุเป้าประสงค์และพันธกิจที่ตั งไว้  

ประเภท ปัจจัยเสี่ยง 
Strategic Risk: S 1. การเตรียมความพร้อมขององค์การจัดการน ้าเสียด้าเนินการด้านการสร้าง

นวัตกรรม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
2. การพัฒนาบุคลากรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

Operational Risk: O 3. การด้าเนินการด้านการจัดการความรู้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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ประเภท ปัจจัยเสี่ยง 
Financial Risk: F 4. การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

Compliance Risk: C 5. การวิเคราะห์ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 

ปัจจัยเสี่ยง สำเหตุควำมเสี่ยง 

RF1 การเตรียมความพร้อมขององค์การ
จัดการน ้าเสียด้าเนินการด้านการสร้าง
นวัตกรรม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

RC1.1 ขาดการติดต่อประสานงานระหว่างส้านักงานใหญ่และ
ส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขาต่าง ๆ 
RC1.2 ขาดการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ 
RC1.3 ขาดความรู้ความสามารถในการประยุกต์น้าเอาองค์
ความรู้ไปพัฒนาเป็นนวัตกรรม 

RF2 การพัฒนาบุคลากรไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

RC2.1 พนักงานขาดความรู้เฉพาะด้าน 
RC2.2 ขาดการทบทวนแผน HRD และ HRM 
RC2.3 ขาดการใช้ระบบสารสนเทศช่วยสนับสนุนอย่างเป็น
ระบบ 

RF3 การด้าเนินการด้านการจัดการความรู้ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

RC3.1 ขาดการวางแผนการด้าเนินงาน  
RC3.2 ขาดการวางแผนการใช้ทรัพยากรทั งทางด้านการเงิน
และไม่ใช่การเงินในการสร้างนวัตกรรม 
RC3.3 ขาดความต่อเนื่องในการด้าเนินงาน 

RF4 การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

RC4.1 ขาดการวางแผนการใช้ทรัพยากรทั งทางด้านการเงิน
และไม่ใช่การเงินในการสร้างนวัตกรรม 

RF5 การวิเคราะห์ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ 

RC5.1 การวิเคราะห์ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังไม่เป็นระบบ 
RC5.2 ขาดการใช้ระบบสารสนเทศช่วยสนับสนุนอย่างเป็น
ระบบ 

 
๓.๖ กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

1. จัดท้าแผนการเตรียมความพร้อมด้านการสร้างนวัตกรรม โดยมีการวางแผนแต่งตั งคณะท้างาน/
หน่วยงาน/บุคคล ท้าหน้าที่ประสานงาน ด้าเนินงาน การวิเคราะห์องค์ความรู้ที่มีอยู่ของ อจน. เพ่ือให้สามารถ
น้าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมองค์กร 

2. ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมแนวทางการจัดการความรู้ที่เป็นมาตรฐาน หรือเข้าศึกษาดูงานการ
จัดการความรู้จากหน่วยงานที่ด้าเนินการได้ดี 

3. พัฒนา ปรับปรุง ระบบสารสนเทศของ อจน. เพ่ือช่วยสนับสนุนการจัดการความรู้ในองค์กรให้
ครอบคลุมทั งส้านักงานใหญ่และ สจส. 
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4. การทบทวนแผนการบริหารจัดการลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ โดยมีการวาง
แผนการใช้ทรัพยากรทั งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ในการพัฒนานวัตกรรม 
Risk Profile แสดงค่าระดับความเสี่ยงขององค์การจัดการน ้าเสีย มีโอกาสไม่มีกระบวนการจัดการความรู้ 
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ตำรำงแสดงค่ำโอกำสเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood : L) 
ระดับ 5 สูงมาก มีโอกาสที่องค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างง่ายดาย 
ระดับ 4 สูง มีโอกาสไม่เกิดการพัฒนาของบุคลากร 
ระดับ 3 ปานกลาง พนักงานไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้องค์กร 
ระดับ 2 ต่้า มีโอกาสที่องค์ความรู้กระจัดกระจายในองค์กร 
ระดับ 1 ต่้ามาก องค์กรไม่มีระบบการจัดการความรู้ 

ตำรำงแสดงค่ำผลกระทบควำมสี่ยง (Impact : I) 
ระดับ 5 สูงมาก มีผลกระทบต่อกระบวนการและการพัฒนาองค์การรุนแรงมาก 
ระดับ 4 สูง มีผลกระทบต่อกระบวนการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร 

ระดับ 3 ปานกลาง 
มีการชะงักงันอย่างมีนัยส้าคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ขององค์กร 

ระดับ 2 ต่้า มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการด้าเนินงานภายในองค์กร 
ระดับ 1 ต่้ามาก ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการด้าเนินงานภายในองค์กร 
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โอกาสในการเกิดความเสี่ยง 

เป้ำหมำย 

 หมำยเหตุ:  คือ ระดับความเสี่ยงที่ค้นพบครั งแรก   
               ① คือ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง            
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๓.๖ ทิศทำงกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำนวัตกรรม (IM Roadmap) ที่สอดคล้องตำมวิสัยทัศน์กำรพัฒนำ
นวัตกรรม สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ ดังนี  
 

ระยะสั น (2563) 
           การปรับปรุงทิศทางการด้าเนินงาน หรือนโยบาย รวมถึงเป้าหมายการด้าเนินงานขององค์กรเก่ียวกับการ
พัฒนานวัตกรรมองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผู้บริหารสนับสนุนการเสริมสร้างค่านิยมที่มุ่งเน้น
ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์การสร้างนวัตกรรมองค์กร ทบทวนโครงสร้างหน่วยงานที่รับผิดชอบ/คณะกรรมการ/
คณะท้างาน รวมถึงบทบาทหน้าที่ และพัฒนาบุคลากร/ทีมงานที่เก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนการนวัตกรรม รวมทั ง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ แนวทางการรวบรวมเสียงลูกค้า (VOC VOS) มีการสื่อสารด้านการถ่ายทอดแผนการพัฒนา
นวัตกรรมแก่ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน้าไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง  

 
ระยะกลำง (256๔-๒๕๖๕) 
           การน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด อจน. มีการออกแบบ ก้าหนด
และจดัให้มีกระบวนการนวัตกรรมองคืกรในภาพรวมอย่างเป็นระบบครบถ้วนที ง ๖ กระบวนการส้าคัญ มีการ
ทบทวนวิเคราะห์ระบบงานหรือกระบวนการย่อยจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร มีการ
จัดสรรทรัพยากรด้านนวัตกรรมทางการเงินและที่ไม่ใช่การเงินของทุกแผนงาน/โครงการในทุกๆ ปี  มีการสร้าง
เครือข่ายการพัฒนานวัตกรรมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน  

ระยะยำว (๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
           อจน. มีนวัตกรรมที่มีการด้าเนินงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ มีผลส้าเร็จตามแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม
และสามารออกใช้งานได้จริง สร้างความเชื่อมันให้พนักงาน  ความพึงพอใจ ตอบสนองความต้องการความคาดหวัง
ของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของ อจน.   และมีการปรับปรุง พัฒนาระบบงาน หรือกระบวนการย่อย เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีผลส้าเร็จที่ดีกว่าเป้าหมายที่มีความท้าทาย ครอบคลุม 4 มิติ ตามหลักการ 
Balanced Scorecard (BSC) ได้แก่ รายได้เพ่ิมขึ น ค่าใช้จ่ายลดลง  ลูกค้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความพึงพอใจ
นวัตกรรมองค์กร นวัตกรรมเกิดการยอมรับสร้างคุณค่าให้กับองค์กร



 

แผนแม่บทการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
(ทบทวนครั งที่ 1) องค์การจัดการน ้าเสีย 

 

-๘๖- 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่ ๑ การพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบสนองต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั งภายในและภายนอกองค์กร 
 

มิต ิ เป้ำประสงค์ ตัวชี วัด หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย ยุทธศำสตร ์ กลยุทธ์  แผนงำน/โครงกำร หน่วยงำน
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

ประสิทธิผล คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและ
สิ่งแวดล้อมใน
พื นที่ดีขึ น 

ผลการวัดคณุภาพ
น ้าในแหล่งน ้าแต่
ละพื นท่ี 

ร้อยละ 95 97 99 การพัฒนานวัตกรรมที่
ตอบสนองต่อลูกค้า
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี
ทั งภายในและ
ภายนอกองค์กร 

บูรณาการนวัตกรรม
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการความคาดหวัง
ของกลุ่มลูกค้าและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

โครงการปรับปรุงพัฒนา
ประสิทธิภาพให้แก่
นวัตกรรมทุกระบบ 

- ฝ่ายจัดการน ้าเสีย 
1  และ 2 
- คณะท้างานฯ 
- WMA IM Team  

 

คุณภาพ
บริการ 

  

ลูกค้าและผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสียมีความ
พึงพอใจต่อ
นวัตกรรมของ 
อจน. 

ร้อยละความพึง
พอใจของลูกค้าผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

ร้อยละ 95 97 99 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการน ้าเสียด้วย
นวัตกรรมที่ทันสมัย 

- ฝ่ายบริหารการ
จัดเก็บรายได้ 
- คณะท้างานฯ 
- WMA IM Team  
 

ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ น 

ร้อยละความสา้เรจ็
ในการน้า
นวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ 

ร้อยละ 95 97 99 พัฒนานวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการองค์กร 

การพัฒนานวัตกรรม
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ทุกฝ่าย 
- คณะท้างานฯ 
- WMA KM 
Team  

การพัฒนา
องค์การ 

มีวัตกรรมที่
สนับสนุน
กระบวนการหลัก
และกระบวนการ
สนับสนุน 

จ้านวนนวัตกรรมที่
สนับสนุน
กระบวนการหลัก
และกระบวนการ
สนับสนุน 

จ้านวน 3 4 5 พัฒนาบุคลากรด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ใน
การต่อยอดนวตักรรม
ภายในองค์กร 

- ฝ่ายพัฒนาองค์กร 
- คณะท้างานฯ 
- WMA IM Team  
 



 

แผนแม่บทการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
(ทบทวนครั งที่ 1) องค์การจัดการน ้าเสีย 

 

-๖๔- 

ยุทธศำสตร์  กลยุทธ์ และค่ำเป้ำหมำย แผนแม่บทกำรสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์และบริหำรจัดกำรนวัตกรรม 
ของค์กำรจัดกำรน  ำเสีย พ.ศ.25๖๓ – 256๕ (ทบทวนครั งที่ 1)   

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑    การพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั งภายในและภายนอกองค์กร 
                       วัตถุประสงค์  การพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ตอบสนองต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั งภายในและภายนอกองค์กร 
 

กลยุทธ์ 
เป้ำประสงค์ (O) 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ (KPI) 
แผนงำน/โครงกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย KPI ระดับ
โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

๖๓ ๖๔ ๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 1 บูรณำ
กำรนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองควำม
ต้องกำรควำม
คำดหวังของ      
กลุ่มลูกค้ำ 
และผู้มีส่วนได้    
ส่วนเสีย 

 

 

 

O1 ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้ประโยชน์จากนวัตกรรม 
อจน.  

KPI1  ผลการวัดคุณภาพน ้าใน
แหล่งน ้าแต่ละพื นที่ 

 

 

 

 

 

๑. ปรับปรุงพัฒนา
ประสิทธิภาพให้แก่
นวัตกรรมทุกระบบ 

 

 

 

 

 

 

๑.ออกแบบส้ารวจความ
พึงพอใจ ความคาดหวัง
ของกลุ่มลูกค้าผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

๒. น้าเทคโนโลยีหรือ
องค์ความรู้มาสนับสนุน
การพัฒนานวัตกรรมที่
เกี่ยวข้อง 

๓. สื่อสารการพัฒนา
นวัตกรรมผ่านช่องทาง   

 

 

 

๙๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙๙ 

 

 

 

 

 

 

1. คณะท้างานด้าเนินงาน
ด้านการจัดการความรู้และ
นวัตกรรมขององค์การ
จัดการน ้าเสีย 

2. คณะท้างาน IM Team 
ของ อจน. 

๓. ผู้บริหาร พนักงาน 
อจน.  

 

 



 

แผนแม่บทการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
(ทบทวนครั งที่ 1) องค์การจัดการน ้าเสีย 

 

-๖๕- 

กลยุทธ์ 
เป้ำประสงค์ (O) 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ (KPI) 
แผนงำน/โครงกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย KPI ระดับ
โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

๖๓ ๖๔ ๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่าง ๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับทราบ 

๔. ได้ผลการตรวจวัด
ภาพน ้าในพื นที่ที่ อจน. 
ด้าเนินงาน 

๕. รวบรวม รายงานผล
ประเมินเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนแม่บทการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
(ทบทวนครั งที่ 1) องค์การจัดการน ้าเสีย 

 

-๖๖- 

กลยุทธ์ 
เป้ำประสงค์ (O) 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ (KPI) 
แผนงำน/โครงกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย KPI ระดับ
โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

๖๓ ๖๔ ๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPI๒  ร้อยละความพึงพอใจ
ของลูกค้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการน ้าเสียด้วย
นวัตกรรมที่ทันสมัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. วิเคราะห์ ส้ารวจ
ความต้องการ/ความ
คาดหวังลูกค้า ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

๒. จดัฝึกอบรมพนักงาน
ยกระดับความรู้การ
จัดการนวัตกรรม 

๓.ออกแบบประเมิน
ช่องว่างวัฒนธรรม อจน. 
ที่มุ่งเน้นความคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่
พัฒนาองค์กร 

๔.จัดท้าแผนถ่ายทอด
ค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กรและเผยแพร่ 

 

๙๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.คณะท้างานด้าเนินงาน
ด้านการจัดการความรู้และ
นวัตกรรมขององค์การ
จัดการน ้าเสีย 

2. คณะท้างาน  KM 
Team ของ อจน. 

๓. ผู้บริหาร พนักงาน 
อจน.  

 

 

 

 

 

 



 

แผนแม่บทการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
(ทบทวนครั งที่ 1) องค์การจัดการน ้าเสีย 

 

-๖๗- 

กลยุทธ์ 
เป้ำประสงค์ (O) 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ (KPI) 
แผนงำน/โครงกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย KPI ระดับ
โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

๖๓ ๖๔ ๖๕ 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนำ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำร
องค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPI๑  ร้อยละความส้าเร็จใน
การน้านวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.โครงการพัฒนา
นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. พิจารณานวัตกรรมที่
สามารถน้ามาเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กร 

๒. ทดลองน้านวัตกรรม
มาใช้จนใช้ได้จริง 

๓. เสนอขอจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

๔. น้านวัตกรรมมาใช้ใน
องค์กร และพิจารณาผล
การด้าเนินงาน 

 

 

 

 

๙๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะท้างานด้าเนินงาน
ด้านการจัดการความรู้และ
นวัตกรรมขององค์การ
จัดการน ้าเสีย 

2. คณะท้างาน  KM 
Team ของ อจน. 

๓. ผู้บริหาร พนักงาน 
อจน.  

 

 

 

 

 

 



 

แผนแม่บทการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
(ทบทวนครั งที่ 1) องค์การจัดการน ้าเสีย 

 

-๖๘- 

กลยุทธ์ 
เป้ำประสงค์ (O) 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ (KPI) 
แผนงำน/โครงกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย KPI ระดับ
โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

๖๓ ๖๔ ๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPI๒ จ้านวนนวัตกรรมที่
สนับสนุนกระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านความคิดสร้างสรรคใ์น
การต่อยอดนวัตกรรม
ภายในองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. การเสนอขอจัด
กิจกรรมการประกวด
ความคิดสร้างสรรค์สู่
นวัตกรรมองค์กร 

๒. ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่โครงการ 

๓. พิจารณาคัดเลือก
นวัตกรรมที่สนับสนุน
กระบวนการหลัก และ
กระบวนการสนับสนุน 

๔. ประเมินผลการ
ด้าเนินงานกระบวนการ
หลักและกระบวนการ
สนับสนุน 

๖.ประเมินผล
ความส้าเร็จตาม

๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔ 

 

 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะท้างานด้าเนินงาน
ด้านการจัดการความรู้และ
นวัตกรรมขององค์การ
จัดการน ้าเสีย 

2. คณะท้างาน  KM 
Team ของ อจน. 

๓. ผู้บริหาร พนักงาน 
อจน.  

 

 

 

 

 

 



 

แผนแม่บทการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
(ทบทวนครั งที่ 1) องค์การจัดการน ้าเสีย 

 

-๖๙- 

กลยุทธ์ 
เป้ำประสงค์ (O) 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ (KPI) 
แผนงำน/โครงกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย KPI ระดับ
โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

๖๓ ๖๔ ๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.  

 

 

 

เป้าหมายครอบคลุม ๔ 
มิติ ตามหลักการ 
Balanced Scorecard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะท้างานด้าเนินงาน
ด้านการจัดการความรู้และ
นวัตกรรมขององค์การ
จัดการน ้าเสีย 

2. คณะท้างาน  IM 
Team ของ อจน. 

๓. ผู้บริหาร พนักงาน 
อจน.  

 



 

แผนแม่บทการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
(ทบทวนครั งที่ 1) องค์การจัดการน ้าเสีย 

 

-๗๐- 

กลยุทธ์ 
เป้ำประสงค์ (O) 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ (KPI) 
แผนงำน/โครงกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย KPI ระดับ
โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

๖๓ ๖๔ ๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนแม่บทการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
(ทบทวนครั งที่ 1) องค์การจัดการน ้าเสีย 

 

-๗๑- 

กลยุทธ์ 
เป้ำประสงค์ (O) 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ (KPI) 
แผนงำน/โครงกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย KPI ระดับ
โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

๖๓ ๖๔ ๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ๕ 

 

 



 

แผนแม่บทการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
(ทบทวนครั งที่ 1) องค์การจัดการน ้าเสีย 

 

-๗๒- 

กลยุทธ์ 
เป้ำประสงค์ (O) 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ (KPI) 
แผนงำน/โครงกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย KPI ระดับ
โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

๖๓ ๖๔ ๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนแม่บทการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
(ทบทวนครั งที่ 1) องค์การจัดการน ้าเสีย 

 

-๗๓- 

แผนงำน/โครงกำรประจ ำปี 2563-256๕ 

 
ชื่อแผนงำน/โครงกำร  โครงการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพให้แก่นวัตกรรมทุกระบบ 

 
 

๑. วัตถุประสงค์  เพ่ือให้นวัตกรรมทุกระบบขององค์การจัดการน ้าเสียด้าเนินงานได้และมีผลคุณภาพน ้าตามมาตรฐาน 
 
๒. ผู้รับผิดชอบ  .  
           ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายส้านักงานจัดการน ้าเสีย ๑ และ ๒   คณะท้างาน IM Team  

      ผู้รับผิดชอบรอง : คณะท้างานด้าเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม อจน.  

                ๓. งบประมำณ   ไม่ใช้งบประมาณ 

                ๔. ควำมเสี่ยงของโครงกำร หากไม่มีพัฒนาประสิทฺธิภาพนวตักรรมทุกระบบ อาจท าให้คุณภาพน้ าไม่ได้มาตรฐาน 

 

 



 

แผนแม่บทการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
(ทบทวนครั งที่ 1) องค์การจัดการน ้าเสีย 

 

-๗๔- 

 
ชื่อแผนงำน/โครงกำร  พัฒนาระบบการบริหารจัดการน ้าเสียด้วยนวัตกรรมท่ีทันสมัย 

 

๑. วัตถุประสงค์  เพ่ือให้องค์กรมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน ้าเสียด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่ทันสมัย  และเกิดความพึง
พอใจต่อลูกค้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื นท่ี 

 
๒. ผู้รับผิดชอบ  .  

       ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายพัฒนาองค์กร  คณะท้างาน IM Team 
       ผู้รับผิดชอบรอง : คณะท้างานด้าเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม อจน.  
 

                     ๓. งบประมำณ   ไม่ใช้งบประมาณ 

                     ๔. ควำมเสี่ยงของโครงกำร หากไม่มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ าเสีย  อาจท าให้ลูกค้า ผู้มีสว่นได้สว่นเสียไม่พึงพอใจ  

 

 

 

 

 

 



 

แผนแม่บทการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
(ทบทวนครั งที่ 1) องค์การจัดการน ้าเสีย 

 

-๗๕- 

 
ชื่อแผนงำน/โครงกำร  การพัฒนานวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

๑. วัตถุประสงค์  เพ่ือให้มีนวัตกรรมที่มีการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

          ๒. ผู้รับผิดชอบ  .  

        ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายพัฒนาองค์กร  คณะท้างาน  IM Team 

        ผู้รับผิดชอบรอง : คณะท้างานด้าเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม อจน.  

           ๓. งบประมำณ   ไมใช้งบประมาณ 

           ๔. ควำมเสี่ยงของโครงกำร หากไม่พัฒนานวัตกรรมโดยน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จะไม่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนแม่บทการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
(ทบทวนครั งที่ 1) องค์การจัดการน ้าเสีย 

 

-๗๖- 

ชื่อแผนงำน/โครงกำร  พัฒนาบุคลากรด้านความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดนวัตกรรมภายในองค์กร   
 

๑. วัตถุประสงค์  เพ่ือให้องค์กรมีนวัตกรรมที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร  

           ๒. ผู้รับผิดชอบ  .  

         ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายพัฒนาองค ์กร  คณะท้างาน IM Team   

         ผู้รับผิดชอบรอง : คณะท้างานด้าเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม อจน. 

            ๓. งบประมำณ   ไม่ใช่งบประมาณ 

                    ๔. ควำมเสี่ยงของโครงกำร หากไมม่ีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานท้าให้การพัฒนานวัตกรรมไม่เกิดขึ นในองค์กร  

 

 


