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ค ำน ำ 

แผนแม่บทการจัดการความรู้ขององค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑) 
จัดท้าขึ นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการด้าเนินงานด้านการจัดการความรู้ขององค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. 
๒๕๖๓-๒๕๖๕ โดยมีนโยบายด้านการจัดการความรู้ และคู่มือการจัดการความรู้ทีใ่ช้เป็นแนวปฏิบัติ  

กรอบการด้าเนินงานของแผนแม่บทฯ ฉบับนี  ด้าเนินงานโดยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากภายใน
และภายนอกของ อจน.  นโยบาย และแผนงานส้าคัญที่เกี่ยวข้องภายนอก ภายใน เช่น นโยบายรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงมหาดไทย แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่๑) 
นโยบายส้านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) แผนการด้าเนินงานต่างๆ ของ อจน. เป็นต้น  
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน บริบทองค์กร ความต้องการของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้มี
การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมใน ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ พัฒนาคน พัฒนากระบวนการ พัฒนาองค์กร  

กระบวนการจัดท้าแผนแม่บทการจัดการความรู้ขององค์การจัดการน ้าเสียให้ความส้าคัญกับการ
มีส่วนร่วมของพนักงาน อจน. ทุกระดับ มีการแต่งตั งคณะท้างานเพ่ือให้มีหน้าที่ในการด้าเนินงานการจัดการ
ความรู้ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทั งภายในและภายนอก เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้  กิจกรรมที่
เหมาะสมกับบริบทขององค์กร  แผนแม่บทฯ ประกอบด้วย ๑  ยุทธศาสตร์  ๒ กลยุทธ์ และ ๔ แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม  
 
              

คณะท้างานการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมองค์การจัดการน ้าเสีย 
คณะท้างาน KM Team WMA 
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นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ และแนวปฏิบัติกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม 

ของบุคลำกรองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย (Knowledge Management) 
 

องค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.) ให้ความส้าคัญในการบริหารจัดการความรู้ และการสร้างการมี 
ส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร โดยมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการจัดการความรู้ให้บรรลุเป้าหมาย เกิดเป็น
วัฒนธรรม การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร ด้วยเหตุนี  องค์การจัดการน้ําเสียจึง
ก้าหนดการบริหารจัดการความรู้ และแนวปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคคลากรองค์กร เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการด้าเนินงานบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี  
 
            นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ของบุคลำกรองค์กำรจัดกำรน้ํำเสีย 
             ๑. เสริมสร้างวิสัยทัศน์ และทัศนคติของบุคลากร องค์การจัดการน้ําเสียให้ตระหนักถึงความส้าคัญ
ของการจัดการความรู้ และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
             ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีกระบวนการด้านการจัดการความรู้ โดยมุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส้าคัญ เพื่อพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
             ๓. เสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการน้าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไประ
ยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งหวังให้บุคลากรเกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะ และมีทัศนคติท่ีดีต่อการ
ปฏิบัติงาน เพื่อท้าให้เกิดการปรับปรุงและก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
             ๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้บุคลากรองค์การจัดการน้ํา
เสียและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส้าคัญเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
             ๕. ผู้บริหารทุกระดับต้องมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ดังกล่าว และมีหน้าที่ในการสนับสนุนด้าน
ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์แห่งนโยบายนี  
 
 

              แนวปฏิบัติกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรองค์กำรจัดกำรน้ํำเสีย 
             ๑. ให้ทุกหน่วยงานมีการวางแผนและติดตามผลการด้าเนินงานการจัดการความรู้ โดยมีเป้าหมาย 
คือ จัดท้าแผนและรายงานผลการด้าเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
             ๒. ให้ทุกหน่วยงานมีการจัดการความรู้ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเผยแพร่และจัดเก็บในคลังความรู้
ได้โดยมีเป้าหมาย คือ จัดท้าและรวบรวมผลงานความรู้ที่ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางาน 
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             ๓. ให้ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่ความรู้จากคลังความรู้ของหน่วยงานมาใช้ในการปฏิบัติงานหรือ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ น โดยมีเป้าหมาย คือ น้าผลงานความรู้จากคลังความรู้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางานทุกส่วนงาน 
 
                ๔. ให้ทุกหน่วยงานมีการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอย่างรู้
รอบด้วยความรู้ที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมาย คือ บุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
                ๕. ให้ทุกหน่วยงานมีการสร้างขวัญและก้าลังใจให้กับผู้มีผลงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความรู้
โดยมีเป้าหมาย คือ มอบรางวัลในรูปแบบต่างๆ ให้กับผู้มีผลงานที่เก่ียวข้องด้านการจัดการความรู้ 
                6. สนับสนุนให้บุคลากรเขียนบทความ การเผยแพร่ความรู้ในแหล่งต่างๆ เช่น วารสาร หรือสิ่ง
ตีพิมพ์ขององค์การจัดการน้ําเสีย 
                 ให้กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอ้านวยการ เป็นหน่วยงานท้าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการ
ด้าเนินงานขององค์กรด้านบริหารจัดการความรู้ และแนวปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรองค์การ
จัดการน้ําเสียให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด มีการติดตาม ประเมินผลการด้าเนินงานและรายงาน
ผลการด้าเนินงานต่อผู้อ้านวยการองค์การจัดการน้ําเสีย ทราบรายไตรมาส 

 

 

 

 

 

\ 
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บทที่ ๑ 
บทน ำ 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั งภายในและ

ภายนอกประเทศในหลายมิติที่ส้าคัญ ซึ่งมีผลกระทบทั งที่เป็นโอกาสและอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเป็น
อย่างมาก รวมถึงการผลักดันให้ประเทศไทยปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based  Economy”
หรือ“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เพ่ือสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วย
กระบวนการพัฒนาประเทศภายใต้ “Thailand  ๔.๐” ด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้และ
นวัตกรรม เพ่ือน้าประเทศให้หลุดพ้นจาก “กับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)” ให้ความส้าคัญ
กับ “การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม” ระบุ
ถึงการเร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงและจัดเตรียมพื นฐานด้านการวิจัยและ
พัฒนา และสร้างนวัตกรรม   

พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ก.) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา ๑๑ ได้กล่าวถึง “ความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้” ของหน่วยงานภาครัฐ ดังนี   “ส่วนราชการมีหน้าที่
พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่้าเสมอ โดยต้องรับรู้ข่าวสาร  
และสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั งต้องส่งเสริม และพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ” 

เกณฑ์การประเมินการจัดการความรู้และนวัตกรรม ( Knowledge Management and 
Innovation Management) ของระบบประเมินผลใหม่มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การจัดการ
ความรู้ถือเป็นหัวใจส้าคัญที่จะเป็นฐานการพัฒนาองค์กรเพ่ือน้าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดย
บูรณาการกับการบริหารจัดการองค์กรด้านอื่นอย่างเป็นเหตุเป็นผล 

ผู้บริหารองค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.)  มีความตระหนัก เข้าใจการจัดการความรู้ จึงสนับสนุน
การจัดการความรู้องค์กรเพ่ือน้าไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้แก่องค์กรเหมาะสมกับบริบทองค์กร                    
โดยน้ามาตรฐาน/แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการความรู้ในระดับสากลมาใช้ พัฒนาคน พัฒนากระบวนงาน 
พัฒนาองค์กร รวมทั งเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสียให้ตอบสนองต่อความความคาดหวั งของลูกค้า ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อผลิตภัณฑ์ บริการ และการบริหารงานของ อจน.  อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน   

แผนแม่บทการจัดการความรู้ขององค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ 
๑)  มุ่งเน้นกระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์องค์กร 
ภารกิจ นโยบาย แนวทางการบริหารจัดการองค์กร โดยการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์กรด้านการจัด
ความรู้อันจะน้าไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมองค์กร โดยสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร พัฒนางาน คุณภาพ



 

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

 

 
-๗- 

ผลิตภัณฑ์ คุณภาพการบริการด้านการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส้าคัญ 
 
๑.๒ กรอบแนวคิดในกำรจัดกำรควำมรู้ของ อจน. 

อจน. ได้จัดท้าแผนแม่บทการจัดการความรู้ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ 1)  เพ่ือใช้เป็น
มาตรฐานสากล น้าแนวปฏิบัติระดับสากลมาพัฒนาการจัดการความรู้ของ อจน. โดยมีกลยุทธ์ แนวทางการ
ด้าเนินงานการจัดการความรู้ที่ชัดเจน มีการสอบทานปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมายการด้าเนินงานระยะ
ยาวและระยะสั น ที่ครอบคลุมกิจกรรมที่เหมาะสมตามภารกิจองค์กร เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อให้ครอบ
คลมทั ง  ด้านบุคลากร ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน รวมถึงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเกิดผลลัพท์
ที่เป็นเลิศน้าไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร ทั งนี การด้าเนินงานทุกด้านเชื่อมโยงกันใน
เชิงเหตุและผล ค้านึงถึงองค์ประกอบส้าคัญ ๓ ประการ ได้แก่   

๑. คน (People) ส้าคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้น้าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในองค์กร เป็นผู้สื่อสารสร้างความเข้าใจ ความตระหนัก และขับเคลื่อนการจัดการความรู้ให้บรรลุเป้าหมาย 

๒. กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (Process) เป็นการบริหารจัดการ เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่
จ้าเป็นและส้าคัญส้าหรับองค์กรที่กระจัดกระจายอยู่ในหน่วยงาน เอกสาร ตัวบุคคล มาจัดให้เป็นระบบ เพ่ือให้
ทุกคนสามารถน้าความรู้ไปให้ผู้ใช้ เกิดการปรับปรุงนวัตกรรมขององค์กร โดยการน้าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

๓. เทคโนโลยี (Technology) เป็นเครื่องมือเพ่ืออ้านวยความสะดวกให้บุคลากรสามารถค้นหา 
จัดเก็บ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ รวมทั งน้าความรู้ใปใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ น 

 
 

๑.๓ วัตถุประสงค ์
1. ด้ำนกระบวนกำร เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันองค์กร ด้วยการสร้างกระบวนการ

จัดการความรู้  การวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม เช่น เพ่ิมผลผลิต ลดความผิด พลาด ลดต้นทุน 
ลดกระบวนการผลิต   

2. ด้ำนพนักงำน ส่งเสริมให้เกิดการท้างานเป็นทีม การมีส่วนร่วมบุคลากรทั่วทั งองค์กร พัฒนา
ความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  เกิดแรงจูงใจใน
การท้างาน เมื่อพนักงานและผู้บริหารมาร่วมกันท้างานเป็นทีมจะท้าให้เกิดผลดีต่อองค์กรในระยะยาว  

3. ด้ำนลูกค้ำ สร้างความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ ความคาดหวังให้กับลูกค้า ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย เพิ่มคุณภาพสินค้า บริการ โดยการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเหลือ 

4. ด้ำนกำรเงิน ท้าให้ลดต้นทุนในการจัดการ ลดความเสี่ยงการพัฒนาบุคคลกรในหน่วยงาน 
5. ด้ำนนวัตกรรม ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งเกิดจาก 

ตัวของผู้บริหาร และพนักงานร่วมใจกันท้า ส่งเสริมให้มีการน้าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในยุคปัจจุบัน 
๖. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร เป็นกรอบแนวทางการจัดท้าแผนปฏิบัติการ/คู่มือการจัดการ

ความรู้ของ อจน. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรด้านการจัดการความรู้ 



 

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

 

 
-๘- 

 
 

 
๑.๔ กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ของ อจน  

อจน. ได้ก้าหนดกระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ ความรู้
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และปรับใช้เทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ที่จะเกิดขึ นภายในองค์กร 
ประกอบด้วย 7 ขั นตอน ดังนี  

1. กำรก ำหนดควำมรู้ที่ส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำน และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กร (Critical 
Knowledges) พิจารณาก้าหนดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อจน.  ทิศทางตามวิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย
ทั งในปัจจุบัน และอนาคต โดยพิจารณาความรู้จากบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุงาน และการก้าหนด
รวบรวมความรู้อ่ืนๆ สอดคล้องกับสภาพบังคับ เช่น กฎหมาย มาตรฐานสากล ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น 

2. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ Explicit & Tacit Knowledge จากแหล่งภายในและภายนอก
องค์กร รวมถึงแหล่งความรู้ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ  

3. กำรรวบรวม เรียบเรียง จัดเก็บควำมรู้ให้เป็นระบบ เพ่ือเตรียมพร้อมส้าหรับการเก็บความรู้ 
ง่ายต่อการค้นหา และการใช้ 

4. กำรท ำให้ผู้ใช้เข้ำถึงควำมรู้ตำมควำมต้องกำร อย่างทันการณ์และท่ัวถึง 
5. กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ภายในภายนอกองค์การด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
6. กำรรักษำควำมรู้ ท้าให้ทันสมัย ยกระดับความรู้หรือต่อยอดความรู้ที่ส้าคัญอย่างต่อเนื่อง 
7. กำรน ำควำมรู้ไปใช้ เพ่ือการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ และการเรียนรู้ระดับองค์กร  

 
 
๑.๕ ขั นตอนกำรด ำเนินงำน  
               การด้าเนินงานการจัดท้าแผนแม่บทการจัดการความรู้ขององค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑) โดยผู้บริหารมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ภายในองค์กร  มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากภายใน ภายนอก การก้าหนดความรู้ที่ส้าคัญขององค์กร การสนับสนุนทรัพยากร และน้า
เทคโนโลยีมาสนับสนุนการด้าเนินงานการติดตามประเมินผล โดยมุ่งเน้นการจัดท้าแผนแบบมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาให้บุคลากรของ อจน.  เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิดการให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ร่วมปรับแก้ไข 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในศักยภาพขององค์กร สภาพปัญหา ข้อจ้ากัด ตลอดจนความต้องการของผู้เกี่ยวข้องใน
ประเด็นต่าง ๆ ซึ่งข้อดีของกระบวนการจัดท้าแผนแบบมีส่วนร่วมนั น จะท้าให้เกิดการวิเคราะห์เพ่ือพัฒนากล
ยุทธ์ร่วมกันในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริง  
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-๙- 

 
แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.กำรน ำองค์กร โดยผู้บริหารได้ก้าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง 
นโยบายการจัดการความรู้  รวมทั งการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ในการจัดการความรู้ภายในองค์กร  สร้างการมีส่วนร่วมและ
วัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

     มีการแต่งตั งคณะท้างานด้านการจัดการความรู้ ๓ คณะ 
โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมฯ คณะท้างาน WMA  KM Team เพ่ือ
ร่วมกันวางแผนการจัดการความรู้ เป้าหมายการจัดการความรู้
ระยะยาว ระยะสั น และมีการสนับสนุนทรัพยากรด้าเนินงาน 

     ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานเกิดความเข้าใจ 
ความตระหนักมีส่วนร่วมด้านการจัดการคว ามรู้  สร้าง
วัฒนธรรมสภาพแวดล้อมการท้างาน  และส่งเสริมทีมการ
จัดการความรู้ขององค์กร ให้มีส่วนร่วมผลักดันให้หน่วยงาน
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นผู้น้าการจัดการความรู้   

๑.องค์กรมีการน้าความรู้มาใช้เพ่ือช่วยให้
องค์กรบรรลุเป้าหมาย หรือกลยุทธองค์กร  
และท้าให้เกิดการมีส่วนร่วมกันภายใน
องค์กร  

 ๒. อจน. มีการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ        
มีหน่วยงานเฉพาะกิจที่ท้าหน้าที่ขับเคลื่อน
ก้าหนดการด้าเนินงานให้เกิดผลรูปธรรม     
และเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานปกติ   
โดยมีการระบุตัวชี วัด เป้าหมาย มีระบบ
การตรวจสอบ ประเมินผลเพื่อปรับปรุง 

๓.ผู้บริหาร พนักงาน ตระหนักถึงการ
จัดการความรู้  จนเป็นวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ร่วมกัน สร้างความเชื่อมั่น กระตุ้น
ให้บุคลากรในองค์กรเกิดการเรียนรู้  
ผลักดันให้องค์กรไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

๒. กำรจัดท ำแผนแม่บทกำรจัดกำรควำมรู้ รวมทั งการจัดท้า
แผนปฏิบัติการจัดการความรู้/คู่มือการจัดการความรู้   รวมทั ง
สนับสนุนทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการความรู้ 

๑. องค์กรมีกระบวนการจัดการความรู้ที่
ด้าเนินการได้จริง องค์ความรู้ที่จ้าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน เสริมให้ยุทธศาสตร์องค์กร
ประสบผลส้าเร็จบรรลุเป้าหมายทั งระยะ
สั น ระยะยาวต่อเนื่องและยั่งยืน  

๓. บุคลำกร มีการสื่อสารจัดกิจกรรม สร้างความรู้ ความ
ตระหนักการจัดการความรู้ในองค์กรเพ่ือให้องค์กรเกิดการ
เปลี่ยนแปลง    มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
เป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดการความรู้ในองค์กร ในการ
แลกเปลี่ยนสารสนเทศความรู้จากหน่วยงานภายนอก  
สนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้แต่ละขั นตอนอย่าง
เหมาะสม และน้ามาปรับปรุงกระบวนงานต่าง ๆ การ
ปฏิบัติงานหน่วยงานภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 

๑. บุคลากรมีวัฒนธรรมเกิดการเรียนรู้  
ตระหนักถึงการจัดการความรู้ในองค์กร 
เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะขององค์กร แห่งการเรียนรู้             
ใ น เ รื่ อ ง  Mental Model (ทั ศ น ค ติ
แนวความคิดเห็นและกระบวนทัศน์ใน
ด้าเนินการจัดการความรู้ 
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-๑๐- 

แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ ประโยชน์ที่ได้รับ 

 

๔. มีการก้าหนดกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญ  สนับสนุน
ยุทธศาสตร์องค์กรวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ธุรกิจองค์กร   (กระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุน) 
ที่ น้ า ระบบเทคโนโลยี มาสนับสนุ น  มี ระบบสอบทาน 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และก้าหนดตัวชี วัดผลการ
ด้าเนินงานเชิงคุณภาพ (Outcome)  องค์กรและพนักงานมี
การน้าความรู้มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
กระบวนงานอย่างเป็นระบบ  และสร้างความตระหนักผ่าน
การจัดการความรู้ในกระบวนงานส้าคัญ 

สร้ างมูลค่า เ พ่ิมผ่ านความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก โดยการน้าเทคโนโลยี
มาสนับสนุน มีการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน
ความรู้ ซึ่งบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขององค์กรได้รับประโยชน์ด้วย 

กระบวนงานส้าคัญมีการปรับปรุงใช้ข้อมูล
ป้อนกลับจากการด้าเนินงาน เกิดการ
ปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม 

๘. กำรประเมินผลลัพท์กำรจัดกำรควำมรู้   วัดผลการ
ด้าเนินงานการจัดการความรู้ เชิงผลผลิต (Output)  เช่น 
จ้านวนองค์ความรู้ที่จัดเก็บ  จ้านวนคนเข้าใช้ระบบ KM  มี
เทคโนโลยีสนับสนุน จ้านวนนวัตกรรมที่น้าองค์ความรู้มาคิด
สร้างสรรค์ เป็นต้น 

องค์กรมีการปรับปรุงกระบวนงาน เกิด
ผ ล ลั พท์ เ ชิ ง ป ริ ม าณ  คุ ณ ภ า พ  เ กิ ด
นวัตกรรมองค์กร  รวมทั งผลลัพท์ในการ
เกิดเป็นวัฒนธรรมอันพึงประสงค์ของ
พนักงาน  ผลลัพท์ในเชิงคุณภาพ  ปริมาณ
ที่ชัดเจน 
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-๑๑- 

 

บทที่ ๒ 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน ภำยนอกขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 

ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 
 

๒.๑  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Analysis) 
        2.1.๑. กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของจุดแข็ง (Strengths) และโอกำสในกำรปรับปรุง (OFIs) 
              อจน. ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยพิจารณาผลการประเมินด้านการจัดการความรู้
ของ อจน. ผลสรุปแบบส้ารวจความคิดเห็นการจัดการความรู้ของ อจน. การประชุมหารือร่วม เพ่ือพิจารณา
ความพร้อมการจัดการความรู้ของ อจน. รวมทั งพิจารณาหลักเกณฑ์จากประเมินด้านการจัดการความรู้ใน
มุมมอง ๓ มิติ ได้แก่ มติบทบาทผู้น้า/บุคลากร  มิติกระบวนการ  และมิติผลลัพท์ โดยแบ่งการจัดการความรู้
เป็น ๖ ด้าน ทั งนี  ได้มีการวิเคราะห์ประเมินระดับพัฒนาการจัดการความรู้ และวิเคราะห์หาจุดแข็ง 
(Strengths) และโอกาสในการปรับปรุง ทั ง ๖ ด้าน สรุปได้ดังนี  
ด้ำนกำรน ำองค์กร 

จุดแข็ง โอกำสในกำรปรับปรุง 

๑. ผู้บริหารระดับสูงก้าหนดวิสัยทัศน์ นโยบายการ
จัดการความรู้ที่ชัดเจน รวมถึงก้าหนดเป้าหมายการ
ด้าเนินงานด้านการจัดการความรู้ทั งระยะสั นและ
ระยะยาว  

๒. ผู้บริหารระดับสูงแต่งตั งคณะท้างานด้านการ
จัดการความรู้ ได้แก่ คณะท้างานก้ากับติดตามการ
ด้าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลใหม่   
คณะท้างาน WMA KM & INNO Team และ
คณะท้างานส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ ที่มา
จากทุกสายงาน มีการก้าหนดหน้าที่รับผิดชอบที่
ชัดเจน 

๓.ผู้บริหารสื่อสารวิสัยทัศน์ ทิศทางการด้าเนินงาน 
นโยบายเป้าหมายของการจัดการความรู้ให้บุคลากร 

 ๔. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการจัดการ
ความรู้ให้บรรลุเป้าหมาย การแสดงตนเป็น
แบบอย่าง  ที่ดีด้านการจัดการความรู้ รวมทั งมี

๑.คณะกรรมการ อจน. มีส่วนร่วมในการพิจารณาให้
ความเห็นชอบนโยบายด้านการจัดการความรู้  

๒. การจัดการความรู้ต้องแสดงถึงการเชื่อมโยง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หรือยุทธศาสตร์องค์กร 
และแผนงานที่ส้าคัญอย่างอ่ืน และมีการใช้ข้อมูล
ป้อนกลับจากการด้าเนินงาน รวมถึงข้อมูลจากแหล่ง
อ่ืนๆ ในการปรับปรุงทิศทางการด้าเนินงาน หรือ
นโยบาย รวมถึงเป้าหมายการด้าเนินงานขององค์กร
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

๓.บทบาทหลักในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ยัง
เป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูง ยังไม่แสดงถึงบทบาทการ
น้าการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการท้างาน
ในสายงานของตนเอง 
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-๑๒- 

แนวทางในการกระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร 

ด้ำนกำรวำงแผนและทรัพยำกรสนับสนุน 

จุดแข็ง โอกำสในกำรปรับปรุง 

๑.อจน. มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั ง
ภายในภายนอกในการก้าหนดกลยุทธ์และแผนงาน
การจัดการความรู้ และมีการก้าหนดเป้าหมายการ
จัดการความรู้ทั งระยะสั นและระยะยาว รวมถึง
ตัวชี วัดในการบรรลุเป้าหมาย และมีการถ่ายทอด
แผนไปยังผู้เกี่ยวข้องน้าไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย 

๒.เริ่มมีแนวทางในการติดตาม ประเมินผลการ
ด้าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ และมีการ
จัดสรรทรัพยากรที่ส้าคัญ 

๑. การติดตามประเมินผลด้านการจัดการความรู้ยัง
ไม่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายตัวชี วัดของแผนงาน 
โครงการที่ก้าหนด และการด้าเนินงานที่จ้าเป็นหลัง
การติดตามผล เพื่อให้การทบทวนแผนงานการ
จัดการความรู้รวดเร็ว ทันการณ์และตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ แผนงานการ
จัดการความรู้ 

๒. อจน. ยังไม่พบการน้าผล/ข้อมูลสารสนเทศท่ีได้
จากการทบทวน ติดตามการด้าเนินงานไปใช้ในการ
ตัดสินใจปรับปรุงการด้าเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้ 

๓.ต้องมีการจัดล้าดับความส้าคัญของทรัพยากร และ
การน้าความต้องการขององค์กรหน่วยงานมาใช้
พิจารณาในการจัดสรรทรัพยากร และยังไม่พบการ
การปรับการจัดสรรทรัพยากรระหว่างด้าเนินงาน 
พิจารณาจากการประเมินผลการจัดการความรู้ และ
การทบทวนแผนการจัดการความรู้ เพื่อให้มั่นใจว่ามี
งบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอพร้อม
ด้าเนินงานการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องบรรลุผล
ส้าเร็จ 

ด้ำนบุคลำกร 

จุดแข็ง โอกำสในกำรปรับปรุง 

๑. อจน.มีการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และ
แรงจูงใจ โดยเชื่อมโยงการจัดการความรู้กับการ
ประเมินผลงานของบุคลากร รวมถึงการสร้าง 
เวทีกิจกรม เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม 

๑.การสร้างเวทีกิจกรรมยังไม่ต่อเนื่องและไม่แสดงถึง
ความครอบคลุมทั่วทั งองค์กร รวมทั งการสื่อสาร 
สร้างความเข้าใจความส้าคัญและประโยชน์ทิศทาง 
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-๑๓- 

๒. อจน. มีการส้ารวจพฤติกรรมพึงประสงค์ด้าน
การจัดการความรู้ เพื่อทราบช่องว่างในการปรับปรุง 

เป้าหมายแนวทางการจัดการความรู้ควรครอบคลุม
บุคลากรทุกระดับใน อจน. 

๒.ปรับปรุงวิธีการในการสื่อสารสร้างความเข้าใจ 
ประโยชน์ ทิศทาง เป้าหมาย และแนวทางการ
จัดการความรู้ ควรครอบคลุมบุคลากรทั่วทั งองค์กร 

๓. การส่งเสริมพฤติกรรมอันพึงประสงค์น้าไปสู่
วัฒนธรรมการเรียนรู้ 

๔. การพัฒนาทีมงานการจัดการความรู้เพื่อให้มี
ความรู้ ความสามารถในการด้าเนินงานการจัดการ
ความรู้ 

๕. การก้าหนดแนวทาง/วิธการในการสอบทานการ
ด้าเนินงานของกระบวนการที่ส้าคัญ KM Audit 

ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 

จุดแข็ง โอกำสในกำรปรับปรุง 

๑. อจน.มีการก้าหนดกระบวนการจัดการความรู้  

๒.การสร้าง/แสวงหาความรู้ที่ส้าคัญจากแหล่ง
ความรู้ทั งภายในและภายนอก แหล่งความรู้ที่
เปิดเผยต่อสาธารณะ   การรวบรวม เรียบเรียง และ
จัดเก็บความรู้เพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหาและการใช้ 
การท้าให้ผู้ใช้เข้าถึงความรู้ครบถ้วนตามความ
ต้องการได้อย่างทันการณ์และทั่วถึง 

๓. อจน.เริ่มมกีารก้าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ส้าคัญ และเริ่มมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับ
หน่วยงานที่เป็นคู่ความร่วมมือ  

 

๑.กระบวนการจัดการความรู้ขององค์กรควรมีความ
เป็นระบบ มีการก้าหนดความรู้ที่ส้าคัญต่อการ
ด้าเนินการและการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

๒.การน้าความรู้มาใช้ เพ่ือการตัดสินใจ การวางแผน
กลยุทธ์ และการเรียนรู้ระดับองค์กร  

๓. การน้าเทคโนโลยีที่ใช้ในการสนับสนุน
กระบวนการจัดการความรู้ต้องเพียงพอและ
สอดคล้องกับการก้าหนดความรู้ที่ส้าคัญ และสื่อสาร
กระบวนการจัดการความรู้ให้กับบุคคลากรทุกระดับ
ทั่วทั งองค์กร  

๔.กระบวนการจัดการความรู้ถูกน้าไปด้าเนินการ
และปฏิบัติให้เกิดขึ นจริงได้ในทุกขั นตอน  

๕.น้าข้อมูลป้อนกลับที่ได้จากการด้าเนินงานไปใช้ใน
การทบทวนปรับปรุงกระบวนการจัดการความรู้  
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-๑๔- 

๖. การก้าหนดสารสนเทศ/ความรู้ ที่ต้องการ และ
การก้าหนดวิธีถ่ายทอด แลกเปลี่ยนสารสนเทศ/
ความรู้จากหน่วยงานภายนอก(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
ต้องผ่านช่องทางท่ีมีประสิทธิผล  

๗.การน้าสารสนเทศ/ความรู้ที่ได้มาสร้างคุณค่าเพ่ิม
ผ่านความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดี 
(Good Practices) การเทียบเคียง 
(Benchmarking) หรือวิธีการอ่ืนๆ  

กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

จุดแข็ง โอกำสในกำรปรับปรุง 

๑. อจน.เริ่มมีการก้าหนกระบวนการที่ส้าคัญทั ง
กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน (Key 
and Support Process)  

๒.อจน.เริ่มมีการวิเคราะห์และระบุจุดที่ต้องควบคุม 
ระมัดระวัง หรือจุดส้าคัญ/วิกฤติ (Critical Step) ใน
ขั นตอนปฏิบัติงาน และมีการส้ารวจความตระหนัก
ด้านความเสี่ยงของบุคคลากร  

๑.การพัฒนาและการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ประจ้าวัน (Daily Operation) ทั งในส่วนของ
กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนอย่างมี
ประสิทธิผลและต่อเนื่อง 

๒.การใช้เครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ 
และใช้ในการจัดการความรู้ เป็นกลไกหนึ่งในการ
พัฒนาและการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และยังไม่
พบว่าการก้าหนดความรู้ที่ส้าคัญและการสร้าง/
แสวงหาความรู้ขององค์กรสอดรับกับกระบวนการ
ท้างานที่ส้าคัญ และยุทธศาสตร์องค์กร 

๓.การน้าการจัดการความรู้ไปใช้ในการสื่อสาร 
แลกเปลี่ยน และถ่ายโอนความรู้ที่เก่ียวข้องกับการ
ควบคุม จุดที่ต้องควบคุม ระมัดระวังหรือจุดส้าคัญ/
วิกฤติ(Critical Step) ให้แก่บุคคลากรที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและความระมัดระวัง และการ
สร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงในกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ส้าคัญทั งกระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุน (Key and Support 
Process) 
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-๑๕- 

๔.การสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงใน
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้เป็นฐาน มี
ความเชื่อมโยงกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

ผลลัพธ์การจัดการความรู้ 

จุดแข็ง โอกาสในการปรับปรุง 

๑.อจน.มีผลลัพธ์ในด้านการด าเนินงานตามแผนงาน 

และผลลัพธ์เชิงปริมาณในการจัดเก็บองค์ความรู้  

๑.การก าหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ในการ

ด าเนินงานเชิงคุณภาพของการจัดการความรู้ที่

ครอบคลุมการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของการ

จัดการความรู้  

๒.ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรมที่เกิดจากการใช้เครื่องมือ

การจัดการความรู้ หรือมาจากระบบ/กระบวนการที่

ใช้ความรู้เป็นฐาน 

 

                  จากการสรุปผลจากจุดแข็ง (Strengths) และโอกาสในการปรับปรุง (OFIs) สามารถสรุปเป็น
ปัจจัยส้าคัญ ๓ ด้าน ประกอบด้วย คน (People) กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี (Technology) มี
รายละเอียด ดังนี   
 คน (People) 
๑. คณะกรรมการ ผู้บริหารก้าหนดนโยบายการจัดการความรู้ 
๒. KM Role Model ของผู้บริหาร 
๓. ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง 
๔. พัฒนาความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักให้บุคลากรด้าน KM 
๕. วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการจัดการความรู้ 
 กระบวนกำร (Process) 
๖. ก้าหนดเป้าหมาย KM ระยะสั นและระยะยาว (KM Roadmap) 
๗. ทบทวนปรับปรุงกระบวนการจัดการความรู้  
๘.น้าผลจากการติดตามปรับปรุงการปฏิบัติงานประจ้าวัน กระบวนงานหลัก กระบวนการสนับสนุนที่ใช้
ฐานความรู้  
๙. สื่อสารกระบวนการจัดการความรู้ให้บุคลากรทุกระดับทั่วองค์กร 
๑๐.การส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ KM  
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-๑๖- 

 เทคโนโลยี (Technology) 
๑๑. น้าระบบเทคโนโลยีด้านการจัดการมาใช้ที่ใช้ง่าย   
๑๒. การจัดสรรทรัพยากรระบบเทคโนโลยีสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
           ทั งนี  ไดจ้ัดล้าดับความส้าคัญปัจจัยพิจารณาจาก  ๒ มิติ ได้แก่ ผลกระทบที่จะเกิดขึ นกับองค์กร และ
ความไม่ยุ่งยากในการด้าเนินงาน สามารถด้าเนินงานได้ทันทีหากมีผลกระทบสูง และไม่ซับซ้อน จะจัดล้าดับที่
ต้องปรับปรุงเริ่มต้นน้าไปสู่แผนงานยกระดับการจัดการความรู้ของ อจน. ดังนี  
              ผลกระทบ         

มาก 

 

 

 

 

 

น้อย 

  

                     (๑)   (๙)    (๑๐) 

 

 

(๒)   (๓)   (๔) 

                     

                     (๑๑)  (๕)  (๗)  (๘) 

             

             (๕)  (๑๒)  (๖) 

 

ยาก                                                                                      ง่าย 

         

             2.1.๒.  พระรำชกฤษฎีกำจัดตั งองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย พ.ศ.2538 ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ อจน.         
อ้านาจหน้าที่เป็นไปตามมาตรา 7 ให้องค์การจัดการน ้าเสียมีอ้านาจกระท้าการต่าง ๆ ภายใน

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

จ้าหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื อ ให้เช่าซื อ ยืม ให้ยืม รับจ้าน้า รับจ้านอง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือด้าเนินการ
ใด ๆ  

(1/1) ให้ค้าเสนอแนะหรือเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับการประกาศ
ก้าหนดเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย 

(2) ส้ารวจ วางแผนปฏิบัติการ ออกแบบ ก่อสร้าง ด้าเนินการ จัดการและบ้ารุงรักษาระบบ
บ้าบัด             น ้าเสียและระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม รวมทั งติดตามตรวจสอบผลการด้าเนินการของระบบบ้าบัด
น ้าเสียทั งในและนอกเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย และระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมในเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย 

(3) ด้าเนินการเกี่ยวกับการน้าน ้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และการผลิตพลังงานจากน ้าเสีย  
เพ่ือให้เป็นไปตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติและตามข้อตกลงร่วม 

 (4) ท้าข้อตกลงร่วม เพ่ือให้การจัดการน ้าเสียในเขตพื นที่จัดการน ้าเสียบรรลุเป้าหมายและ            
มีประสิทธิภาพ 



 

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

 

 
-๑๗- 

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

น ้าเสีย 
(8) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุน 
(9) จัดตั งบริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัดเพ่ือประกอบกิจการจัดการน ้าเสียในเขตพื นที่

จัดการน ้าเสีย 
 (10) เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอ่ืนไม่ว่าจะเป็นของเอกชนหรือของรัฐ ทั งในและนอก

ราชอาณาจักร หรือกับองค์การระหว่างประเทศ หรือถือหุ้นในบริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ทั งนี  เพ่ือ
ประโยชน์แก่กิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ขององค์การจัดการน ้าเสีย 

(11) ตั งหรือรับเป็นตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง หรือนายหน้าในกิจการตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
จัดการน ้าเสีย 

(12) ว่าจ้างหรือมอบให้บุคคลใดประกอบกิจการส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์การจัดการน ้าเสีย 
(13) ประสานงานกับราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการน ้าเสีย 
(14) กระท้าการอ่ืนบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการให้ส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ 

องค์การจัดการน ้าเสีย 
จากการสรุปประเด็นอ้านาจหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั งองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ.2538  

พบว่า อจน. มีการด้าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน ้าเสียของประเทศ ซึ่งต้องมีการประสานการ
ด้าเนินงานกับหน่วยงานส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด้าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาขององค์กร ดังนั น อจน. จึงต้องจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ องค์ความรู้ด้านการจัดการน ้า
เสียชุมชนเบื องต้นให้กับกลุ่มที่เป็นลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั งพนักงาน อจน. ให้มีองค์ความรู้ สามารถ
ถ่ายทอดให้กับลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ทั่วทั ง
องค์กร 

 
 

                 2.1.๓. โครงสร้ำง อจน. มีการจัดโครงสร้างการบริหารแบบหน้าที่ (Function Structure) ซึ่ง
แบ่งตามงานหลักขององค์การ โครงสร้างองค์กรสามารถแบ่งออกเป็น 3 สายงานหลัก ประกอบด้วย สายงาน
บริหาร สายงานวิชาการและแผน และสายงานปฏิบัติการ แต่ละสายงานจะประกอบไปด้วยฝ่ายต่าง ๆ ซึ่ง
ก้ากับดูแลโดยรองผู้อ้านวยการ และฝ่ายต่าง ๆ โดยมีโครงสร้างอัตราก้าลังรวม 167 อัตรา ทั งนี  บุคลากรมีทั ง
ในส้านักงานใหญ่และส้านักงานจัดการน ้าเสีย 
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-๑๘- 

 

 
         จากการสรุปประเด็นโครงสร้าง อจน. พบว่า อจน. มีโครงสร้างที่แบ่งประเภทได้อย่างชัดเจน  ดังนั น 
การจัดการความรู้ให้กับพนักงาน จึงสามารถบูรณาการการจัดการความรู้ให้ครอบคลุมทั่วทั งองค์กร และ
กลุ่มเป้าหมายโดยมีส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา เป็นหน่วยงานใกล้ชิดกับลูกค้าและประชาชนของ อจน. 
 
            2.1.๔. แผนวิสำหกิจองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย (ทบทวนครั้งที่ ๑) ด าเนินการทบทวนปรับปรุงให้มี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับปัจจัยภายนอก ภายในที่ส าคัญของ อจน.  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์  
เพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายของการด าเนินงานขององค์กรตามวิสัยทัศน์ พันธกิจที่ก าหนด  
                        วิสัยทัศน์     
                        “บริหารจัดการน ้าเสียชุมชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยืนภายในปี ๒๕๖๙” 
                        พันธกิจ 

๑. ออกแบบก่อสร้างและบริหารจัดการระบบรวบรวม และบ้าบัดน ้าเสียชุมชนทั่วประเทศ 
๒. ปรับปรุงฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียชุมชนทั่วประเทศ 
๓.  ให้บริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน ้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพใน
เชิงเศรษฐกิจ 

                        ค่ำนิยมองค์กร 
                         “มุ่งม่ันผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ เชี่ยวชาญในหน้าที่” 
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-๑๙- 

 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

(SO) 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

SO 1 สร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำร
จัดกำรน  ำเสียชุมชนทั่วประเทศ  

S1 ก่อสร้างและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

1. 1  ก่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

 S2 ประชาสัมพันธ์และสร้างการ
รับรู้ 

  2.1 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และ 
  ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 

  2.2 บูรณาการเครือข่ายในการ
บริหารจัดการน ้าเสีย 

  2.3 พัฒนาความรู้ทักษะด้านการ
จัดการน ้าเสียให้กับบุคลากร 

SO2 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในกำรพัฒนำ
กระบวนกำรจัดกำรน  ำเสีย  

S3 พัฒนาการจัดการน ้าเสียด้วย
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

3.1 พัฒนาการจัดการน ้าเสียด้วย
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

  3.2 บริหารการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้นวัตกรรม 

 S4 พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 
 

4.1 ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การ
เป็นองค์กรชั นน้า  

  4.2 พัฒนาระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดการความรู้
ในองค์กร 

 
 
กำรก ำหนดเครื่องมือแปลงยุทธศำสตร์ ไปสู่กำรปฏิบัติ 
           อจน. ก้าหนดโดยใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard (BSC) เป็นกรอบที่ช่วยให้องค์กรแปลง
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ไปสู่เป้าประสงค์ ตัวชี วัด ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร ผ่านการขับเคลื่อน
ทั งพฤติกรรมและผลงานที่ครอบคลุมประเด็น/มุมมองด้านต่างๆ ที่ครบถ้วนทั ง 4 ด้าน คือ  

1. มุมมองด้านการเงิน หรือ ประสิทธิผล 
  2. มุมมองด้านลูกค้า หรือ คุณภาพบริการ 
  3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน หรือ ประสิทธิภาพ (ในการปฏิบัติงาน) 
  4. มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา หรือ การพัฒนาองค์การ 
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-๒๐- 

            หลังจากได้ก้าหนดประเด็น/มุมมองด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นตัวชี วัดความส้าเร็จในการด้าเนินงานของ
องค์กร จึงได้น้าวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  มาก้าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี วัด ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ และ
จัดท้าแผนที่ยุทธศาสตร์ (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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-๒๑- 
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-๒๒- 
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-๒๓- 

              2.1.๕. กำรพิจำรณำถึงควำมเสี่ยงองค์กร ที่อาจมีผลท้าให้การด้าเนินงาน ไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ โดยมีการน้าสถานะความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาพิจารณาเป็นปัจจัยน้าเข้าเพ่ือ
ประกอบการจัดท้าแผนฯ ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยง อจน. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับอนุมัติจาก
ผู้อ้านวยการองค์การจัดการน ้าเสียเมื่อวันที่ 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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-๒๔- 

ปัจจัยเสี่ยง สำเหตุควำมเสี่ยง 
RF2 ค ว า ม ส้ า เ ร็ จ ใ น ก า ร น้ า  Green 
Technology ใช้ในการบริหารระบบบ้าบัด      
น ้าเสียไม่เป็นไปตามเปา้หมาย 
 

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. 

 

 

            สรุปประเด็นจากการวิเคราะห์ Risk Map พบว่าประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ คือ 
การส้ารวจความคิดเห็น และความต้องการด้านการสื่อสารถ่ายทอดแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารความรู้ ระหว่าง 
อจน. และหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย  การจัดเก็บค่าบริการ
บ้าบัดน ้าเสียท ดังนั น อจน. ต้องมีการจัดท้าองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้พนักงานน้าไปเผยแพร่ รวมทั ง การ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสม รวมถึงการสร้างความรู้
ความเข้าใจในแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของ อจน. 

  

 



 

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

 

 
-๒๕- 

            2.1.๖. แผนกำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรจัดกำรน  ำเสยี พ.ศ 2563-2565 

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

          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 
 

 

 

            สรุปประเด็นจากยุทธศาสตร์แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ 2563-2565 มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ในการสร้างการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะก่อให้เกิดนวัตกรรมส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ จนน้าไปสู่
การปฏิบัติในการท้างานประจ้าวัน เพ่ือสนับสนุนการด้าเนินงานขององค์กรให้มี Productivity สูงขึ น อีกทั ง
การบริหารทุนมนุษย์เป็นด้านส้าคัญในการประเมินผล Core business Enablers ซึ่งจะน้าไปสู่การพัฒนา
บุคคลากรด้านการจัดการความรู้ น้าไปสู่การสร้างนวัตกรรมและถูกใช้ในการปรับปรุงกระบวนงานหลัก และ
กระบวนการสนับสนุน  ซึ่งจากการด้าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ไม่มีการด้าเนินงานครอบคลุมทุกสายงาน และ
ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั งองค์กร 

 



 

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

 

 
-๒๖- 

2.1.7. แผนปฏิบัติกำรองค์กำรจัดกำรน  ำเสีย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 
-๒๗- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               สรุป

ประเด็นจากแผนปฏิบัติการองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ 256๔ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ในการ
สร้างการเรียนรู้ คือ การด้าเนินงานแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ วัตถุประสงค์การจัดตั งองค์การ
จัดการน ้าเสีย คือ การจัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสีย (การก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย)  และการปรับปรุงฟื้นฟู
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ดังนั น การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย องค์
ความรู้ด้านการเทคโนโลยี การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย เพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานหลักของ อจน. 
ให้เป็นมาตรฐานทั งองค์กร 
 

 



 

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

 

 
-๒๘- 

2.1.8. แผนยุทธศำสตร์ด้ำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กำรจัดกำรน  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 ้า เสียยังมีการให้บริการ ซึ่ง

สามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การให้บริการเชิงพาณิชย์ การให้บริการเชิงสังคม และโครงการที่ร่วม
ลงทุนกับภาคเอกชน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี  

 
 



 

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

 

 
-๒๙- 

กำรให้บริกำรเชิงพำณิชย์  
- ยให้บริการปรึกษา วางแผน ด้าเนินการส้ารวจ การบริหารโครงการ และจัดท้ารายงานโครงการ

ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
- ให้บริการงานออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และจัดเตรียมเอกสารประกอบ          

ที่เกี่ยวข้องส้าหรับการประมูลงาน 
- ให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
- ส้ารวจท่อรวบรวมน ้าเสียโดยใช้เครื่อง CCTV 
กำรให้บริกำรเชิงสังคม 
- จัดตั งศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น ้าเสียประเทศไทย โดยมีการแสดงผลการรายงาน

คุณภาพน ้าแบบอัตโนมัติ และควบคุมการท้างานของเครื่องจักร 
- พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการน ้าเสีย 
- น้าน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
- สนองงานในโครงการพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
- ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์ของ      

มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี 
โครงกำรเอกชนร่วมทุน 
- สร้างความสนใจและดึงดูดเอกชนให้เข้ามาร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  ในลักษณะการให้

เอกชนร่วมลงทุนเป็นหลักรวมทั งส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนโครงการเพ่ือให้ภาครัฐสามารถลงทุน
พัฒนากิจการดังกล่าวได้รวดเร็วมากขึ น 

- ลดข้อจ้ากัดการลงทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินกู้จากภาครัฐ และเพ่ิมประสิทธิภาพ      
ในการให้บริการแก่ประชาชน 

 

     ผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรควำมคำดหวังของลูกค้ำ ประชำชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
               ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็น ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องของ อจน. เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โรงแรม รามา การ์เดนท์ 
กรุงเทพมหานคร จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องของ
องค์การจัดการน ้าเสีย เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โรงแรมรามา การ์เดนท์ กรุงเทพมหานคร สรุปได้
ดังนี  
       ๑) แผนวิสาหกิจขององค์การจัดการน ้าเสียต้องสอดคล้องกับแผนฯ ของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง เพราะลักษณะของพื นที่แต่ละชุมชนมีความหนาแน่นต่างกัน ชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นต่้า ก็อาจไม่
ต้องมีการจัดการน ้าเสียมากเท่ากับชุมชนขนาดใหญ่ 
  ๒) ประเด็นการจัดการน ้าเสียต้องอยู่ในความสนใจของประชาชน 
  ๓) ต้องมีความพร้อมในเรื่องที่ดินในการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย เพราะที่ดินเป็นสิ่งที่ต้อง
ได้รับความยินยอมจากประชาชน 
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-๓๐- 

  ๔) องค์การจัดการน ้าเสียต้องทบทวน อัตราบุคลากร แผนการด้าเนินงาน และงบประมาณ              
ให้มีความสอดคล้องกับปริมาณงานด้วย 
  ๕ (ต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผน 
  ๖) องค์การจัดการน ้าเสียอาจจะต้องพิจารณาร่วมลงทุนกับหน่วยงานอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
ภาคเอกชน   

๗) ต้องจัดท้า Big Data ขององค์กร 
  ๘) ให้น้าข้อมูลจากการประเมินผลด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ สคร. มาใช้ในการ
ปรับปรุงแผนวิสาหกิจ  
  ๙) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนที่ไม่สามารถบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียได้เอง ให้
องค์การจัดการน ้าเสียเข้าไปช่วยเหลือในการบริหารจัดการน ้าเสีย ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีด้าเนินการ
ได้เองนั น องค์การจัดการน ้าเสียควรเป็นที่ปรึกษาในเชิงเทคนิค 
  ๑๐) องค์การจัดการน ้าเสียต้องสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องการเป็นอันดับหนึ่งของการจัดการ      
น ้าเสียของประเทศ 
  ๑๑) ควรมีกลยุทธ์ในการสร้างความตระหนักรู้กับภาคประชาชนในเรื่องการดูแลแหล่งน ้า 
  ๑๒) ควรมีการแบ่งระดับการจัดการน ้าของเมือง ท้องถิ่น หรือภูมิภาค เนื่องจากรูปแบบการ    
ใช้น ้าแตกต่างกัน 
  ๑๓) ต้องมีการบูรณาการและฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการจัดการน ้าเสียให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

   สรุปประเด็นจากยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ 2563-2565 
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการสร้างความพึงพอใจ ความต้องการ 
ความคาดหวัง เช่น งานการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้
ความสนใจมาก ดังนั น อจน. จึงควรสนุนการด้าเนินงานงานจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสีย (รายได้น้าเข้า
องค์กร) เพื่อสนับสนุนภารกิจสนับสนุนงานบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้ครบวงจร และยั่งยืนยิ่งขึ น 
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-๓๑- 

๒.๑.๙ ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ(VOC  VOS) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ลูกค้ำ) ต่อกำร
บ ำบัดน  ำเสีย และกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนต่อโครงกำรน ำน  ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วกลับมำ
ใช้ประโยชน์ใหม๋ 

อจน. ได้เข้าบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดท้าข้อตกลง
ระหว่างกัน และจัดท้าแผนการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีปณิธานร่วมกันใน
การแก้ไขปัญหาน ้าเสียชุมชน ในพื นที่ต่างๆ โดยการส้ารวจฯ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ และการด้าเนินการตามแผนการจัดเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียในแต่ละพื นที่ ดังนี  

1.เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์  
2.เทศบาลเมืองกระบี่  
3.เทศบาลนครสงขลา  
4.เทศบาลเมืองพะเยา  
5.เทศบาลนครล้าปาง  
6.เทศบาลนครเชียงใหม่  
7.เทศบาลนครแม่สอด  
8.เทศบาลต้าบลบางเสร่  
9.เทศบาลต้าบลบ้านเพ  
10.เทศบาลเมืองศรีราชา  
11.เทศบาลเมืองมุกดาหาร  
12.เทศบาลนครอุดรธานี  
13.เทศบาลเมืองอ้านาจเจริญ  
14.เทศบาลเมืองบ้านโป่ง  
15.เทศบาลเมืองก้าแพงเพชร  
16.เทศบาลเมืองสิงห์บุรี  
17.เทศบาลเมืองแสนสุขเหนือ 
18.เทศบาลเมืองแสนสุขใต้  
19.เทศบาลนครหาดใหญ่  
20.เทศบาลเมืองปากช่อง  
21.เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
 22.เทศบาลนครอุบลราชธานี  
 23.เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
 24.เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  
 25.เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

           26.เทศบาลเมืองชะอ้า  
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-๓๒- 

        สรุปประเด็นกำรส ำรวจเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื นที่ 26 แห่ง จ้านวน 520 คน      
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ ดังนี  ภาพรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการด้าเนินงาน
จัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียของ อจน.  ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.70 หรือคิดเป็น ร้อยละ 94.00 โดยมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการให้บริการ เช่น เพิ่มเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ประจ้าสาขา-พื นที ่ เพ่ิม
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆให้มากขึ น และจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ น เป็นต้น ดังนั น อจน.  ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโซเซียลต่าง ๆ เช่น Line, 
Facebook, Page ฯลฯ การจัดประชุมประชาชน ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ เป็นต้น  

    ทั งนี  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นว่าการมีส้านักงานสาขาท้าให้การด้าเนินการของ อจน. มีระสิทธิภาพยิ่งขึ น 
และยินดีบอกต่อให้หน่วยงานอ่ืนได้ทราบภายหลังการใช้บริการดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสียกับ อจน
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-๓๓- 

2.1.๑๐. กระบวนกำรหลัก (Core Process) กระบวนกำรสนับสนุน (SupportProcess) ขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 
พิจารณาจาก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป็นเครื่องชี น้าว่า
จะต้องมี
กระบวนการหรือ
ระบบงานใดมา
รองรับเพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ 
พันธกิจโดยจะมี
การพิจารณาถึง
เงื่อนไข สภาวะ
แวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
ประกอบด้วย 
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-๓๕- 
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-๓๖- 
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-๓๗- 

              สรุปประเด็นส าคัญของกระบวนการที่ส าคัญขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ โดย อจน. ได้
ร่วมกันก้าหนดระบบงานโดยรวม ประกอบด้วย กระบวนงานหลัก ๗ กระบวนงาน และกระบวนการสนับสนุน 
จ้านวน  ๖ กระบวนการ ซึ่งกระบวนการจัดการความรู้ ก้าหนดเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ส้าคัญ (Key Work 
Process) กระบวนการย่อยของการจัดการความรู้และนวัตกรรม ทั งนี  ยังได้ค้านึงถึงการส้ารวจความต้องการ ความ
คาดหวังจากลูกค้า ผู้มีส่วนได่ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือ โดยน้ามาส่วนหนึ่งในการด้าเนินงานของ 
อจน.ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงขององค์กร  ดังนั้น อจน. ต้องมีการจัดให้มีองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการหลัก กระบวนการสนับสนุน เพ่ือจะเป็นการสนับสนุนงานของ อจน. ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

                                        

                                         

                                         

               2.1.๑.๑. ระบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ (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 จ้านวน 6 หัวข้อ ได้แก่  
1) การน้าองค์กร (8%) 
2) การวางแผนและทรัพยากรสนับสนุน (4%) 
3) บุคลากร (8%) 
4) กระบวนการจัดการความรู้ (8%) 
5) กระบวนการปฏิบัติงาน (4%)                                          

                                         

มิติที่ 1 บทบำทผู้น ำ/บุคลำกร 
     1) KM Leadership : การน้าการจัดการความรู้มาใช้ เพ่ือช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์เป้าหมาย หรือกลยุทธ์
ขององค์กร โดยผู้บริหารก้าหนดทิศทางและเป้าหมายของการจัดการความรู้ สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร และ
วัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     2) Planning & Resources : การน้ากลยุทธ์การจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและ
บรรลุผลส้าเร็จ โดยจัดสรรทรพัยากรและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการด้าเนินงาน รวมทั งการ
ติดตามและประเมินผล                                              

      ๓) People : การท้าให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ และสร้างสภาพแวดล้อมการท้างาน รวมทั ง
กระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่น้าไปสู่วัฒนธรรมการเรียนรู้โดยสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรด้านการจัดการความรู้                                         
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-๓๘- 

 
มิติที่ 2 กระบวนกำร 
       ๑) KM Process : กระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ โดยใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ/ความรู้จากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและการปรับใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ 
        ๒) Operational Process : การน้าการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ รวมทั งการสร้างความตระหนักผ่านการจัดการความรู้ถึงความเสี่ยงของการปฏิบัติงานใน
กระบวนการที่ส้าคัญ 
         ๓) KM Process : กระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ โดยใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ/ความรู้จากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและการปรับใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ 
 มิติที่ 3 ผลลัพธ์ 
          ๑) KM Results : ผลการด้าเนินงานด้านต่างๆ ทั งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่เก่ียวข้อง 
หรือเกิดจากการจัดการความรู้ที่องค์กรด้าเนินการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพและแนวโน้มที่ดีขึ น
อย่างต่อเนื่องของผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ และสามารถต่อยอดหรือขยายผลไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
องค์กร                                         
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-๓๙- 

 2.๒ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ (External Factor Analysis) 

    2.2.๑.  นโยบำยประเทศไทย 4.0 
                            สาระส าคัญนโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดย
มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจมาสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า (Value-Based 
Economy) เพ่ือพาประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางกับดักความเหลื่อมล้ า ทางสังคม และกับดัก
ความไม่สมดุลในการพัฒนา เป็นโมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ที่เน้นเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และภาคบริการ ภายใต้วิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดย
มีการปรับเปลี่ยนใน ๔ มิติ ได้แก่ ความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ ความอยู่ดีมีสุขของผู้คนในสังคม การยกระดับศักยภาพ
และคุณค่าของมนุษย์ และการรักษ์สิ่งแวดล้อมภารกิจของรัฐบาล ๕ ด้านคือ  
๑. การเตรียมคนไทยให้พร้อมก้าวสู่ประเทศพัฒนา  
๒. การพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ประกอบด้วย  
-กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชวีภาพ 
-กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
-กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล 
-กลุ่มดิจิตอล และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ 
-กลุ่มเทคโนโลยีสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริกรท่ีมูลค่าสูง  
๓.การส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือสตาร์ทอัพ 
๔.การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ 
๕.การบูรณาการอาเซียนเชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก 
             ขับเคลื่อนผ่านโมเดลเศรษฐกิจเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว Bio - 
Circular -Green Economy เป็นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ  
(Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

 
สรุปประเด็นการวิเคราะห์นโยบายประเทศไทย 4.0 มีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการสร้าง

นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเข้ากับอาเซียนเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้าง
ความได้เปรียบทางการค้า ขับเคลื่อนผ่านโมเดลเศรษฐกิจเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจ       
สีเขียว Bio-Circular-Green Economy ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ดังนี้ 
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-๔๐- 

 มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว  

 Bio – Circular – Green Economy สนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและ 
ความรู้ในองค์กรเพ่ือรองรับการบูรณาการเข้าสู่อาเซียน และการเข้าสู่ประชาคมโลก 
 

                   2.2.๒. ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 
                           สำระส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 – 2580 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย มาตรา 65 ก้าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรร
มาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท้าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน โดยให้เป็นไปตามที่ก้าหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะต้องน้าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
                         ยุทธศาสตร์ชาติมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ก า ร ป รั บ ส ม ดุ ล แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ภ า ค รั ฐ 
                      สรุปประเด็นการวิเคราะห์ส้าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580  พบว่ามีเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรม ซึ่งมีประเด็นส้าคัญที่เกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการพัฒนา
ผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการการผลิตและบริการ 
การจัดการ และการตลาด สามารถบริหารจัดการธุรกิจและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยการสร้างและ
พัฒนาทักษะ องค์ความรู้รอบด้านที่จ้าเป็นต่อการประกอบธุรกิจในยุคใหม่ที่มีการแข่งขันสูง รวมทั งทักษะในการวิเคราะห์
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพ่ือการวางแผนธุรกิจและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจได้  และ 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และ
สมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล มีการท้างานตามหลักการท้างานที่มี
คุณค่าเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการท้างานที่พึงประสงค์ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ และการวางต้าแหน่งของ
ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพื นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม  
                      ดังนั น อจน. จะต้องสร้างและพัฒนาทักษะ องค์ความรู้รอบด้านที่จ้าเป็นต่อการประกอบธุรกิจ
ในยุคใหม่ที่มีการแข่งขันสูง รวมทั งทักษะในการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพ่ือการวางแผนธุรกิจและ



 

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

 

 
-๔๑- 

สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจได้ รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มให้
พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง สร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
 
                    2.2.๓. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

      แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ได้จัดท้าบนพื นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable  Development Goals : SDGs) รวมทั งการปรับโครงสร้างประเทศไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ เพ่ือมุ่งสู่ 
“ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”   มุ่งเน้นเรื่องการน้าผลงานวิจัยให้เกิดการน้าไปใช้ประโยชน์ใช้ได้จริงในองค์กร เช่น 
ลดค่าใช้จ่าย ลดการน้าเข้าเทคโนโลยี และสร้างรายได้จากการน้าผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงธุรกิจ รวมทั งให้
ความส้าคัญในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั งนี  จากการวิเคราะห์แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ พบว่า มีประเด็น ๒ ยุทธศาสตร์หลัก ที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานของ 
อจน. และควรน้าไปพิจารณาประกอบเพื่อก้าหนดแนวทางการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ อจน.  

ยุทธศำสตร์  
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒  

เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ แนวกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำร
ควำมรู้ของ 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 พั ฒนา 
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
จัดการ เ พ่ือช่วยขับเคลื่ อนการพัฒนา
ประเทศ 

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

 
 



 

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

 

 
-๔๒- 

 

 



 

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

 

 
-๔๓- 

2.2.๔. ยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2664) 
               นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึง่จัดท้าโดย

ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ก้าหนดวิสัยทัศน์การวิจัยของชาติให้มีและเกิดการน้างานวิจัยไปใช้
ประโยชน์อย่างมีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ดังนี   

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

นอกจากนี  เป้าหมายของยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ได้มุ่งเน้นในเรื่ องการสร้างและใช้ประโยชน์
งานวิจัย ทั งในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมให้มากขึ น โดยสนับสนุนให้ทุกองค์กร
ด้าเนินการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ในการแก้ปัญหาและสามารถน้าไปใช้ได้จริง ลดการ
น้าเข้าเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมให้สามารถเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพ่ือใช้งานวิจัยในการขับเคลื่อน
ประเทศ สร้างความสามารถในการแข่งขัน ทั งนี พบว่า มีประเด็นหลักซึ่งก้าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ อจน. และต้องน้าไปพิจารณาประกอบเพ่ือก้าหนดแนวทางการวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรมของ อจน. ในอนาคต ดังนั น อจน. ต้องด้าเนินงาน ดังนี  

 
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยฯ 

ฉบับท่ี ๙ 
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ แนวกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำร

ควำมรู้ของ 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
วิ จั ย แล ะ พัฒนา เ พ่ิ ม ขึ น อย่ า ง
ต่อเนื่อง 

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

จัดท้ายุทธศาสตร์และแผนการวิจัย
และพัฒนาและจัดสรรงบประมาณ
การจัดการความรู้ การวิจัยของ
หน่วยงาน โดยมุ่งเป้าสนองตอบต่อ
เป้ าหมายการ พัฒนาประ เทศ 
เ พ่ือ ให้ประเทศไทยเป็นสั งคม
นวัตกรรมบนฐานความรู้ด้านการ
วิจัย และเป็นประเทศเศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๖:  
เพ่ิมจ้านวนและพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการ
วิจัยและพัฒนาของประเทศทั ง
ภาครัฐ ภาคเอกชนภาคการศึกษา 
ภาคสังคม/ชุมชน ให้มีจ้านวนและ
คุณภาพมากขึ น 

มีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
จ้านวนเพียงพอ รวมถึงเสริมสร้าง
สมรรถนะ สนับสนุนบุคลากรเพ่ือ
การขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ 
งานวิจัย อีกทั งพัฒนาศักยภาพ 
ด้านการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา



 

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

 

 
-๔๔- 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยฯ 
ฉบับท่ี ๙ 

เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ แนวกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำร
ควำมรู้ของ อจน. 

และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล เพ่ือเป็น
ฐานการสร้างบุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนา 

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 

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

      นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ให้ความส้าคัญกับ
การพัฒนาและสร้างฐานเศรษฐกิจของประเทศให้มีเสถียรภาพ ยืดหยุ่น มีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอก พร้อมทั งการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์  สั งคม ชุมชน ท้องถิ่น ความมั่นคงทางพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน โดยเน้น
การบูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพ่ือ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีประเด็นวิสัยทัศน์ ที่ก้าหนดไว้ 
คือ “นวัตกรรมสีเขียวเพ่ือสังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ”  

นอกจากนี  เป้าหมายหลักของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ    
ฉบับที่ ๑ ยังมุ่งเน้นให้แต่ละองค์กรมีการวิจัยเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างองค์กร
บนฐานความรู้ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทั งในและต่างประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (วทน.) อย่างสมดุลทั งเชิงปริมาณและคุณภาพ ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ จาก
ต่างประเทศ โดยใช้องค์ความรู้ งานวิจัยและพัฒนา เป็นระบบภูมิคุ้มกัน และเป็นพื นฐานในการพัฒนาการ
ด้าเนินงานขององคก์ร  

สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมซึ่งก้าหนดไว้ในยุทธศาสตร์แผน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของ อจน. 
และควรน้าไปพิจารณาประกอบเพื่อก้าหนดแนวทางการจัดการความรู้ของ อจน. ในอนาคต ดังนี  

 



 

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

 

 
-๔๕- 

นโยบำยและแผน วทน. 
ฉบับท่ี ๑ 

เป้ำหมำย แนวกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้
ของ อจน. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑:  
การพัฒนาความเข้มแข็ง
ของสังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่นด้วย วทน.   

พัฒนาความสามารถของท้องถิ่น
ชุมชนในการบริหารจัดการพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ชุมชน โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาในชุมชนของตน
ตลอดจนการพัฒนา วทน. เพื่อความ
มั่นคงและปลอดภัยในชีวิตของ
ประชาชนคนไทย 

สร้างองค์ความรู้ที่ต่อยอดการพัฒนางาน 
นวัตนกรรมที่ใช้งานได้ง่าย แต่มี
ประสิทธิภาพ สามารถให้ประชาชนทั่วไป
ได้มีส่วนร่วมในการใช้งาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบ้าบัดน ้าเสีย 

ยุทธศาสตร์ ๔:  
การพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพทุนมนุษย์ของ
ประเทศด้วย วทน.   

การพัฒนาก้าลังคน ยกระดับ
สมรรถภาพและเพ่ิมขีดความสามารถ 
ทางวิชาชีพ ทักษะ และองค์ความรู้
ก้าลังคน วทน. 

พัฒนาก้าลังคนของ อจน. ให้มีศักยภาพ 
เพ่ือก่อให้เกิดนวัตกรรมและการบริการ
ใหม่ เพื่อให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ด้วย
การมีองค์ความรู้ มีความเชี่ยวชาญ มีการ
น้า วทน. มาใช้ในองค์กร และสร้างองค์กร
ให้มีความเข้มแข็งด้านการจัดการความรู้
การวิจัยและพัฒนา และการสร้าง
นวัตกรรมเพ่ิมขึ น 

ยุทธศาสตร์ ๕:  
การส่งเสริมและสนับสนุน 
การพัฒนาโครงสร้าง 
พื นฐานและปัจจัยเอื อต่อ 
การพัฒนา วทน. ของ 
ประเทศ 

การสร้างความเข้มแข็งของ 
โครงสร้างพื นฐาน วทน.  และ 
สนับสนุนการปรับปรุงกฎหมาย  
กฎระเบียบ และข้อบังคับให้เอื อต่อ 
การพัฒนา วทน. 

สร้างระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
การสร้างองค์ความรู้ที่ส้าคัญด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อน้าองค์
ความรู้ไปผลักดันให้เกิดการวิจัยและ
พัฒนา และการสร้างนวัตกรรมใน อจน.  
รวมทั งการการจัดท้าระบบฐานข้อมูลที่
ส้าคัญของ อจน. ในรูปแบบของ  
e-Information เพ่ือเผยแพร่และให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรและต่อประเทศ 
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-๔๖- 

 2.2.๖. แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
          แผนพัฒนาดิจิทัลฯ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล  ทุนมนุษย์ และ
ทรัพยากรอ่ืนใดก็ตาม เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และ
ยั่งยืน โดยก้าหนดประเด็นวิสัยทัศน์ คือ “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” ภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าวได้
ก้าหนดเป้าหมายในภาพรวมไว้ ๔ ประการ คือ   
                           - เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล  เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตการบริการ  
                           - สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิทัล
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
                           - เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด้าเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล  
                           -   ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท้างานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 

อย่างไรก็ตาม พบว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการน้าดิจิตอลเข้ามาสนับสนุนการจัดการองค์วามรู้      
ซึ่งก้าหนดไว้ในยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ที่ อจน. ควรน้า ไปพิจารณาประกอบเพ่ือ
ก้าหนดแนวทางการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมของ อจน. ในอนาคต ดังนี  

ยุทธศำสตร์แผนพัฒนำ 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ 

สังคม 

แผนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรน ำ 
ดิจิตอลเข้ำมำสนับสนุนกำรจัดกำร 

องค์ควำมรู้และนวัตกรรม 

แนวกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้
ของ อจน. 

ยุทธศาสตร์ ๔:  
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การ 
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ปรับเปลี่ยนการท้างานของภาครัฐ
ด้ ว ย เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลโดย
เน้นบูรณาการการลงทุนในทรัพยากร 
การเชื่อมโยงข้อมูล และการท้างาน
ของหน่วยรัฐเข้าด้วยกัน 

เตรียมความพร้อมระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ส้าหรับการเพ่ิมขึ นของข้อมูลจ้านวน
มหาศาลในระบบ ทั งเป็นฐานข้อมูล การ
จัดเก็บและการวิ เคราะห์ข้อมูล โดย
ส่งเสริมให้น้าเทคโนโลยีมาใช้จัดเก็บ 
จ้าแนก และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของข้อมูลที่รวบรวมไว้ 
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ยุทธศำสตร์แผนพัฒนำ 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ 

สังคม 

แผนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรน ำ 
ดิจิตอลเข้ำมำสนับสนุนกำรจัดกำร 

องค์ควำมรู้และนวัตกรรม 

แนวกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้
ของ อจน. 

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
ในการพัฒนางานจัดการความรู้ต่อยอด
เป็นนวัตกรรม ที่สร้างคุณค่าให้องค์กร 

  ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ผ่านการเรียนรู้ในระบบดิจิทัลตามความ
ต้องการที่หลากหลายของสายงานหรือ
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)   

พัฒนาทักษะ สร้างทัศนคติของบุคลากร 
อจน .  ให้ ส ามารถใช้ป ระ โยชน์ จ าก
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรอบรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพ่ือน้า อจน. 
ไปสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัย 

พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้สามารถน้าเทคโนโลยีดิจิทัลไป
พัฒนาภารกิจ ตลอดจนสามารถสร้าง
คุณค่าจากข้อมูลขององค์กร 

พัฒนาผู้บริหารขององค์กรให้มีความเข้าใจ
และสามารถเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนา
ภารกิจของสายงาน ตลอดจนสามารถ
สร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร 

                   
 2.2.๗. แผนยุทธศำสตร์รัฐวิสำหกิจสำขำสำธำณูปกำร  

                          ยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ )แผนพัฒนาฯ (ฉบับที่  12 เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม  ) Digital Economy : DE) 
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-๔๘- 

 

 
 
             ภำพกรอบยุทธศำสตร์รัฐวิสำหกิจสำขำสำธำรณูปกำร  มุ่งเน้น "การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ด้านน ้า
และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รองรับการเจริญเติบโตของเมือง และพื นที่เศรษฐกิจ
อย่างมีคุณภาพ ควบคุมไปกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ จ้านวน 5 ด้าน ได้แก่ 
            (1) ก้าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน ้า 
            (2) บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ 
             (๓) เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพ่ือความยั่งยืนในระยะยาว  
             (๔) สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
             (๕) ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
 
              สรุปประเด็นส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรควำมรู้ ดังนี  
               ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านน ้า โดยการขยายพื นที่การ
จัดการน ้าดิน น ้าประปา และน ้าเสียพันธมิตรในการซื อขาย การลงทุน และการแลกเปลี่ยนความรู้  
                ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เป็นยุทศาสตร์ภาพรวมและการบูรณา
การความร่วมมือในการน้าเทคโนโลยีมาสร้าง Smart City และ Smart Hosting น้าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมมาช่วยในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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-๔๙- 

                  ดังนั น อจน. จะต้องสร้างพันธมิตรในการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยเฉพาะงานด้านการจัดการน ้าเสีย 
เพ่ือให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน รวมถึง การสร้างองค์ความรู้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมา
ช่วยในการปรับปรุง Smart City และ Smart Hosting และระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการ
วิจัยที่เกี่ยวเนื่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

                        2.2.๘. มำตรฐำน ISO30401 : 2018 

                               มาตรฐานระบบการจัดการองค์ความรู้ ISO30401: 2018 ประกาศใช้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 

2561 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการที่สามารถขอการรับรองได้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแนวทางส้าหรับองค์กรที่
ด้าเนินการจัดการความรู้และต้องการให้การจัดการความรู้เป็นระบบ สามารถสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับองค์กร โดย
อาศัยเครื่องมือการจัดการความรู้ และเป็นพื นฐานส้าหรับการตรวจสอบรับรองประเมินผลและรับรององค์กรที่มี
ความสามารถด้านการจัดการความรู้โดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกท่ีเป็นที่ยอมรับ มาตรฐานนี 
ประกอบด้วย หลักการระบบการจัดการความรู้ มีหลักการ 8 ข้อ ดังนี  
1) ธรรมชาติของความรู้: ความรู้ไม่สามารถจับต้องได้และมีความซับซ้อน ความรู้ถูกสร้างโดยคน 
2) คุณค่า: ความรู้เป็นทรัพยากรที่ส้าคัญและมีมูลค่าส้าหรับองค์กรเพ่ือให้องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
3) การมุ่งเน้น: การจัดการความรู้ตอบสนองเป้าหมาย กลยุทธ์ และความต้องการขององค์กร 
4) การปรับใช้: ไม่มีวิธีการจัดการความรู้ใดที่เหมาะสมกับทุกองค์กร วิธีการจัดการความรู้ขึ นอยู่กับบริบทองค์กร 
องค์กรอาจต้องพัฒนาวิธีการจัดการความรู้ของตนเองให้สอดคล้องกับบริบทองค์กร 
5) ความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน: การจัดการความรู้ควรร่วมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน การใช้เนื อหากระบวนการ
และเทคโนโลยี 
6) สภาพแวดล้อม: ความรู้ไม่ได้ถูกจัดการโดยตรง ดังนั นการจัดการความรู้จะต้องไปมุ่งเน้นการจัดการ 
7) วัฒนธรรมองค์กร: วัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการความรู้เป็นอย่างมากวัฒนธรรมองค์กรที่
เอื อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เอื อต่อการคิด การแสดงความเห็น การท างานจะส่งผลต่อการจัดการความรู้
โดยตรง 
8) จุดเน้นย ้า: การจัดการความรู้ควรต้องค่อยๆ ท้าทีละช่วง แบ่งการด้าเนินงานเป็นระยะหรือเฟส ให้สอดคล้องกับ
ระบบการเรียนรู้ขององค์กร 
            สรุปประเด็นส ำคัญของมำตรฐำน  
             จากมาตรฐาน ISO30401: 2018 พบว่า เป็นแนวทางในการจัดการความรู้ในองค์กร อย่างเป็นระบบ 

และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรจากการจัดการความรู้ ทั งนี เป็นพื นฐานในการจัดการแก่องค์กรที่ต้องการได้รับการ
ตรวจสอบและการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระบบสากล 
 



 

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

 

 
-๕๐- 

                2.2.๙. กำรเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 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.จะต้องมีการน้าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานในการจัดการ
ความรู้ภายใน อจน. เพื่อให้การจัดการความรู้ด้าเนินงานต่อเนื่อง และให้พนักงานได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ น  โดยการท้างานที่บ้าน (Work from Home) และน้า
ระบบสแกน QR Code มาใช้ในการรายงานตัวตนเข้า ออกงาน รวมทั งน้าระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ 
(ระบบ Zoom) มาใช้เพ่ือให้การปฏิบัติงาน และงานการจัดการความรู้เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีปัญหาอุปสรรค 

สรุปผลกำรประเมินข้อมูลภำยในและภำยนอกที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ 
  1. การสร้างองค์ความรู้ เพ่ือต่อยอดเป็นนวัตกรรมต่างๆ สร้างมูลค่าให้องค์กร ตลอดห่วงโซ่การ
บ้าบัดน ้าเสีย ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการบ้าบัดน ้าเสียให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพการบริการ
ของ อจน. ให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ การขยายโอกาสทางธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจใหม่ ที่รองรับการ
เติบโตของประเทศ น้าองค์ความรู้มาต่อยอดและพัฒนานวัตกรรมมาสร้างโอกาสในการแข่งขัน ปรับปรุงการ
ด้าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นในอนาคต และน้ามาสร้างความความยั่งยืนให้องค์กร 

2. การน้าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในงานการจัดการความรู้  ที่เกื อหนุนการสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบและวิธีการด้าเนินงานให้สนับสนุนการด้าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

3. การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ อจน. ผ่านการบูรณการทั งใน
หน่วยงานและ/หรือระหว่างหน่วยงาน ที่จะสนับสนุนงานของ อจน. เพื่อสร้างเครือข่าย ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ น  

4. การพัฒนาก้าลังคนของ อจน. ให้มีความรู้ ศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา การจัดการความรู้ 
และการสร้างนวัตกรรรม เพ่ือเป็นฐานในการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงการสร้างบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมให้องค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังและจูงให้ให้บุคลากรมีการน้าองค์ความรู้และ
นวัตกรรมมาใช้ในวิถีการปฏิบัติงานในองค์กรอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

5. การส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะผ่านการเรียนรู้ในระบบดิจิทัลตามความต้องการที่
หลากหลายตามสายงานหรือกระบวนงานต่าง ๆ ขององค์กร ตลอดจนทักษะในลักษณะของสหวิทยา
(interdisciplinary) ควบคู่กับการสร้างทัศนคติของบุคลาการ อจน. ให้เห็นความส้าคัญในการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพ่ือน้าไปสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัยสามารถ
น้ามาใช้พัฒนางานให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง  

6. พัฒนาผู้บริหารให้มีความเข้าใจและสามารถวางแผนเพ่ือน้าความรู้ นวัตกรรม ไปพัฒนาภารกิจ
ของหน่วยงาน และสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลองค์ความรู้ที่มีอยู่ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
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-๕๑- 

บทที่ ๓ 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อจัดท ำกลยุทธ์กำรจัดกำรควำมรู้ และแผนแม่บทกำรจัดกำรควำมรู้ 

ขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 2563 – 2565 
 

               อจน. โดยคณะท้างานด้านการประเมินผลการด้าเนินงานด้านการจัดการความรู้ของ อจน. ได้
ด้าเนินการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคการจัดการความรู้ (KM SWOT) จากข้อมูลสภาพแวดล้อม
ทั งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการจัดท้าแผนแม่บทการจัดการความรู้  รวมถึงผลการส้ารวจความพึงพอใจ
ของลูกค้า (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ต่อการด้าเนินงานของ อจน.  และผลการส้ารวจความคิดเห็นและความ
ต้องการด้านการสื่อสารถ่ายทอดแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารความรู้ระหว่าง อจน. กับหน่วยงานภายนอก รวมทั งมี
การประชุมร่วมกับคณะท้างานด้าเนินการเกณฑ์ประเมินผลกการจัดการความรู้ของ อจน.   ทั งนี  การด้าเนินงานใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) ที่ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการความรู้ 
แต่ อจน. พร้อมในการรับการเปลี่ยนแปลง สรุปได้ดังนี  
 
๓.๑ สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค ของกำรจัดกำรควำมรู้ (KM SWOT) ได้ดังนี  
จุดแข็ง (Strength) 

๑. มีการก้าหนดกระบวนการท้างานที่ส้าคัญทั งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน 
๒. มีข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องทั งจากภายในและภายนอกองค์กร 
๓. มีนโยบาย เป้าหมายการจัดการความรู้ที่ชัดเจน 

จุดอ่อน Weaknesses) 
๑. การบูรณาการองค์ความรู้ยังไม่ครอบคลุมทั่วทั งองค์กรการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
๒. โครงสร้างองค์การจัดารน ้าเสียยัไงไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนด้านการจัดการความรู้และ

ความคิดสร้งสรรค์ 
๓. กระบวนการจัดการความรู้ยังไม่เป็นระบบขององค์กรยังไม่สมบูรณ์ รวมถึงยังไม่น้าไปสู่การพัฒนา

ไปถึงการจัดการนวัตกรรม 
โอกำส (Opportunities) 

                  ๑. มีความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ส้าคัญกับหน่วยงานภายนอก 
                  ๒. มียุทธศาสตร์ชาติต้านการปรับสมดุล และแผนแม่บทการบริหารจัดการน ้า 20 ปี  
ข้อจ ำกัด (Threats) 

                  ๑. การรับรู้ข่าวสารด้านน ้าเสียที่ไม่ถูกต้องผ่านสื่อออนไลน์และถูกเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็ว อาจสร้าง
ความเสียหายให้แก่องค์กร 
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-๕๒- 

                  ๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องด้านอ่ืนๆ 
กฎหมาย มาตรการต่าง ๆ ที่เกิดขึ นใหม่ ท้าให้ต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ิมเติมอย่างทันท่วงทีเพ่ือการบรารจัดการ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 

SWOT  การจัดการความรู้ Evidence base 
จุดแข็ง (Strength) 

๑.มีการก้าหนดกระบวนการท้างานที่ ส้ าคัญทั ง
กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน 
 
 

 

๑. อจน. ก าหนดกระบวนการหลัก (Core Process) 
และกระบวนการสนับสนุน (Support Process)  โดย
พิจารณาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจของ อจน. เป็นเครื่อง
ชี้น าว่าจะต้องมีกระบวนการหรือระบบงานใดมา
รองรับเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยจะมีการ
พิจารณาถึงเงื่อนไข สภาวะแวดล้อม และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียประกอบด้วย  

 
๒.มีข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั งจากภายในและภายนอกองค์กร 
 

๒. อจน. มีกระบวนการแสวงหาความรู้จากหน่วยงาน
ภายในและจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้ง 

๓. มีนโยบาย เป้าหมายการจัดการความรู้ที่ชัดเจน ๓. แผนแม่บทการจัดการความรู้ ก าหนดเป้าหมายการ
จัดการความรู้ระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้น 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. การบูรณาการองค์ความรู้ยังไม่ครอบคลุมทั่วทั ง
องค์กรการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
 

 ๑. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อจน. ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณดด้านการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ 

๒. โครงสร้างองค์การจัดการน ้าเสียยังไม่มีหน่วยงาน
รับผิดชอบที่ชัด เจนด้านการจัดการความรู้และ
ความคิดสร้งสรรค์ 
 

 ๒.  อจน. มีค าสั่งที่ ๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะท างานส่งเสริม
กระบวนการการจัดการความรู้ WMA  KM Team  
 

3. กระบวนการจัดการความรู้ยังไม่เป็นระบบองค์กร
ยังไม่สมบูรณ์ รวมถึงยังไม่น้าไปสู่การพัฒนาไปถึงการ
จัดการนวัตกรรม 

๓. การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ของ อจน.อยู่
ในระยะเริ่มต้นเริ่มด าเนินงาน ส่งผลให้กระบวนการ
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-๕๓- 

 
 
 

จัดการความรู้ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่าที่ควร ยังต้อง
ศึกษาแนวทางจากภายนอกอีก 

โอกำส (Opportunities) 
๑.มีความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่
ส้าคัญกับหน่วยงานภายนอก 
 

อจน. ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือการบูรณาการ
บริหารจัดการน้ าดีและน้ าเสียอย่างยั่งยืนกับการ
ประปานครหลวง และด าเนินการโครงการพ่ีเลี้ยงกับ
การประปาภูมิภาค 

๒. มียุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และแผน
แม่บทการบริหารจัดการน ้า ๒๐ ปี 

มีเป้าหมายการพัฒนายึดหลักภาครัฐกของประชาชน 
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม เปิดโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องประชาชน 

๑.มีความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่
ส้าคัญกับหน่วยงานภายนอก 
2. มียุทธศาสตร์ชาติ ต้านการปรับสมดุล และแผน
แม่บทการบริหารจัดการน ้า 20 ปี  
 

อจน. ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือการบูรณาการ
บริหารจัดการน้ าดีและน้ าเสียอย่างยั่งยืนกับการ
ประปานครหลวง และด าเนินการโครงการพ่ีเลี้ยงกับ
การประปาภูมิภาค และมี Evidence base เป้าหมาย
คือการพัฒนาโดยยึดหลักภาครัฐของประชาชน เพ่ือ
ประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม เปิดโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

ข้อจ ำกัด (Threats) 
 ๑. การรับรู้ข่าวสารด้านน ้าเสียที่ไม่ถูกต้องผ่านสื่อ
ออนไลน์และถูกเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็ว อาจสร้าง
ความเสียหายให้แก่องค์กร 
                    

ปัจจุบันการรับข้อมูลข่าวสารมีทุกช่องทาง สื่อออนไลน์
ที่สามารถเผยแพร่ได้เร็ว ส่วนใหญ่ยังไม่ถูกกลั่นกรอง
ก่อนเผยแพร่ 

๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องด้านอ่ืนๆ กฎหมาย 
มาตรการต่าง ๆ ที่เกิดขึ นใหม่ ท้าให้ต้องมีการพัฒนา
ความรู้เพ่ิมเติมอย่างทันท่วงทีเพ่ือการบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 
 
 

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ พระราชกฤษฎีกา 
เลื่อนการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ออกไปก่อนจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2565 เหตุมี
ผลกระทบจากโควิด กฎหมายมีรายละเอียดซับซ้อน 
ต้องใช้เทคโนโลยีขั นสูง และมีบทลงโทษทั งคามรับผิด
ทางแพ่งและโทษทางปกครองและอาญา ค่อนข้างแรง 
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-๕๔- 

๓.๒ วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ 
    แผนแม่บทการจัดการความรู้ขององค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ทบทวนครั งที่ ๑) 

เกิดจากส่วนร่วมของบุคลากร อจน. ให้ข้อคิดเห็นจากหลากหลายมุมมอง ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจต่อเป้าหมายและ
ทิศทางการด้าเนินงานด้านการจัดการความรู้  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ส้าคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ 
บริการ กระบวนการท้างาน การพัฒนานวัตกรรม และสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
                    วิสัยทัศน์  

    “บริหารจัดการน ้าเสียชุมชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยืนภายในปี ๒๕๖๙” 
                 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย  ประกอบด้วย ๑  ยุทธศาสตร์        
๒ กลยุทธ์  ดังนี  

        บุคคล (People) กระบวนกำร (Process)  เทคโนโลยี (Teachnology)   
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ การจัดการความรู้อย่างบูรณาการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั งภายในและภายนอกองค์กร 
 
กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาแนวทางการจัดการองค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ ๒  
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
จัดการความรู้ของระบบงานที่ส้าคัญขององค์กร 

ตัวชี วัด 
 ๑. ร้อยละของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน้าองค์
ความรู้ด้านการจัดการน ้าเสียไปประยุกต์ใช้ 
   - ปี 2563    ร้อยละ ๘๐ 
   - ปี ๒๕๖๔    ร้อยละ ๘๕ 
   - ป ี256๕    ร้อยละ ๙๐ 
๒.ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้าและประชาชน 
    - ปี 2563    ร้อยละ ๙๐ 
    - ปี ๒๕๖๔    ร้อยละ ๙๕ 
    - ปี 256๕    ร้อยละ ๑๐๐ 
 

ตัวชี วัด 
๑. จ้านวนองค์ความรู้ครอบคลุมกระบวนการหลัก

และกระบวนการย่อย 
    - ปี 2563    จ้านวน ๕ องค์ความรู้ 
    - ปี ๒๕๖๔    จ้านวน ๑๐ องค์ความรู้ 
    - ปี 256๕    จ้านวน ๑๕ องค์ความรู้ 
  ๒. จ้านวนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาสนับสนุน
การจัดการความรู้ 
    - ปี 2563    จ้านวน ๓  เทคโนโลยี 
    - ปี ๒๕๖๔    จ้านวน  ๔ เทคโนโลยี 
    - ปี 256๕     จ้านวน ๕  เทคโนโลยี 

แผนงำนโครงกำร 
๑. การพัฒนากระบวนการสร้างองค์ความรู้และ

ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
๒. โครงการเสริมสร้งองค์ความรู้และสร้างความ

ตระหนักด้านการจัดการความรู้ให้กับ
พนักงาน เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมและการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน 

แผนงำนโครงกำร 
๑. โครงการพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. โครงการจัดสร้างเวที กิจกรรมให้พนักงานมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านองค์ความรู้ทั่วทั ง
องค์กร 
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-๕๕- 

๓.๓ ทิศทำงกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Roadmap) ที่สอดคล้องตำมวิสัยทัศน์กำรจัดกำรควำมรู้  
สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ ดังนี  
 

ระยะสั น (2563 ) 
           การปรับปรุงทิศทางการด้าเนินงาน หรือนโยบาย รวมถึงเป้าหมายการด้าเนินงานขององค์กรเก่ียวกับการ
จัดการความรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผู้บริหารสนับสนุนการจัดการความรู้และพนักงานตระหนัก
และให้ความส้าคัญการจัดการความรู้ภายในองค์กรเพ่ือให้เกิดค่านิยม และเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ ทบทวน
โครงสร้างหน่วยงานที่รับผิดชอบ/คณะกรรมการ/คณะท้างาน รวมถึงบทบาทหน้าที่ ระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ และพัฒนาบุคลากร/ทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิดการยกระดับ
โครงสร้างพื นฐานด้านการจัดการความรู้ และรวมทั งปรับเปลี่ยนรูปแบบ แนวทางการสื่อสารด้านการจัดการความรู้
ให้แก่บุคลากร ในการสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส้าคัญของการจัดการความรู้ 
เพ่ือให้เกิดค่านิยม และเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ 

 
ระยะกลำง (256๔-๒๕๖๕) 
           การจัดการความรู้เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์องค์กร ตอบสนองวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์องค์กร และแผนงานที่ส้าคัญของ อจน. และแผนงานอื่นๆ ภายนอก และมีการใช้ข้อมูลป้อนกลับจาก
การด้าเนินงาน รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆ ผู้บริหารระดับสูงน้าการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการท้างานใน
สายงานของตนเองที่เก่ียวกับการจัดการความรู้ น้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาโปรแกรม และ
แพลตฟอร์มดิจิทัล เพ่ือรองรับการจัดการความรู้ ทั งธุรกิจปัจจุบันและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมทั งการปรับบทบาทให้
ผู้บริหารเป็นต้นแบบ (Role model) ผ่านปัจจัยขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดี 

ระยะยำว (๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
         การน้ามาตรฐานสากลมาก้ากับติดตามการจัดการความรู้ของ อจน. การจัดการความรู้สนับสนุนต่อยอดให้
เกิดเป็นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับองค์กร การยกระดับการจัดการความรู้ในระดับสายงานให้มีการจัดการความรู้
ให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดี และมาตรฐานสากล เพ่ือเป็นหน่วยงานต้นแบบ (Success Model) ในการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสากล รวมทั งการใช้ประโยชน์ที่เกิดขึ นจากการจัดการความรู้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร 
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-๕๖- 

3.4. กระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
เป็นกรอบความคิด เพ่ือให้ อจน. มีการจัดการความรู้ภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อม

ภายในองค์กร ที่มีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ดังนี  
๑) การเตรียมการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมการมีส่ วนร่วมและสนับสนุนจาก

ผู้บริหารทีมงานและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระบบติดตามและประเมินผล ก้าหนดปัจจัยความส้าเร็จอย่างชัดเจน 
๒) การสื่อสาร เช่น กิจกรรมที่ท้าให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะท้าประโยชน์ที่จะเกิดขึ นกับทุกคน 

และแต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างไร 
๓) กระบวนการและเครื่องมือช่วยให้การค้นหาเข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ สะดวก              

รวดเร็วขึ น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ นกับชนิดของความรู้ ลักษณะขององค์กร ลักษณะการ
ท้างาน วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากรที่มีอยู่ 

๔) การเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส้าคัญและหลักการของการจัดการความรู้ 
โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื อหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ การประเมินผล และปรับปรุง 

๕) การวัดผลเพ่ือให้ทราบว่า การด้าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่ตั งไว้หรือไม่ มีการน้าผลของการวัด
มาใช้ในการปรับปรุงแผนและการด้าเนินการให้ดีขึ น มีการน้าผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคคลในทุกระดับ             
ให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าวัดผลที่ขั นตอนไหน ได้แก่ วัดระบบ 
(System) วัดที่ผลลัพธ์ (Output) หรือวัดที่ประโยชน์ที่ได้รับ (Outcome) 

๖) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม               
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจ
ระยะสั น ระยะยาว การบูรณาการกับระบบที่มีอยู่ การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ท้าให้แต่ละช่วงเวลา 
 

จากการพิจารณาปัจจัยที่จะสร้างองค์ความรู้ในองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ อจน. พบว่า  
อจน. มีองค์ความรู้มากมายทั งในระดับองค์กร ระดับบุคคล ดังนั น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
อจน. จึงจ้าเป็นต้องมีกระบวนการจัดการความรู้ภายใน (Knowledge Management Process)  อันหมายถึง 
กระบวนการในการรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ภายในองค์กรต่าง ๆ ที่ยังคงกระจายอยู่ไม่ว่าจากตัวบุคคล หรือท่ี
บันทึกเป็นเอกสาร แล้วน้าองค์ความรู้เหล่านั นมาผ่านกระบวนการจัดการให้เป็นระบบ เพ่ือให้บุคคลกรสามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ น เกิดการพัฒนาตนเองจนเป็นผู้รู้ แล้วน้าความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงาน     
เพ่ือพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ท้าให้เกิดการพัฒนาฐานความรู้เป็นทุนปัญญาขององค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization หรือ LO) เพ่ือให้สามารถเพ่ิมสมรรถนะใน
เชิงแข่งได้อย่างสูงสุด



 

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

 

 
-๕๗- 
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3.5. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของแผนกำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กำรจัดกำรน  ำเสีย พ.ศ. 2563-
2565 
                 การจัดท้าแผนแม่บทการจัดการความรู้ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ได้ท้าการศึกษาและวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่อาจมีผลท้าให้การด้าเนินงานตามไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
                 อจน. ได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญในการจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการความรู้ (KM) ของ
องค์กร โดยได้ท้าการศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจมีผลท้าให้การด้าเนินงานตามไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์  
ทั งนี เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเชิงกลยุทธ์ รวมถึง
มาตรฐานการควบคุมภายใน ซึ่งจะช่วยเพ่ิมโอกาสและช่วยให้ อจน. บรรลุเป้าประสงค์ และพันธกิจที่ตั งไว้  และ
เพ่ือพัฒนาผลงานขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับ เช่น การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ประชาชน พัฒนา
กระบวนงานภายในองค์กรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของคู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การส่งมอบบริการให้ลูกค้า 
ประชาชน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น โดยมีหลักการด้าเนินงาน ดังนี  
                 ๑. การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่องค์กรต้องเผชิญ (exposure to risks)      
ซึ่งจะช่วยให้องค์กรตัดสินใจก้าหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม  

 ๒. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) โดยกระบวนการระบุหาความเสี่ยงที่ส้าคัญของ
องค์กร ประเมินผลกระทบของความเสี่ยง พัฒนาแนวทางการจัดการกับความเสี่ยงและน้าไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 
โดยมีการบูรณาการ และความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ บุคลากร กระบวนงานและเทคโนโลยี  เพ่ือเพ่ิม           
คุณค่าสูงสุดให้กับองค์กร  

         
 
ประเภท ปัจจัยเสี่ยง 

Strategic Risk: S 1. การเตรียมความพร้อมขององค์การจัดการน ้าเสียด้าเนินการด้านการ
จัดการความรู้ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. การพัฒนาบุคลากรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

Operational Risk: O 3. ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน ประจ้าปีประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

Financial Risk: F 4. รายได้ที่ได้จากการบริหารจัดการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

Compliance Risk: C 5. การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการองค์การจัดการ       
น ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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RF1 การเตรียมความพร้อมขององค์การ
จัดการน ้าเสียด้าเนินการด้านการจัดการ
ความรู้ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

RF2 การพัฒนาบุคลากรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

RF3 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน ประจ้าปี
ประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 

RF4 รายได้ที่ได้จากการบริหารจดัการประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

RF5 การเบิกจ่ายงบลงทุนไมเ่ป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การองค์การจัดการน ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 

Risk Profile แสดงค่าระดับความเสี่ยงขององค์การจัดการน ้าเสีย มีโอกาสไม่มีกระบวนการจัดการความรู้ 
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โอกาสในการเกิดความเสี่ยง 

เป้าหมาย 

 หมำยเหตุ:  คือ ระดับความเสี่ยงที่ค้นพบครั งแรก   
               ① คือ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง            
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ตำรำงแสดงค่ำโอกำสเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood : L) 

ระดับ 5 สูงมาก 
มีโอกาสที่องค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่าง
ง่ายดาย 

ระดับ 4 สูง มีโอกาสไม่เกดิการพัฒนาของบุคลากร 

ระดับ 3 ปานกลาง พนักงานไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้องค์กร 

ระดับ 2 ต่้า มีโอกาสที่องค์ความรู้กระจัดกระจายในองค์กร 

ระดับ 1 ต่้ามาก องค์กรไม่มรีะบบการจัดการความรู้ 

ตำรำงแสดงค่ำผลกระทบควำมสี่ยง (Impact : I) 

ระดับ 5 สูงมาก 
มีผลกระทบต่อกระบวนการและการพัฒนาองค์การรุนแรง
มาก 

ระดับ 4 สูง 
มีผลกระทบต่อกระบวนการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนา
องค์กร 

ระดับ 3 ปานกลาง 
มีการชะงักงันอย่างมีนัยส้าคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มี
หน้าท่ีรับผดิชอบด้านการจดัการความรู้ขององค์กร 

ระดับ 2 ต่้า 
มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการดา้เนินงาน
ภายในองค์กร 

ระดับ 1 ต่้ามาก 
ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการด้าเนินงานภายใน
องค์กร 
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ยุทธศำสตร์  กลยุทธ์ และค่ำเป้ำหมำย แผนแม่บทกำรจัดกำรควำมรู้องค์กำรจัดกำรน  ำเสีย พ.ศ.25๖๓ – 256๕ (ทบทวนครั งที่ 1)   
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑    การจัดการความรู้อย่างบูรณาการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั งภายในและภายนอกองค์กร 
                       วัตถุประสงค์  การจัดการองคค์วามรู้อย่างบูรณาการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั งภายในและภายนอกองค์กร 
 

กลยุทธ์ 
เป้ำประสงค์ (O) 

ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ (KPI) 
แผนงำน/โครงกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย KPI ระดับ
โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

๖๓ ๖๔ ๖๕ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำ
แนวทำงกำรจัดกำร
องค์ควำมรู้แก่
กลุ่มเป้ำหมำย 

 

 

 

 

 

 

 

O1 ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียน้าองค์ความรู้ด้านการ
จัดการน ้าเสียไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน 

KPI1. ร้อยละของลูกค้าและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียน้าองค์ความรู้
ด้านการจัดการน ้าเสียไป
ประยุกต์ใช้ 

 

 

 

 

๑. พัฒนากระบวนการ
สร้างองค์ความรู้และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมายทั งภายใน
และภายนอก 

 

 

 

 

 

 

๑. วิเคราะห์ ประเมิน
ความพร้อมด้านการ
จัดการความรู้  
๒. น้าเทคโนโลยีมา
สนับสนุนกระบวนการ
จัดการความรู้  
๓. การสื่อสาร
กระบวนการจัดการ
ความรู้ผ่านช่องทาง   
ต่าง ๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับทราบ 
๔. ประเมินผลการถ่าย
ถอดองค์ความรู้แก่
กลุ่มเปา้หมาย 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ๘๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙0 

 

 

 

 

 

 

1. คณะท้างานด้าเนินงาน
ด้านการจัดการความรู้และ
นวัตกรรมขององค์การ
จัดการน ้าเสีย 

2. คณะท้างาน  KM 
Team ของ อจน. 

๓. ผู้บริหาร พนักงาน 
อจน.  
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KPI๒ ร้อยละความพึงพอใจของ
ลูกค้าและประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.เสริมสร้างองค์ความรู้
และการสร้างความ
ตระหนักด้านการจัดการ
ความรู้ให้กับพนักงาน 
เพ่ือให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
และการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

๕. รวบรวมผลประเมิน
เพ่ือปรับปรุง
กระบวนการจัดการ
ความรู้ 
๑. ประชุม วิเคราะห์   
หาช่องทางในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
แก่ลูกค้า และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
๒. น้าเทคโนโลยีมา
สนับสนุนการถ่ายทอด
องค์ความรู้ เช่น การ
สร้างคลังความรู้บน  
Website ระบบ 
Idoxcoin การจัดอบรม
ผ่านระบบ Zoom     
เป็นต้น 
4. ประเมินผลความ
เข้าใจองค์ความรู้ที่ได้
ถ่ายทอด  
๕. รวบรวมเสียงตอบรับ
จากลูกค้า และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

 

 

 

 

 

  ๙๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๙๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ๑๐๐ 
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กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนำ
ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศสนับสนุน
กำรจัดกำรองค์
ควำมรู้ของ
ระบบงำนที่ส ำคัญ
ขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

KPI ๓ จ้านวนองค์ความรู้ที่
ครอบคลุมกระบวนการหลัก
และกระบวนการย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPI ๔ จ้านวนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนการ
จัดการความรู้จ้านวน 4 
เทคโนโลยี 

 

 

๓.พัฒนาระบบการจัดการ
องค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. การสร้างเวที กิจกรรม
ให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้านองค์ความรู้
ทั่วทั งองค์กร 

๑. วิเคราะห์ ประเมิน
ช่องว่างของระบบการ
จัดการความรู้ผ่านการ
ประชุมคณะท้างานฯ 
๒. จัดหาเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จะช่วยให้
การด้าเนินงานด้านการ
จัดการความรู้เป็นระบบ 
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการ
จัดการความรู้ภายใน
องค์กร 
4. ติดตามผลการน้า
เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ 
5. ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
๒. จัดฝึกอบรมพนักงาน
เพ่ือเพ่ิมทักษะ องค์
ความรู้ 
๓. จัดกิจกรรมเพ่ือให้
เกิดการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ภายในองค์กร 

 

๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๕ 
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เช่น กิจกรรมชุมชนนัก
ปฏิบัติ กิจกรรมประกวด
ผลงานด้านการจัดการ
ความรู้ 
๔. ประเมินผลการ
ด้าเนินงาน 

๓ 

 

 

 

 

๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ๕ 
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แผนงำน/โครงกำรประจ ำปี 2563 - 256๕ 

 

 
ชื่อแผนงำน/โครงกำร  พัฒนากระบวนการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่

กลุ่มเป้าหมายทั งภายในและภายนอก 
 
 

 

๑. วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ อจน. มีองคค์วามรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายทั งภายใน
และภายนอก 
 
๒. ผู้รับผิดชอบ  .  
           ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายพัฒนาองค์กร  คณะท้างาน KM Team 

      ผู้รับผิดชอบรอง : คณะท้างานด้าเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม อจน. 
และกองทรัพยากรบุคคล 

                ๓. งบประมำณ   ไม่ใช้งบประมาณ 

                ๔. ควำมเสี่ยงของโครงกำร หากไม่มีการสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจในวัตถุประสงค์ของกระบวนการ

การสร้างองค์ความรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอก อาจท าให้เกิดความรู้สึก

ต่อต้าน 
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ชื่อแผนงำน/โครงกำร  เสริมสร้างองค์ความรู้และการสร้างความตระหนักด้านการจัดการความรู้ให้กับ
พนักงาน เพ่ือให้เกิดเป็นวัฒนธรรมและการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
 

 

๑. วัตถุประสงค์  เพ่ือให้พนักงานเกิดความตระหนักด้านการจัดการความรู้ ในองค์กร จน
เกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ 

  
๒. ผู้รับผิดชอบ  .  

       ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายพัฒนาองค์กร  คณะท้างาน KM Team 
       ผู้รับผิดชอบรอง : คณะท้างานด้าเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
อจน. และกองทรัพยากรบุคคล 

                     ๓. งบประมำณ   ไม่ใช้งบประมาณ 

                     ๔. ควำมเสี่ยงของโครงกำร หากไม่เสริมสร้างองค์ความรู้ และสร้างความตระหนักให้พนักงาน 

อาจท าให้องค์กรไม่มีการพัฒนาด้านการจัดการความรู้ และดา้นอ่ืนๆ  

 

 

 
ชื่อแผนงำน/โครงกำร  พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

๑. วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ อจน. มีระบบการจัดการองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          ๒. ผู้รับผิดชอบ  .  

        ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายพัฒนาองค์กร  คณะท้างาน KM Team 

        ผู้รับผิดชอบรอง : คณะท้างานด้าเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม อจน. และ
กองทรัพยากรบุคคล 

           ๓. งบประมำณ   ๓๐,๐๐๐ บาท 

          ๔. ควำมเสี่ยงของโครงกำร หากไมร่ะบบเทคโนโลยีด้านการจัดการความรู้ พนักงานก็จะไม่สามารถ
ค้นหาข้อมูล และฐานข้อมูลที่จัดเก็บในระบบที่ทันสมัย 
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ชื่อแผนงำน/โครงกำร  การสร้างเวที กิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านองค์ความรู้ทั่ว
ทั งองค์กร 
 

 

๑. วัตถุประสงค์  เพ่ือให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการ
จัดการความรู้ของ อจน.  

           ๒. ผู้รับผิดชอบ  .  

         ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่าย/ส้านกังาน คณะท้างาน KM Team   

         ผู้รับผิดชอบรอง : คณะท้างานด้าเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
อจน. และกองทรัพยากรบุคคล 

            ๓. งบประมำณ   ๓๐,๐๐๐ บาท 

                    ๔. ควำมเสี่ยงของโครงกำร หากไมม่ีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานท้าให้การจัดการ
ความรู้ ระบบเทคโนโลยีด้านการจัดการความรู้ พนักงานก็จะไม่สามารถค้นหาข้อมูล และฐานข้อมูลที่จัดเก็บใน
ระบบที่ทันสมัย 
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ภาคผนวก 
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เอกสารแนบท้ายค้าสั่งองค์การจัดการน้้าเสีย 
เรื่อง การน้าแนวทางการด้าเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การจัดการน้้าเสีย ไปสู่
การปฏิบัติ (แนบท้ายค้าสั่ง อจน. ที่ ๑๖๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การด้าเนินงานตาม

หลักการการบริหารจัดการองค์กร ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การจัดการน้้าเสีย)   
 
ตามที่ผู้อ านวยการองค์การจัดการน้ าเสีย ได้ประกาศค าสั่ง อจน. ที่ ๑๖๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ 

สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การด าเนินงานตามหลักการบริหารจัดการองค์กร ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม
ขององค์การจัดการน้ าเสีย แล้ว นั้น  

เพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าว องค์การจัดการน้ าเสีย จึงก าหนดแนวทางการน าหลักการด้านการ
จัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ าเสีย ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
๑. โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    ๑.๑ คณะกรรมการ อจน. 
          ๑.๑.๑ วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการขององค์การจัดการน้ าเสีย 
    ๑.๒ คณะท้างานก้ากับติดตามการด้าเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินผล  
          ๑.๒.๑ พิจารณาการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินผล พร้อมให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ 
    ๑.๓ คณะท้างานด้าเนนิการตามหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ (SE-AM: KM&INNO) 

๑.๓.๑ จัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้  และแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการนวัตกรรม  

๑.๓.๒ แผนปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมของ
องค์การจัดการน้ าเสีย 

๑.๑.๒ ด าเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการและแนวปฏิบัติด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ
องค์การจัดการน้ าเสียและที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ให้ครบถ้วน 

๑.๒ ฝ่ายพัฒนาองค์กร กองมาตรฐานวิศวกรรม (งานบริหารจัดการนวัตกรรม)/กองสารสนเทศและ
ประเมินผล (งานการจัดการความรู้) 

๑.๒.๑ ก าหนดค่านิยมที่มุ่งเสริมสร้างพฤติกรรมการใช้ความคิดสร้างสรรค์  พร้อมสร้าง/พัฒนาคลัง
ความรู้ อจน.(งานการจัดการความรู้) 

๑.๒.๒ ประเมินช่องว่างเพื่อการพัฒนา (Gap Analysis) ของการพัฒนานวัตกรรมองค์กร 
๑.๒.๓ ส ารวจ/ประเมินความต้องการความคาดหวังของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อนวัตกรรมองค์กร 
๑.๒.๔ จัดประกวดผลงานนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ าเสีย 
๑.๒.๕ จัดให้มีประเมินนวัตกรรมองค์กร เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป 

๑.๓ ฝ่ายพัฒนาองค์กร กองสารสนเทศและประเมินผล  (งานบริหารจัดการความรู้) 
๑.๓.๑ รวบรวมองค์ความรู้ภายในองค์กร สร้างแหล่งข้อมูลความรู้องค์กร  ฐานข้อมูลความรู้องค์กร 
๑.๓.๒ จัดให้มี/สร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่สนับต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

/๑.๓.๒ จัดให้มี... 
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๑.๓.๓ สอบทานการด าเนินงานของกระบวนการที่ส าคัญด้าน KM (KM Audit) 
๑.๓.๔ ก าหนดกระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
 

๒. ก้าหนดให้มีการน้ามาตรฐานสากล แนวปฏิบัติที่ดี และหลักเกณฑ์การประเมินการด้านการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ 

๓. ก้าหนดให้มีการส่งเสริมการด้าเนินงานโดย 
๓.๑. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงให้กับพนักงาน ผ่านช่องทางและวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม ดังนี้ 

๓.๑.๑ ประชุมชี้แจงถ่ายทอดแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ และแนวการด าเนินงาน 
๓.๑.๒ หนังสือแจ้งเวียน 
๓.๑.๓ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)       
๓.๑.๔ ช่องทางอ่ืน ๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน Line Group เป็นต้น      

๓.๒. อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน 
๔. ก้าหนดให้มีการก้ากับ ติดตามผลการด้าเนินงานโดยประชุมคณะท้างาน และประเมินผลการด้าเนินงาน
ผ่านการประเมินผล โดยใช้ Google Form 
๕. ก้าหนดให้มีการรายงานผลการด้าเนินการ โดย สรุปผลการประเมิน/ส้ารวจ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ 
ครั้ง 

๕.๑ คณะกรรมการ อจน.  
๕.๒ ผู้อ านวยการองค์การจัดการน้ าเสีย 

๕.๓ คณะท้างานด้าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ (SE-AM: KM&INNO) 
๕.๔ ผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรม  (งานนวัตกรรม) 
๕.๕ ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร  (งานจัดการความรู้) 

 
ประเด็นที่ต้องรายงานผลการด าเนินงาน 

1. แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ และด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม 
2. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การจัดการน ้าเสีย 
3. แนวทางการด้าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินผลการประเมินผลฯ (SE-AM: CG) 
4. อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น การประกวดนวัตกรรม  ผลประเมินประสิทธิผลของนวัตกรรม เป็นต้น 

 
 

 


