
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

แผนแม่บทการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๑- 

คำนำ 

แผนแม่บทการสร้างความคิดสร้างสรรค์และการบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย 
พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านการสร้างความคิดสร้างสรรค์และการ
จัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ และใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดทำแผนปฏิบัติ
การนวัตกรรมประจำปี โดยกรอบการดำเนินงานของแผนแม่บทฯ ฉบับนี้ ดำเนินงานภายใต้นโยบายรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงมหาดไทย แผนงานที่สำคัญ เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบาย
และแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม นโยบายประเทศไทย ๔.๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นโยบายคณะกรรมการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)   
ที่กำหนดเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่ด้านการจัดการนวัตกรรม ( Innovation Management : IM)              
เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินงานต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ศักยภาพองค์กร การเงิน 
การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ การมีส่วนร่วมของพนักงาน และความต้องการของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เพื่อให้การดำเนินงานการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสียมีดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยนวัตกรรม
จะมีผลทำให้องค์กรเกิดสิ ่งใหม่ ทั้งมิติด้านผลิตภัณฑ์ มิติบริการ มิติกระบวนการทำงาน รวมถึงมิติรูปแบบ                  
การดำเนินรูปแบบการดำเนินธุรกิจหรือภารกิจใหม่ขององค์กร (Business Model) ซึ่งจะสร้างคุณค่า (Value) ใหม่
ให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นรูปธรรม โดยนวัตกรรมจำเป็นต้องถูกพัฒนาเชื่อมโยง บูรณาการมา
จากรากฐาน ๓ ปัจจัย ได้แก่ นวัตกรรมต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์  ต้องมีความใหม่ และต้องสร้างคุณค่าใหม่  

องค์การจัดการน้ำเสียได้ให้ความสำคัญการนำองค์กรไปสู่การจัดการนวัตกรรมที่ยั่งยืน โดยผู้บริหาร
ได้มอบนโยบายการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม จนสามารถนำความคิดสร้างสรรค์
ไปปรับปรุงพัฒนาคิดค้นให้เกิดนวัตกรรม ทั้งผลิตภัณฑ์ และบริการ กระบวนการทำงาน รูปแบบธุรกิจใหม่/ภารกิจ
ใหม่ในทุกระดับ ทั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานในระดับองค์กร ระดับสายงาน โดยแผนแม่บทการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563-2565 ประกอบด้วย 4 
ยุทธศาสตร์ 4 กลยุทธ์ และ 8 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 
       
 

 

คณะทำงานการสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย 

มิถุนายน ๒๕๖๓ 
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นโยบายของคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย 
 

1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ  
โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

1.1 เขตพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และพื้นที่ลุ ่มน้ำ                 
ท่าจีนตอนล่าง  

1.2 ระบบบำบัดน้ำเส ียของช ุมชนทั ่วประเทศในพื ้นที ่องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น                      
จำนวน 105 แห่ง  

1.3 เพื่อแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่บั่นทอนความเป็นอยู่ของประชาชน
บริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

2. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำตามแนวนโยบายของรัฐบาล               
โดยพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการนำน้ำเสียที ่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Reclaim Water)                 
และเป็นการลดปริมาณน้ำทิ้งสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งน้ำสาธารณะ อีกทั้ งเป็นการเพิ่มศักยภาพและโอกาส
การเข้าถึงการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาองค์กร และสมรรถนะบุคลากร เพื ่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสอดคล้องกับ                 
หลักธรรมาภิบาล 

4. ปรับปรุงภาพลักษณ์องค์การจัดการน้ำเสีย เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ควบคู่กับ                          
การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีที่ดำเนินการ 

5. รักษาสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ำและสุขภาพในชีวิตประจำวันของประชาชน  
6. ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี ่ยวข้องกับภารกิจขององค์การจัดการน้ำเสียให้มี               

ความเหมาะสมและสามารถดำเนินงานได้ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์การจัดการน้ำเสีย 
7. ส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการน้ำเสีย เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว 

ขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรที่มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล “ประเทศไทย 4.0”   
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-๕- 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
ได้รับการสนับสนุนจากผู ้บริหารองค์กร และได้รับความร่วมมือจากพนักงานโดยการมีส่วนร่วมให้การสร้าง
นวัตกรรมของ อจน. ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ คือ เพื่อนำความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาต่อยอดเป็น
นวัตกรรม (Innovation) หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่มีคุณค่า มีประโยชน์ (Value Creation) สามารถนำไปประยุกต์
ให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ (Business Model Innovation) ในที่สุด 

องค์การจัดการน้ำเสียให้ความสำคัญกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื ่อสร้างนวัตกรรม                 
เพื่อให้องค์กรเกิดสิ่งใหม่ ทั้งมิติด้านผลิตภัณฑ์ มิติบริการ มิติกระบวนการทำงาน รวมถึงมิติรูปแบบการดำเนิน
รูปแบบการดำเนินธุรกิจโดยนวัตกรรมจำเป็นต้องถูกพัฒนาเชื่อมโยง บูรณาการมาจากรากฐาน ๓ ปัจจัย ได้แก่  

นวัตกรรมต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมต้องมีความใหม่ (Newness) ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ กระบวนการผลิตกระบวนการ

บริการใหม ่
นวัตกรรมต้องสร้างคุณค่าใหม่ (Value) เพิ ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ                  

การให้บริการ ยกระดับศักยภาพการแข่งขัน 
นวัตกรรมสามารถแบ่งรูปแบบได้ 4 รูปแบบ ดังนี้ 

                1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ ที ่ใช้กับคนหรือผู ้บริโภค               
ซึ่งนวัตกรรมที่จะเกิดข้ึนจะเก่ียวข้องกับส่วนประกอบ(components) และระบบ (System) 
                ๒. นว ัตกรรมด ้านบร ิการ  (Services Innovation) : ( Intangible product) หร ือ การบร ิการ 
(services) ไม ่สามารถจ ับต ้องได ้ เหม ือน  Product Innovation จะเป ็นร ูปแบบของการให ้บร ิการ เช่น                       
การเปลี่ยนแปลงของบริการด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียของ อจน. บริการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบริหาร
จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย สามารถให้ลูกค้ากำหนด ประเภท วิธีการการจ่ายเงินได้เอง เป็นต้น 
                3. นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) ถ้าเกิดขึ ้นจะมีผล กระทบต่อสังคมมากกว่า
รูปแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และบริการ 

4. นวัตกรรมรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ขององค์กร (Business Model Innovation) ซึ่งสร้าง
คุณค่า (Value) ใหม่ให้แก่องค์กรที่มีการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ 
 

ทั้งนี้ สาระสำคัญของแผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย 
พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ เป็นการนำเสนอ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ การวิเคราะห์ SWOT ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ สรุปได้ดังนี้ 
 
 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๖- 

วิสัยทัศน์  
“องค์กรมีนวัตกรรมเพ่ือก้าวสู่องค์กรที่มีการพัฒนา ภายในปี ๒๕๖๗  ด้วยความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

ค่านิยมนวัตกรรม 
“มุ่งมั่น สร้างสรรค์ความคิด รวมพลัง เพ่ือพัฒนานวัตกรรมองค์กร” 

 วัฒนธรรมนวัตกรรม 
เป็นองค์กรที่มีบุคลากรร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์กร 

เป้าประสงค์รวม 
การสร้างความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนานวัตกรรมทำให้องค์การจัดการน้ำเสียเป็นหน่วยงานภาครัฐที่

มีภารกิจหลักด้านการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนของประเทศไทย  
๑. เพิ่มมูลค่า และสร้างคุณค่าให้กับองค์กรในการเป็นหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุน ส่งเสริมให้

ประเทศ  มีสิ่งแวดล้อมทางน้ำที่ดีข้ึน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
๒. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งตอบสนองต่อประชาชนในงานบริการ

รวมทั้งการอำนวยความสะดวก การบริการงานบำบัดน้ำเสียเพื่อประชาชน 
๓. องค์กรเป็นเจ้าของเทคโนโลยีนวัตกรรมในสาขาที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ        
๔. พัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยนวัตกรรมสามารถใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ได้จริง และเพิ่มขีดความสามารถของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชนของประเทศ ทำให้พัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน สังคม และสิ่งแวดล้อมของประชาชนดีขึ้น 

5. สร้างขีดความสามารถทางความรู้ด้านวิชาการ เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมทางสังคมให้เป็น
รากฐานของประเทศในการเติบโตในระยะยาว 

6. การบริหารงานภายในองค์กรมีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ เป็นที่น่าเชื่อถือของลูกค้า ประชาชน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน 
ตัวช้ีวัดรวม 

๑. อจน. มีนวัตกรรมที่มีศักยภาพระดับประเทศ 
๒. มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของลูกค้า ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมของ

องค์กร 
๓. ประหยัดค่าใช้จ่าย เวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร  
 

การวิเคราะห์ SWOT 
จุดแข็ง (Strength)  

๑. ผู้บริหารสนับสนุนให้เกิดการสร้างความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรม/โครงการ ตามแผนแม่บทและ
แผนนวัตกรรมประจำปีที่สนับสนุนการสร้างความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๗- 

๒. บุคลากรของ อจน. มีลักษณะบุคลิกภาพเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ จัดการปัญหาตรงหน้า
อย่างอุตสาหะ สนใจใฝ่รู้ มีวินัยในตนเอง ไม่ละท้ิงงาน มองหาโอกาสและความท้าทาย เป็นต้น 

๓. อจน. มีการนำหลักการบริหารจัดการความรู้และการพัฒนานวัตกรรมตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
๔. ความสามารถพิเศษของ อจน. สามารถสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืนได้ 
๕. แผนพัฒนาองค์การจัดการน้ำเสีย มียุทธศาสตร์ที่สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร 
๖. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมรองรับการจัดเก็บและเข้าถึงฐานข้อมูลองค์ความรู้ 
๗. มีโครงสร้างองค์กรและคณะทำงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ อจน.  ที่รองรับการ

ดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม  
๘. มีความสัมพันธ์ และได้รับการสนับสนุนที่ดีจากเครือข่ายพันธมิตรต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน

การจัดการความรู้และนวัตกรรม 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑. อจน. ยังไม่เคยดำเนินการให้เกิดวัฒนธรรมการคิดสร้างสรรค์เพ่ือต่อยอดเป็นนวัตกรรม ซึ่งต้องใช้
เวลาในการปรับองค์กรให้มีเป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

๒. กระบวนการนวัตกรรมขององค์กร ยังไม่เคยดำเนินงานอย่างเป็นระบบ  
๓. อจน. ยังมีระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มากเกินไป ขาดความยืดหยุ่นทำให้คนไม่กล้าแสดงซึ่งความคิด

เชิงสร้างสรรค์ 
๔. บุคลากรในองค์กรยังขาดการสร้างความรู ้ ความเข้าใจเรื ่องหลักการเรียนรู้จากองค์ความรู้                 

เพ่ือพัฒนานวัตกรรมองค์กรเท่าที่ควร  
๕. ปัจจัยขับเคลื่อนด้านการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์กรยังมีอยู่

จำกัด เช่น งบประมาณ บุคลากร เป็นต้น 
๖. การสร้างบรรยากาศและแนวทางเพ่ือกระตุ้น ให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความคิด

สร้างสรรคแ์ละพัฒนาเป็นนวัตกรรม ยังไม่ต่อเนื่อง 
7. อจน. ยังขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงด้านการพัฒนานวัตกรรม 

โอกาส (Opportunities) 
๑. ความคิดสร้างสรรค์ที่ดี จะสร้างความแตกต่างให้กับคู่แข่งทางธุรกิจ ช่วยให้เกิดแนวทางการ

แก้ปัญหาและพัฒนามูลค่าทางธุรกิจให้กับองค์กร สามารถแข่งขันกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็วในยุค
ปัจจุบันได ้ 

๒. มีเครื่องมือ เทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่องค์กร
สามารถเลือกใช้ ทำให้คิดและเห็นโอกาสใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มโอกาสและแก้ไขปัญหาซ้ำเดิมไม่ให้เกิดขึ้นอีก
ด้วยวิธีการใหม่ 

๓. ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการตลาดมุ่งหวังให้ อจน. มีนวัตกรรมที่ช่วยให้การบริหารจัดการ
ระบบบำบัดน้ำเสียมีความคล่องตัว รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๘- 

๔. ภาครัฐสนับสนุนให้หน่วยงานภารรัฐตื่นตัวให้เกิดนวัตกรรมที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของ
บุคลากรในองค์กร 
ข้อจำกัด (Threats) 

๑. ธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ของสังคมหรือสภาพแวดล้อมภายนอก ไม่เปิดโอกาส
ให้ได้ซักถามตามความอยากรู้อยากเห็น 

๒. นโยบายภาครัฐยังขาดการสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานลงทุนด้านนวัตกรรม 
๓. การรับและแบ่งปันข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ทำให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน                 

ถูกส่งต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว 
๔.การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ม ีการเปลี ่ยนแปลง พัฒนาอย่างรวดเร็วส ่งผลให้บ ุคลากร                        

ด้านนวัตกรรมต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา 
๕.ความคาดหวังจากประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็วจาก อจน.               

ผ่านนวัตกรรมใหม่ ๆ 
 
แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำเสียเพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้กับลูกค้า 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้พนักงานนำองค์ความรู้มาพัฒนานวัตกรรม 
เป้าประสงค์ 
๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กรในการมีผลิตภัณฑ์ 

บริการที่ดีให้กับลูกค้า รวมทั้งเพื่อสร้างมูลค่าและเป็นผู้นำในตลาดสาขาการมีผลิตภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำเสี ย                   
ที่มีศักยภาพของประเทศ  

๒. บุคลากรของ อจน. มีการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสีย โดยสามารถ
เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารจัดระบบบำบัดน้ำเสียให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการระบบ
บำบัดน้ำเสีย และประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้าให้เกิดความตระหนักปัญหาน้ำเสียในพื้นท่ี 

๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ในการนวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสีย 

ตัวช้ีวัด 
1. สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับเทคโนโลยี

ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กของ อจน.  
2. ร้อยละ 50 ของลูกค้าพึงพอใจในนวัตกรรมการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กรที ่เป็น

มาตรฐานและยอมรับ 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๙- 

3. มีการเกิดขึ้นของกฎระเบียบในการดำเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรม หรือการสร้างองค์ความรู้ 
ผลงานวิชาการ หรือด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ นวัตกรรมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการทำงานองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน 
เป้าประสงค์ 
๑. ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวเมื่อเทียบกับการปฏิบัติงานระบบเดิม  
2. นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน เพ่ือให้

ได้ข้อมูลที่รวดเร็วเป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา 
ตัวช้ีวัด 
1. จำนวนเทคโนโลยีที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านนวัตกรรมต่อปี 
2. ร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายที่สามารถลดลงได้เมื่อนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาปรับใช้กับองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนานวัตกรรมการบริการลูกค้าและการตลาดที่ยั ่งยืน เพื ่อสร้างความพึงพอใจ 
และการยอมรับ 

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงระบบการให้บริการลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ 
1. เพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและองค์กรเป็นที่ยอมรับให้ระดับประเทศ 
2. มีนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี 
2. จำนวนนวัตกรรมด้านการบริการลูกค้าและการตลาด 1 นวัตกรรมต่อปี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าองค์กรในรูปแบบธุรกิจใหม่ 
กลยุทธ์ที่ 4 คณะทำงานมีการพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญ 
เป้าประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กรให้มีความทันสมัย สามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย  
2. บุคลากรของ อจน. มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบบำบัดน้ำเสีย และสามารถเผยแพร่ความรู้

ด้านระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
3. เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเรียนรู้ และพัฒนาการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 
ตัวช้ีวัด 
1. จำนวนนวัตกรรมที่ได้จากการปรับปรุงองค์ความรู้ที่มีอยู่ จำนวน 1 นวัตกรรมต่อปี 
2. รายได้องค์กรเพ่ิมขึ้นจากการนำนวัตกรรมไปปรับใช้แก่บุคคลภายนอกร้อยละ 10 ต่อปี 





 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๑๐- 

บทที่ ๑ 
บทนำ 

 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก

ประเทศในหลายมิติที ่สำคัญ ซึ่งมีผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและอุปสรรคต่ อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก 
รวมถึงการผลักดันให้ประเทศไทยปรับเปลี ่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู ่ “Value-Based  Economy” หรือ
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เพื่อสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยกระบวนการพัฒนา
ประเทศภายใต้ “Thailand  ๔.๐” ด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อนำประเทศ
ให้หลุดพ้นจาก “กับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)” 

รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับ “การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม” อันเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาล ซึ่งระบุถึงการเร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
โดยให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงและจัดเตรียมพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนา และสร้างนวัตกรรม ซึ่งเป็น
โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่สำคัญในการต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ ให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายใน
พื้นที่ต่าง ๆ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาการจัดการความรู้และการสร้าง
นวัตกรรม ให้มีศักยภาพที่จะขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่ถั่งโถมเข้ามา  

การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจ ตอบสนอง
กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินภารกิจ/ธุรกิจ การแข่งขัน ความต้องการของผู้ใช้บริการ และบริบทที่ เปลี่ยนแปลง
ไป เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น  รวมถึงนโยบายสำคัญ เช่น ไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการ
ขับเคลื ่อนประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์และนว ัตกรรมอย่างมีประส ิทธ ิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้                           
ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจต้องมีการบริหารจัดการ นวัตกรรมที่ดีท่ีเป็นระบบ สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ และผลิตผลงาน 
นวัตกรรม ได้อย่างสูงสุด ทันกับโลกและการเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบัน 

องค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘   และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ในมาตรา ๖ 
(หน้า ๔) คือ “การจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม สำหรับการบำบัดน้ำเสียภายในเขตพื ้นที ่จ ัดการน้ำเสีย               
และการให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการหรือ
กิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ” โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มขึ้นจาก
เดิม คือ มีการให้บริการหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่จัดการน้ำเสีย เพ่ือให้องค์การจัดการ
น้ำเสียมีอำนาจครอบคลุมในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งมีระบบอยู่แล้ว สามารถ
เดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในปี ๒๕๕๘ แก้ไข ในมาตรา ๒๖ วรรคสอง โดยให้ผู ้ร ักษาการแทน
ผู้อำนวยการมีอำนาจหน้าที่อย่างเดียวกับผู้อำนวยการ 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๑๑- 

  “เขตพื ้นที ่จ ัดการน้ำเส ีย” หมายความว่า พื ้นที ่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม                      
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๓ อำนาจหน้าที่ขององค์การจัดการน้ำเสีย เป็นไปตาม
มาตรา ๗ ให้องค์การจัดการน้ำเสียมีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ (มาตรา ๖)  

   กระบวนการจัดทำแผนแม่บทการสร้างความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมขององค์การ
จัดการน้ำเสียให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมจนสามารถนำความคิด
สร้างสรรค์ไปปรับปรุงพัฒนาคิดค้นให้เกิดนวัตกรรม ทั้งผลิตภัณฑ์ และบริการ กระบวนการทำงาน รูปแบบธุรกิจ
ใหม่/ภารกิจใหม่ในทุกระดับ  เช่น นวัตกรรมระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ระดับบุคคล เพื่อพัฒนาไปจนถึง                 
ระดับโลกต่อไป ซึ่งการสร้างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบผ่านการพัฒนา
ปัจจัยขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
 
๑.๒ กรอบแนวคิดในการพัฒนา  

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมขององค์กรเป็นสิ่งจำเป็นที่องค์กรจะต้องพัฒนา
และเตรียมความพร้อมให้เท่าทันเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการบ่มเพาะ
บุคคลากรให้เข้าใจและมีความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรม (Creative thinking & Innovation 
Mindset) กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์ กล้าทำอย่างมีเหตุและผล ( from Fixed Mindset to Growth Mindset) 
เสริมสร้างความรู้ ทักษะ จนสามารถประยุกต์ใช้ในพัฒนาการทำงานกระบวนการทำงาน (Process Innovation) 
ให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง    

ตลอดจนให้เกิดการพัฒนาองค์กรให้เกิดเป็นค่านิยม วัฒนธรรมในการเรียนรู้เรียน เพ่ือต่อยอดในการ
สร้างนวัตกรรม โดยสร้างบรรยากาศให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การเปิดโอกาสให้ทุกคนในองค์กร ได้คิดสร้างสรรค์ 
กล้าที่จะนำเอาเสนอแนวความคิดดี ๆ เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม ( Innovation) หรือประดิษฐ์สิ ่งใหม่ๆ              
เช่น ผลิตภัณฑ์ กระบวนการหรือบริการใหม่ๆ (Product, Process, Service Innovation) เป็นต้น ที่มีคุณค่า            
มีประโยชน์ ( Value Creation ) และสามารถนำมาส่งต่อหรือขยายได้ในเชิงพาณิชย์ (Commercial) ได้อย่าง
มั่นใจจนสามารถต่อยอดเป็นการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ (Business Model Innovation) ในที่สุด 

องค์การจัดการน้ำเสียให้ความสำคัญกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื ่อสร้างนวัตกรรม                 
เพื่อให้องค์กรเกิดสิ่งใหม่ ทั้งมติด้านผลิตภัณฑ์  มิติบริการ มิติกระบวนการทำงาน รวมถึงมิติรูปแบบการดำเนิน
รูปแบบการดำเนินธุรกิจหรือภารกิจใหม่ขององค์กร (Business Model) ซึ่งจะสร้างคุณค่า (Value) ใหม่ให้แก่
องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นรูปธรรม โดยนวัตกรรมจำเป็นต้องถูกพัฒนาเชื่อมโยง บูรณาการมาจาก
รากฐาน ๓ ปัจจัย ได้แก่ นวัตกรรมต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) นวัตกรรมต้องมีความใหม่ 
(Newness) และ นวัตกรรมต้องสร้างคุณค่าใหม่ (Value)  ทั ้งนี ้ หลักการพัฒนานวัตกรรมให้สามารถ                    
เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ความยั่งยืน องค์การจัดการน้ำเสียต้องดำเนินการกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด   
ค่าเป้าหมายทั้งในระดับผลผลิต (Output)  ผลลัพธ์ (Outcome) ปัจจัยภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการนวัตกรรม เช่น  



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๑๒- 

(๑) กรอบการบริหารจัดการความรู้ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ 
(๒) กรอบการพัฒนานวัตกรรมตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ 
(๓) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก ที่ผ่านมาขององค์กรเป็นผลต่อการพัฒนานวัตกรรม 
(๔) สัญญาณบ่งชี้ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตลาด ลูกค้า การแข่งขัน 

สภาพแวดล้อม สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
(๕) ความสามารถขององค์กร บริบท โครงสร้าง ภารกิจขององค์กร 
(๖) ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
(๗) ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์กร 
(๘) ความสามารถในการนำแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
(๙) นโยบายของรัฐที่เก่ียวข้อง 
(๑๐)  การบูรณาการแผนงานภายในที่เก่ียวข้องภายในองค์กร 
(๑๑)  ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่สำคัญ ทั้งในระดับองค์กร สายงาน ฝ่าย หน่วยที่เก่ียวข้อง 

           
๑.3 วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อให้องค์การจัดการน้ำเสียมีการบริหารจัดการนวัตกรรมที่ดีที่เป็นระบบ สามารถมีความคิด 
สร้างสรรค์และผลิตผลงานและนวัตกรรม ได้อย่างสูงสุด ทันกบัโลกและการเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบัน 

๒. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ อจน. ด้วยการสร้างการใช้ความคิดสร้างสรรค์                
การจัดการนวัตกรรม วิจัย และพัฒนา  

๓. เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ กระบวนการผลิตใหม่
หรือกระบวนการบริหารใหม่ โดยจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การให้บริการและ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันขององค์กรสู่ความยั่งยืน 

๔.  เพื ่อให้องค์กรมีกรอบการดำเนินงานด้านนวัตกรรมโดยมีแผนปฏิบัติการนวัตกรรม อจน. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

๕. องค์กรมีแผนแม่บทฯ และเป้าประสงค์ เป้าหมายด้านนวัตกรรม ทั้งระยะยาวและระยะสั้น                
ขององค์กรที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายหลักขององค์กรอย่างชัดเจน และมีการ  
ตอบสนองต่อปัจจ ัยภายในและภายนอกขององค์กร โดยเฉพาะการเปลี ่ยนแปลงของธุรก ิจหร ือตลาด                         
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัล ความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
โอกาสการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ โอกาสการกำหนดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และบริการใหม ่
 
๑.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑. ได้กรอบแนวทางในการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมแบบบูรณาการ
และสอดคล้องกับนโยบายด้านการดำเนินงานของ อจน. ซึ่งองค์กรจะได้มีการปรับปรุงกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ 
บริการทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ เทคโนโลยี การแข่งขัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร  



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๑๓- 

๒. องค์กรมีค่านิยมที ่ม ุ ่งเสริมสร้าง  ให้เกิดพฤติกรรมที ่ม ุ ่งเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์                         
และการจัดการนวัตกรรมเป็นกลไกพื้นฐานในการสร้าง ความสำเร็จ สื่อสารให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกทุกกลุ่มรับรู้ เข้าใจ และนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน  

3. องค์กรมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บริการใหม่ๆ กระบวนการผลิตใหม่ๆ หรือกระบวนการบริหารใหม่ๆ 
เพื่อสร้างมูลค่าหรือการเติบโตให้กับองค์กรโดยจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ             
การให้บริการและยกระดับศักยภาพการแข่งขันขององค์กรสู่ความยั่งยืน ประกอบกับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาของ
องค์กรได้ทันท่วงที 
 
๑.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน  

กระบวนการจัดทำแผนแม่บทการสร้างความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมขององค์การ
จัดการน้ำเสียให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมจนสามารถนำความคิด
สร้างสรรค์ไปปรับปรุงพัฒนาคิดค้นให้เกิดนวัตกรรม ทั้งผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการทำงาน รูปแบบธุรกิจใหม่/
ภารกิจใหม่ในทุกระดับ เช่น นวัตกรรมระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ระดับบุคคล เพื่อพัฒนาไปจนถึงระดับโล ก
ต่อไป ซึ่งการสร้างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบผ่านการพัฒนาปัจจัย
ขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

องค์การจัดการน้ำเสียได้ให้ความสำคัญการนำองค์กรไปสู่การจัดการนวัตกรรมที่ยั่งยืน โดยผู้บริหาร
ได้ให้การสนับสนุนโดยการมอบนโยบายการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม                    
เพื่อให้องค์กรนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมที่เป็นหลักการ
สำคัญพ้ืนฐานในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ทั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานในระดับองค์กร ระดับสายงาน  
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง พนักงาน อจน. ไปจนถึงพนักงานรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม โดยมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นให้หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรเกิดความคิดสร้างสรรค์
และสร้างนวัตกรรมได้ตามนโยบาย แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งติดตามและ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ และแผนปฏิบัติการประจำปีแก่ผู ้บร ิหารแล ะคณะกรรมการ                    
ด้านนวัตกรรมของรัฐวิสาหกิจอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยรายไตรมาส มีข้ันตอนการดำเนินงานการจัดการนวัตกรรม
ที่เป็นมาตรฐาน ยั่งยืนอย่างเป็นระบบเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลให้กับองค์กร ดังนี้ 
 

การสร้างความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑. การนำองค์กรสู่การจัดการนวัตกรรมที่ย่ังยืน 
ผู้บริหารให้ความสำคัญ ส่งเสริมสนับสนุน มอบนโยบาย วิสัยทัศน์ 

แนวทางการดำเนินงานการจัดการนวัตกรรมผ่านการปฏิบัติการที่เป็น
ต้นแบบ (Role Model) กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดการจัดการนวัตกรรม 

 
ผู้บริหารสร้างความเชื่อม่ัน กระตุ้น

ให ้บ ุคลากรในองค์กรเก ิดความคิด
สร้างสรรค์เพ่ือให้ได้นวัตกรรม ค่านิยม 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๑๔- 

การสร้างความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม ประโยชน์ที่ได้รับ 

การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม รวมทั้งมอบนโยบาย วิสัยทัศน์ ค่านิยม 
สร้างแรงจูงใจ แรงกระตุ้นให้พนักงานได้มีความคิดสร้างสรรค์ ส่วนรว่ม
ในกระบวนการการสร้างนวัตกรรม  รวมทั้งการแต่งตั ้งคณะทำงาน
บริหารจัดการนวัตกรรม เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการ และสนับสนุนการ
เนินงานด้านการจัดการนวัตกรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

และว ัฒนธรรมองค ์กรท ี ่ ม ุ ่ ง เ น้ น
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ทั้งนี ้ต้องสื ่อสารค่านิยมให้ทั ่วถึงทั้ง
ภายนอกภายนอก ผู้เกี่ยวข้อง 

๒. การจัดทำแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม 
องค์กรจัดทำแผนแม่บทนวัตกรรมองค์กร ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน 

วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายทางการเงิน
และไม ่ ใช ่ทางการเง ิน รวมท ั ้ งคำน ึงถ ึงการจ ัดสรรทร ัพยากร                  
ต่าง ๆ ที่สำคัญมีการสื่อสารให้พนักงานได้ทราบ โดยการดำเนินงาน
แผนงาน/โครงการต้องมีการประเมินความเสี่ยงความคุ้มค่า 
 

 
องค ์ ก ร มี ก ร อบแนวทา งการ

ดำเน ินงานด้านนว ัตกรรม ช ่วยให้
องค์กรเกิดเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเกิด
ส ิ ่ ง ใหม ่  ๆ ท ั ้ งม ิต ิด ้านผล ิตภ ัณฑ์                  
มิต ิบริการ มิต ิกระบวนการทำงาน 
รวมถึงมิติรูปแบบการดำเนินธุรกิจ 

๓. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด  
การรวบรวม เส ี ย ง ของล ู ก ค ้ า  ( Voice of customer :VOC)                      

ของลูกค้าทุกกลุ ่ม แบ่งประเภท VOC ตามผลิตภัณฑ์และบริการ                 
การสนับสนุนลูกค้า และบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer 
Relationship Management : CRM) ผ ่ านระบบด ิ จ ิ ท ั ล  ท ี ่ เ ป็ น
ฐานข้อมูลกลางขององค์กร รวมทั้งจัดอันดับความสำคัญ คัดเลือก 
วิเคราะห์ VOC ที่เป็นระบบ เพื่อสู่การจัดการนวัตกรรม และปรับปรุง
และนวัตกรรมที่ครอบคลุมในทุกผลิตภัณฑ์และ บริการหลัก รวมทั้ง
ครอบคลุมตาม Life-Cycle และ Touch Point ที่สำคัญ ประกอบกับ
การมีกระบวนการที่เป็นระบบในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
นวัตกรรม เพ่ือมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด รวมทั้งการมีส่วนร่วมของลูกค้า 

 
องค์กรได้มีการปรับเปลี ่ยนการ

ดำเน ินงานที ่มุ่ งเน ้นความต้องการ 
ความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้า
ได้ร ับผลิตภัณฑ์ บริการที ่ตรงตาม
ความต้องการ 
 

๔. การกำหนดแนวทางการเรียนรู้ สู่การปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม 
การเชื่อมโยงผลการวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ ทั้งจาก KPIs ที่

สำคัญขององค์กร (ระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระบวนการ  ทำงาน ที่มี
การเทียบเป้าหมาย แนวโน้ม คู ่แข่งคู ่ เท ียบ และพิจารณาความ
สอดคล้องตามบริบทองค์กร) และความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้จาก

 
องค์กรมกีระบวนการเชื่อมโยงการ

วัดผลตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร และ
เก ิดองค ์ความร ู ้ท ี ่ จำ เป ็นต ่อการ
ปฏิบัติงาน มีการบูรณาการความรู้จาก



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๑๕- 

การสร้างความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม ประโยชน์ที่ได้รับ 

แหล่งอื่น ๆ ในภาพรวม และบูรณาการกับความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้จากแหล่งอื่น ๆ ในภาพรวม และไปใช้ในการสร้างนวัตกรรม 
ผ่านกระบวนการจัดการนวัตกรรมที่เป็นระบบ ทั้งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
และบริการ การปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญ การตลาด และ
รูปแบบธุรกิจใหม่ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ให้กับองค์กร         

แ ห ล ่ ง อ ื ่ น  ๆ  ส ่ ง ผ ล ใ ห ้ อ ง ค ์ ก ร                   
ม ี ก า ร พ ั ฒ น า ค น  พ ั ฒ น า ง า น                   
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

๕. การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม 
ประเมินองค์กรว่าเป็นองค์กรที ่มีว ัฒนธรรมนวัตกรรมหรือไม่ 

ประเมินช่องว่าง และจัดทำแผนการสร้างวัฒนธรรม ผ่านมาตรการ/
แนวทางปฏ ิบ ัต ิ /แผนงาน/โครงการ ในการส ่ง เสร ิมสน ับสนุน                    
สร้างบรรยากาศ ให้เกิดวัฒนธรรม และการสร้างความร่วมมือความคิด
สร้างสรรค์ และจัดการนวัตกรรม ร่วมกับ Stakeholders ภายนอก              
มีการทบทวนปรับปรุงโครงสร้าง จัดประกวดให้ค่าตอบแทน รางวัล             
ยกย่องชมเชย และให้แรงจูงใจแก่บุคลากรที ่มุ ่งเน้นนวัตกรรมและ             
เกิดผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร ประกอบผู้บริหารสนับสนุนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทำตัวเป็นแบบอย่าง ร่วมมือประสานงาน และมีแนวคิด
เป็นสากล    

การยกระดับความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรม โดยการประเมิน
ช่องว่างความรู้ความสามารถและศักยภาพการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
และจัดการนวัตกรรม ของบุคลากรภายในองค์กร รวมทั้งประเมิน
ผลลัพธ์ว่าการพัฒนาดังกล่าวสามารถตอบสนองตามความคาดหวังได้
ตามเป้าหมายครบถ้วนทุกคน 

 
วัฒนธรรมองค์กรที่ม ุ ้งเน ้นการ

เรียนรู ้เพื ่อสร้างวัฒนธรรม และเป็น
การพ ัฒนาความร ู ้ ความสามารถ
สมร รถนะด ้ า นก า ร ใ ช ้ ค ว า ม คิ ด 
สร้างสรรค์และนวัตกรรมของบุคลากร 
ระยะยาว และถ ่ายทอดเป ็นแผน
ดำเนินการประจำ 

๖. กระบวนการนวัตกรรม 
การออกแบบกำหนด จัดให้มีกระบวนการนวัตกรรมขององค์กรใน

ภาพรวมอย่างเป็นรูปธรรม ตั ้งแต่กระบวนการรวบรวมความคิด
สร้างสรรค์  กระบวนการ วิเคราะห์ คัดเลือกความคิดสร้างสรรค์ที่เป็น
ประโยชน์ กระบวนการนำความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ไปสู่การ
สร้างนวัตกรรม  กระบวนการเชื่อมโยงความรู้ ไปสู่การสร้างนวัตกรรม  
กระบวนการจดสิทธิบัตร กระบวนการบริหารจัดการ เทคโนโลยีดิจิทัลสู่

 
มี ก ร ะ บ ว น ก า ร น ว ั ต ก ร ร ม

ผลิตภัณฑ์และบริการ กระบวนการ
ทำงาน และรูปแบบ ธุรกิจ/ภารกิจ            
มีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพเป็นไป
ตามเป้าหมาย รวมทั้งบุคลากรเรียนรู้
แนวปฏิบ ัต ิการจ ัดการความร ู ้ของ
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-๑๖- 

การสร้างความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม ประโยชน์ที่ได้รับ 

การสร้างนวัตกรรม    ที่รวบรวมความคิด สร้างสรรค์จากบุคลากรและ
หน่วยงานภายใน ทั่วทั้งองค์กรและจากภายนอกทุกกลุ่มและอยู ่ใน
ระบบฐานข้อมูล Digital รวมถึงไปไปสู่การทดลอง/วิจัย/นำร่อง และ
ออกสู่ตลาดตามแผน การกำหนดและบริหารกระบวนการนวัตกรรม
ขององค์กรอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมในทุกงานหรือกระบวนการ
ทำงานที่สำคัญ 

องค์กร เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
องค์กรในระยะยาว 

๗. การจัดสรรทรัพยากร 
       การกำหนด แนวทางการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน การลงทุน 
และด้านอื่น ๆ เช่น ทรัพยากรคน ระบบดิจิทัล ระยะเวลา ทรัพยากร
พ้ืนฐานต่าง ๆ (เช่น อาคาร สถานที่ เป็นต้น) ที่เป็นระบบ และเหมาะสม 
และมีการวัด ติดตาม วิเคราะห์ บริหารความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน 
โครงการ/แผนงาน/ กิจกรรม ประจำปีอย่างน้อยรายไตรมาส รวมถึง
ทบทวน วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และจุดแข็ง จากการดำเนินงาน และ
เก็บผลการทบทวนวิเคราะห์ใน ระบบ Digital ขององค์กร 

 
องค์กรได้มีการทบทวน วิเคราะห์

เพ่ือเตรียมจัดสรรทรัพยากรรองรับการ
ดำเน ินงานการสร ้างนว ัตกรรมให้
เกิดข้ึน  รวมทั้งการประเมินความเสี่ยง
แผนงาน/โครงการในการดำเนินงาน 
 
 

๘. ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม  
          การกำหนดและยกระดับผลลัพธ์ด้านนวัตกรรมในทุกมิติทั้ง ๔ 
ด้าน ตาม Balanced Scorecard : BSC ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านการเงิน 
ผลลัพธ์ด้านลูกค้าและผลิตภัณฑ์และบริการ ผลลัพธ์ด้านกระบวนการ
ภายใน ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา  ซี่งผลที่ได้จะนำมาปรับ
แผนกลยุทธ์องค์กร  
 

 
ช่วยให ้ผลการดำเน ินงานของ

อ ง ค ์ ก ร ด ี ข ึ ้ น  แ ล ะ ช ่ ว ย ใ น ก า ร
ปรับเปลี ่ยนพฤติกรรม ค่านิยม และ
วัฒนธรรมองค์กรโดยอาศัยการกำหนด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายเป็นเครื่องมือใน
การปร ับเปล ี ่ยนพฤต ิกรรม  ทำให้
พนักงานเกิดการรับรู้และเข้าใจว่างาน
แต่ละแผนงานมีที่มาที่ไปอีกทั้งผลของ
ง า น ต น เ อ ง จ ะส ่ ง ผ ล ต ่ อ ผ ล ก า ร
ดำเนินงานของผู ้อื ่นและขององค์กร
อย่างไร 

 
 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๑๗- 

๑.6 โมเดลความสามารถทางนวัตกรรมระดับองค์กร (Innovation Capability Model, ICM)  
              การดำเนินงานการจัดการนวัตกรรมที่ยั ่งยืนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา
ความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรที่มีองค์ประกอบในการพัฒนาขับเคลื่อนที่สำคัญ จำนวน ๘ ปัจจัย ได้แก่                  

(๑) กลยุทธ์นวัตกรรม (Innovation Strategy)  
(๒) การมุ่งเน้นด้านลูกค้า (Customer Focus)  
(๓) บุคลากรหลัก (Key People)  
(๔) วัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovation Culture)  
(๕) การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  
(๖) ทรัพยากรสนับสนุน (Supportive Resources) 
(๗) กระบวนการนวัตกรรม (Innovation Process)  
(๘) ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม (Innovation Results) 

 
แผนผัง ๑-๑ แสดงโมเดลความสามารถทางนวัตกรรมระดับองค์กร (Innovation Capability Model, ICM)  
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-๑๘- 

บทท่ี ๒ 
การสร้างความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม 

 
๒.๑ ความหมายของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

(๑) ความหมาย “นวัตกรรม” 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    
นวัตกรรม คือ “สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม” 
นวัตกรรมนับเป็นกระบวนการที่เกิดจากการนำความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาผนวกกับความสามารถในการ
บริหารจัดการ เพ่ือสร้างให้เกิดเป็นธุรกิจนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่ อันจะนำไปสู่การลงทุนใหม่ที่ส่งผลต่อการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

แนวความคิดของอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง   
คำว่า "นวัตกรรม (Innovation)"  คือ การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เช่น บริการ 
ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการใหม่ๆ (Service, Product, Process) เป็นต้น ที่มีคุณค่า(Value Creation) และมี
ประโยชน์ต่อผู้อื่น เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเมื่อมีคุณค่าและมีประโยชน์แล้วจะสามารถขยายผลต่อได้เชิงพาณิชย์ 
หรือขายได้นั่นเอง 
             Innovation = Creative + New + Value Creation (ความคิดสร้างสรรค์ + สิ่งใหม่ + มีคุณค่า)  
  
           สามารถอธิบายความหมาย “นวัตกรรม (Innovation)” หมายถึง การคิดสร้างสรรค์ หรือการปรับปรุง 
หรือดัดแปลงให้เกิด ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ กระบวนการดำเนินงานใหม่ หรือตัวแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ 
โดยใช้ความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะและประสบการณ์ทางเทคโนโลยี หรือการจัดการมาพัฒนา เพ่ือให้
เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การให้บริการ และยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
ขององค์กร รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการภายนอก อุตสาหกรรม/ธุรกิจที่เกี ่ยวข้อง ประชาชน              
หรือสังคมในวงกว้าง 
          Innovation = Creative + New + Value Creation (ความคิดสร้างสรรค์ + สิ่งใหม่ + มีคุณค่า) 

 
(๒) ความหมาย “ความคิดสร้างสรรค์” 
สำนักงาน ก.พ.ร. 

สรุปความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะสังเกตเห็นรับรู้  เข้าใจและมีปฏิกิริยา
ตอบสนองด้วย หรือที่ว่า “Creativity is the ability to see or to aware and to respond”  
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-๑๙- 

แนวความคิดของอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง   
                 Creativity หรือความคิดสร้างสรรค์ จะเป็นกระบวนการที่สร้างความคิดใหม่ๆ ออกมา ทางเลือกใหม่ 
การแก้ปัญหา แนวทางใหม่ๆ ในแบบที่แตกต่างกันไป 
กิลฟอร์ด (Guilford. 1950) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน 

ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) คือ ความคิดหลายทิศทาง 
หลายแง่หลายมุมคิดได้กว้างไกลนำไปสู่การคิดประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่รวมถึงการคิดค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหาได้                   
 

บารอน และเมย์ (Baron and May.) 1960 
                 ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถของมนุษย์ที ่จะนำไปสู ่ส ิ ่งใหม่ ๆ เกิดผลผลิตใหม่ๆ                      
รวมทั้งความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ ่งแปลกใหม่ เช่น เอดิสันค้นพบหลอดไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า               
นานาชนิด ยังประโยชน์มหาศาลต่อชาวโลก  
 
         สามารถอธิบายความหมาย “ความคิดสร้างสรรค์” หมายถึง ความสามารถทางสมองที่คิดในลักษณะ
อเนกนัยนำไปสู่การคิดค้นพบสิ่งแปลกใหม่ด้วยการคิดดัดแปลง ปรุงแต่ง ผสมผสานกันให้เกิดสิ่งใหม่ รวมทั้งการ
ประดิษฐ์คิดค้น ทฤษฎีหลักการได้สำเร็จ ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้นี้มิใช่เพียงแต่คิดในสิ่งที่เป็นไปได้หรือ
สิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ความคิดจินตนาการก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะก่อให้เกิดความแปลก
ใหม่ แต่ต้องควบคู่กันไปกับความพยายามที่จะสร้างความคิดฝัน หรือจินตนาการให้เป็นไปได้ จึงทำให้เกิดผล
ผลิตที่ยังประโยชน์ต่อสังคม 

 
๒.๒ ความแตกต่างระหว่างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

รายละเอียด ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
ความหมาย จ ะ เ ป ็ น ก า ร ก ร ะ ท ำ  ห รื อ

กระบวนการที ่สร้างความคิด
ใหม่ๆ ออกมา 

เป็นการพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ ่งใหม่ๆ เช่น บริการ 
ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการใหม่ๆ (Service, Product, 
Process) เป ็นต ้น ที ่ม ีค ุณค่าม ีประโยชน์ ( Value 
Creation ) และสามารถนำมาส่งต่อหรือขยายได้ใน   
เชิงพาณิชย์ (Commercial)  

กระบวนการ อยู ่ในรูปของจินตนาการหรือ
นามธรรม 

มีผลผลิตออกมาเป็นรูปธรรม 
 

ลักษณะ เป็นการคิดสิ่งใหม่ เป็นการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ออกมา 
ด้านการเงิน ไม่มีหรือลงทุนน้อย มีการลงทุนสูง 
ความเสี่ยง ไม่มี มีความเสี่ยง 
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-๒๐- 

๒.๓ ความเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม 
                 ความคิดสร้างสรรค์ เป็นจุดกำเนิดแรกของนวัตกรรม (Creative to Innovation) เพราะนวัตกรรม
ก่อกำเนิดมาจากความคิดสร้างสร้างสรรค์  ซ่ึงความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดท่ีแปลกใหม ่มีแนวทางการแก้ปัญหา
ใหม่ คิดได้ตลอด นวัตกรรมจึงเป็นการนำความคิดสร้างสรรค์ Creativity มาต่อยอดออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมให้
จับต้องได้ สร้างประโยชน์ให้กับองค์กร ผู้คน และสามารถสร้างผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจ 
 
๒.๔ ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม 
      องค์กรจำเป็นต้องสร้าง/กระตุ้นให้พนักงานในองค์กรเกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม                
ซึ่งจะช่วยให้องค์กรเติบโต และสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้กับองค์กรให้เติบโตด้วย องค์กรที่มีการพัฒนาพนักงานให้มี
ความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง จะสามารถทำให้พนักงานมีแนวทางใหม่ๆในการทำงาน แก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมองปัญหาเป็นสิ ่งท้าทายความสามารถ ท้าทายความคิด ซึ ่งเป็นจุดเริ ่มต้ นของ Growth 
Mindset ซึ่งสามารถทำให้องค์กรมีความได้เปรียบทางธุรกิจอย่างยั่งยืน 
  
๒.๕ ปัจจัยในการบูรณาการความคิดสร้างสรรค์กับการสร้างนวัตกรรม 

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม เพื่อให้องค์กรเกิดสิ่งใหม่ ทั้งมิ ติด้านผลิตภัณฑ์                
มิติบริการ มิติกระบวนการทำงาน รวมถึงมิติรูปแบบการดำเนินรูปแบบการดำเนินธุรกิจหรือภารกิจใหม่ขององค์กร 
(Business Model) ซึ ่งจะสร้างคุณค่า (Value) ใหม่ให้แก่องค์กร และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นรูปธรรม        
โดยนวัตกรรมจำเป็นต้องถูกพัฒนาเชื่อมโยง บูรณาการมาจากรากฐาน ๓ ปัจจัย ได้แก่  
(๑) นวัตกรรมต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 
(๒) นวัตกรรมต้องมีความใหม่ (Newness) ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ กระบวนการผลิตกระบวนการบริการใหม่ 
(๓) นวัตกรรมต้องสร้างคุณค่าใหม่ (Value) เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ การให้บริการ 
ยกระดับศักยภาพการแข่งขัน 
 
๒.๖ รูปแบบของนวัตกรรม  
                1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ ที ่ใช้กับคนหรือผู ้บริโภค               
ซึ่งนวัตกรรมที่จะเกิดข้ึนจะเก่ียวข้องกับส่วนประกอบ(components) และระบบ (System) 
                ๒. นว ัตกรรมด ้านบร ิการ  (Services Innovation) : ( Intangible product) หร ือ การบร ิการ 
(services) ไม ่สามารถจ ับต ้องได ้ เหม ือน  Product Innovation จะเป ็นร ูปแบบของการให ้บร ิการ เช่น                       
การเปลี่ยนแปลงของบริการด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียของ อจน. บริการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบริหาร
จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย สามารถให้ลูกค้ากำหนด ประเภท วิธีการการจ่ายเงินได้เอง เป็นต้น 
                3. นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) ถ้าเกิดขึ ้นจะมีผล กระทบต่อสังคมมากกว่า
รูปแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และบริการ 
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-๒๑- 

4. นวัตกรรมรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ขององค์กร (Business Model Innovation) ซึ่งสร้าง
คุณค่า (Value) ใหม่ให้แก่องค์กรที่มีการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ แต่ในปัจจุบันมรีูปแบบนวัตกรรมเกิดขึ้นหลาย
รูปแบบที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของหน่วยงานบุคลากร เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อองค์กร กลุ่มเป้าหมาย 
ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน ๑๐ รูปแบบ (Ten Type of Innovation Framework) ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 นวัตกรรมในด้านการจัดวางโครงสร้างรูปแบบต่าง ๆ  แบ่งเป็น 
1. Profit Model นวัตกรรมโมเดลธุรกิจแบบใหม่ๆ การสร้างรูปแบบการทำรูปแบบโมเดลธุรกิจ

เพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน หรือขายสินค้าได้แพงขึ้น เพ่ือสร้างกำไรมากขึ้น หรือเป็นวิธีการที่องค์กรจะเปลี่ยน Values 
มูลค่าของบริการให้เป็นกำไร 

2. Network – Values นวัตกรรมจากการสร้างเครือข่าย หรือความร่วมมือเพื่อให้เกิดมูลค่า  
หรือสร้างคุณค่าใหม่ ๆ โดยการทำงานร่วม หรือสร้างเครือข่ายกับคนอื่น ๆ เช่น Third Party, Vender, Cluster 
เป็นต้น 

3. Structure – นวัตกรรมจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างองค์กร การบริหารบุคคลากร
ใหม่ๆและกระบวนตัดสินใจ ในโครงสร้างองค์กร 

4. Process – นวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการ การผลิต บริการ แบบใหม่ๆ  
 กลุ่มที่ 2  นวัตกรรมด้านข้อเสนอที่ส่งมอบให้กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า 

5. Product Performance – นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพ คุณสมบัติ 
ความสามารถของ บริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ แตกต่างไปจากเดิม 

6. Product System – นวัตกรรมที่ได้จากกระบวนการพัฒนาระบบ ปรับปรุงกระบวนการผลิต 
และวิธีที่สร้างมูลค่าเพ่ิมโดยการเพ่ิม ส่วนเสริม บริการเสริม ให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ 

กลุ่มที่ 3  นวัตกรรมที่สร้างประสบการณ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย/ลูกค้า 
7. Service – นวัตกรรมการบริการแบบใหม่ๆให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย 
8. Channel – นวัตกรรมที่เกิดจากการสร้างช่องทางใหม่ๆในการส่งมอบ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ให้ถึงมือผู้บริโภคหรือติดต่อกับลูกค้า 
9. Brand – นวัตกรรมในการสร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์ของแบรนด์มีความน่าจดจำ               

ในแง่ไหนดี/ไม่ดี ให้มีคุณค่า 
10.   Customer Experience – นว ัตกรรมในการสร ้างร ูปแบบการต ิดต ่อล ูกค ้า  ให ้มี

ประสบการณ์ท่ีจะทำให้ผู้บริโภคจดจำบริการหรือผลิตภัณฑ์ได้ 
  

ทั้งนี้ รูปแบบนวัตกรรมทั้ง 10 รูปแบบ สามารถครอบคลุมทุกส่วนงานในองค์กร สามารถสร้างและ
พัฒนาได้โดยพนักงานทั้งองค์กร ทุกสายงาน ฝ่ายงาน หน่วยงาน ซึ่งจะช่วยสามารถเห็นแนวทางปัญหา สิ่งที่ต้อง
แก้ไขให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายมากขึ้น คลอบคลุมตรงประเด็นยิ่งขึ้น ขยายกรอบวิธีคิดเกี่ยวกับ
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-๒๒- 

นวัตกรรมและมีแนวทางในการพัฒนากว้างมากขึ้น นอกเหนือจากที่รู ้จักกันเพียง นวัตกรรมด้านกระบวนการ 
(Process Innovation) ผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) บริการ (Service Innovation) และมิติรูปแบบการ
ดำเนินธุรกิจหรือภารกิจใหม่ขององค์กร (Business Model) 
  
๒.๗ เป้าหมายการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรม 

องค์กรได้กำหนดค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้กับ
พนักงานในองค์กร โดยมีเป้าหมายการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรม ดังนี้  

1. ต้องการปรับปรุงกระบวนการ/ผลิตภัณฑ์/บริการ   
ให้พัฒนาดีขึ้นเรื่อย ๆ อย่างสม่ำเสมอ หากองค์กรต้องการสร้างวัฒนธรรมการสร้างสรรค์และพัฒนา

นวัตกรรมให้เกิดขึ ้น จะต้องมีการพัฒนากระบวนการ/ผลิตภัณฑ์/บริการอย่างต่อเนื ่องแม้องค์กรจะยังไม่                  
ประสบปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นก็ตาม แต่การปลูกฝังให้ทุกคนคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอว่า ถ้าจะพัฒนาองค์กรให้เติบโต 
ขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยวิธีการใหม่ๆ หรือสิ่งใหม่ๆจะทำได้อย่างไร 

2. การสร้างสิ่งใหม่ๆ/ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ/บริการใหม่ๆ  
เพื่อสร้างมูลค่าหรือการเติบโตให้กับองค์กรที่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ เทคโนโลยี 

การแข่งขัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำให้องค์กรต่าง  ๆ ได้รับผลกระทบอย่าง         
มีนัยสำคัญ สภาวะแวดล้อมภายนอกขององค์กร ณ ปัจจุบัน กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่า “Disruptive 
World” ตลอดจนการเปลี ่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive innovation) จนมีคำกล่าวหนึ ่งว่า                
“รีบเปลี่ยนแปลงเสียก่อน มิฉะนั้นคุณก็อาจจะถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลง”  จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการตระหนักถึง
ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง (Change) การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation and Thinking different) เพ่ือให้
การทำงานสามารถรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นการสร้างสิ่งใหม่ๆ/
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ/บริการใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่า สร้างนวัตกรรมให้กับองค์กรจึงเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่จะช่วยให้
ช่องทาง ตอบสนองสิ่งใหม่ๆให้กับลูกค้า ให้เป็นที่ต้องการของลูกค้า 

3. การแก้ปัญหาให้กับองค์กร/ลูกค้าได้ 
การคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจะช่วยให้สามารถนำไปประยุกต์

และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างท่วงที เพราะวิธีการคิดแบบใหม่ๆในอดีต อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาใน
ปัจจุบันได ้

สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ องค์กรอยากให้พนักงานมีทัศนคติแบบเป็นเจ้าของ/ผู้ประกอบการใน
องค์กร คือ รักองค์กรเปรียบเสมือนเป็นของตัวเอง โดยการคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ การกล้าเสี่ยงอย่างมีหลักการมี
เหตุผล หรือบางครั้งอาจจะมีแนวคิดที่แหวกแนว การทำสิ่งใหม่ๆ  ดังนั้น องค์กรต้องเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับ
พนักงานไดก้ล้าคิด กล้าเสี่ยง เพราะนวัตกรรมจะเกิดได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะมาจากพนักงาน ซึ่งรู้เรื่ององค์กร
มากที่สุด ใกล้ชิดและทำงานกับองค์กรมากกว่าคนอื่น ๆ เวลาที่ได้ความรู้ใหม่ๆ ได้ไปเปิดหูเปิดตาดูงาน หรือไปรับ



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
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-๒๓- 

ความรู้ด้านนวัตกรรมในภายนอก เช่น จากการศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัย หน่วยงาน R&D ที่ปรึกษา หน่วยงาน
รัฐ ไปดูงานต่างประเทศ ไปดูงานแสดงสินค้าใหม่ๆ พวกเขาเหล่านั้นจะสามารถนำมาเชื่อมโยงและต่อยอดในงาน 
หรือพัฒนานวัตกรรมในองค์กรได้ทันที  โดยไม่ต้องเสียเวลามาศึกษาหรือเริ่มจากศูนย์ แต่อาจจะต่อยอดจาก 10 
ไป 100 ได้ทันท ี
๒.๘ การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมให้กับองค์กร 

“วัฒนธรรม” เป็นวิถีชีวิต พฤติกรรม เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความดี ความงาม ความเจริญแก่หมู่คณะ      
ที่กลุ่มชน สังคม ผลิตหรือสร้างข้ึนมาด้วยการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน   

การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมจะเริ่มจากการออกแบบวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ สื ่อสารเพื่อสร้าง 
ความเข้าใจที่เหมือนๆ กัน รณรงค์ให้คนในองค์กรประพฤติปฏิบัติ และประเมินผลถึงความยั่งยืนของวัฒนธรรม 
เป็นระยะ ๆ  ซ่ึงการที่จะทำให้องค์กรมีวัฒนธรรมนวัตกรรมที่ยั่งยืนจะต้องร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของคนในองค์กร 
คือ 

๑. ผู้นำองค์กร (Innovative Leader) จะต้องเป็นผู้นำที่มีภาวะการนำที่เข้มแข็งเป็นแบบอย่าง (Role 
Model) ของพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมนวัตกรรมให้กับผู้อื่น  และผู้นำจะต้องมีหน้าที่สร้างบรรยากาศ  
ในที่ทำงาน ในลักษณะที่กระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานมีอิสรภาพ เสรีภาพ ในการหาความรู้ สื ่อสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งความสำเร็จ และความล้มเหลวในการปฏิบัติงานเพื่อนำมาสรุปเป็นบทเรียนที่ต้องกล้าคิด  
กล้าทำกล้ารับผิดชอบ ทำอะไรใหม่ ๆ ในอนาคต  

๒. พนักงาน (Innovative Employee) ที่จะต้องให้ความร่วมมือประพฤติปฏิบัติตามคุณลักษณะของ
วัฒนธรรมนวัตกรรมอย่างจริงจัง คุณลักษณะของพฤติกรรมระหว่าง Innovative Leader และ Innovative 
Employee  
ลักษณะของผู้นำและพนักงานในการสร้างวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร 

ลักษณะของผู้นำ ลักษณะของพนักงาน 
มี ค ว ามค ิ ด เป ็ นสากล  เ ข ้ า ใ จ ในกระแส                        

โลกาภิวัตน์ของสังคมโลก แสวงหาโอกาสการใช้
ทรัพยากรความรู ้ทุกรูปแบบจากทุกแห่งบนโลก  
ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการบริหาร
องค์กรจะอยู่ที ่ว่าผู้บริหารมีความสามารถในการ
มองอนาคตอย่างไร แล้วปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของ
องค์กรอย่างไรในการสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน 

ใฝ่รู้เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
นำมาซึ่งนวัตกรรม โดยองค์กรต้องส่งเสริมและพัฒนาให้
พนักงานมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ ทั้งใน
สาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติงานอยู่และเรื่องอื่น ๆ ที่พนักงาน
สนใจ 

มีภาวะผู้นำที่ใช้ความร่วมมือประสานงานกันใน
แ น ว ร า บ  ( Collaboration) ม า ก ก ว ่ า ใ ช้                 
สายการบังคับบัญชา (Hierarchy) เพี่อก่อให้เกิด

คิดนอกกรอบ โดยองค์กรจึงต้องพัฒนา เปิดโอกาสให้
คนคิดนอกกรอบ เริ ่มจากเปิดโอกาสให้ตั ้งคำถาม เช่น            
ทำไปทำไม ทำแล้วได้อะไร ทำวิธีอื่นได้ไหม ทำมากกว่านี้
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-๒๔- 

ลักษณะของผู้นำ ลักษณะของพนักงาน 
บรรยากาศในการทำงานที่มีความเชื่อถือไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน มีเสรีภาพในการปฏิบัติงาน ส่งเสริม
ให ้พน ักงานกล ้าค ิดในส ิ ่ งท ี ่ แตกต ่างไปจาก          
กรอบเดิม ๆ 

ได้ไหม คุณคิดว่าอย่างไร เป็นต้น การตั้งคำถามจะเกิดจาก
การทำงานที่ใช้ความคิด ความสงสัย เป็นพื้นฐานนำมาซึ่ง
สิ่งใหม่ ๆ กระบวนการใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน 

เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เริ่มตั้งแต่การกำหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ แล้วสื่อสาร
อย ่างช ัดเจน เพ ื ่อสร ้างความเข ้าใจร ่ วมกัน                  
และกระตุ้นผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติร่วมกับ
พนักงาน  

เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื ่นจะเป็นการ              
เพิ ่มโอกาสในการได้มาซึ ่งข้อมูลใหม่ ๆ ว ิธ ีการใหม่ 
ๆ ความรู้ใหม่ ๆ แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์
ผสมผสานกับความรู้เดิมของเรา ซึ่งอาจได้มุมมองใหม่ ๆ 
มาต่อยอดการปฏิบัติงานให้ได้รับผลลัพธ์ของงานที ่ดี
กว่าเดิม 

ทำต ัว เป ็นแบบอย ่างในการบร ิหารความ
เปลี่ยนแปลง ลงมือปฏิบัติให้เห็นจริง อดทนและ
ควบคุมอารมณ์ต่อเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง พร้อมและร่วมมือใน
การเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา 

กล้าพูด กล้าริเริ ่มทำ โดยองค์กรจะต้องหากลวิธีใน
การกระตุ ้นให้พนักงานกล้าคิดที่แตกต่างไปจากคนอ่ืน 
และจะกล้าพูดที ่ไม่เป็นการก้าวร้าวด้วย แต่การแสดง
ความคิดเห็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการไม่ละเมิดสิทธิ
ในการแสดงความคิดเห็นของคนอื่น เมื่อคนกล้าคิดแล้ว
องค์กรต ้องเป ิดเวทีให ้พนักงานกล้าทดลองทำตาม
ความคิดที ่เหมาะสมด้วย ทั ้งในขอบเขตของงานที่ เขา
รับผิดชอบและงานอื่น ๆ ที่เขาสนใจด้วย หรือสัปดาห์ละ 
1 วัน เพื ่อไปทำงานในโครงการที ่ตนเองสนใจได้อย่าง
อิสระ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม 

สนับสนุนการเปลี ่ยนแปลง ด ้วยการสร้าง
บรรยากาศในการปฏิบัติงาน ให้คนกล้าคิดอย่าง
สร้างสรรค ์กล้าถามในประเด็นที่สงสัย กล้าทดลอง
ทำ และกล้าแสดงความรับผิดชอบ นำสิ ่งที ่เป็น
ปัญหามาเป็นบทเรียนเพื่อการพัฒนางานในอนาคต 

กล้ารับความผิดพลาด ซ่ึงเมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นใน
แต่ละโครงการ หรือการทำงานประจำที่ไม่เป็นโครงการ
เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่ง ทีมงานควรมีการทบทวนถึงสิ่งที่ได้
ทำลงไปแล้วว่า ประสบความสำเร็จตรงไหน และมีปัญหา
ตรงไหน สิ่งที่ทำแล้วประสบความสำเร็จ ผู้นำก็ควรยกย่อง
ชมเชย ให้รางวัล หรือฉลองร่วมกัน สำหรับกรณีที่เป็น
ปัญหาควรมีการสนทนากันเพื่อสรุปถึงสาเหตุ อุปสรรค
ของการปฏิบัติงานที่เป็นปัญหา เทคนิคที่ใช้ในการสนทนา
อาจจะประย ุ กต ์ ใ ช ้  ส ุ นทร ี ย เ ส วนา  ( CoP) หรื อ 
After Action Review (AAR) ท ี ่ เน ้นการแลกเปล ี ่ ยน
เรียนรู้เพื่อต่อยอดเป็นความคิดใหม่ ความรู้ใหม่ นำมา
พัฒนาปรับปรุงงานในรูปแบบใหม่ ๆ  
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๒.๙ แนวทางการสร้างสรรค์สู่การพัฒนานวัตกรรมในองค์กร 
ผู้บริหารเห็นความสำคัญการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมเป็นหลั กการสำคัญ

พื้นฐานในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ปฏิบัติตนเป็นต้นแบบ ต้องเปิดใจยอมรับความคิดเห็นใหม่ๆ ยอมรับ
ความความคิดต่างจากพนักงาน และกล้าตัดสินใจ สามารถจัดการความเสี่ยงและวางแผนกลยุทธ์ได้  

1. การสร้างบรรยากาศความคิดสร้างสรรค์ 
องค์กรต้องมีการนำวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ในกระบวนการทำงาน และถ่ายทอดสร้างองค์

ความรู้ เพ่ือให้คนทำงานมีแนวทางปฏิบัติในการคิดสร้างสรรค์ให้เข้ากับกระบวนการทำงานประจำวัน รวมทั้งสร้าง
พื้นที่ปลอดภัย ให้กล้าคิด กล้าพูด กล้าเสนอความคิดเห็นที่แปลกใหม่  โดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับผู้บริหาร
จนถึงระดับปฏิบัติการ รู้จักการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep listening with empathy) เพื่อให้รู้ความต้องการ (Need, 
want) ปัญหา (Problem) ความเชื่อ ทัศนคติ (Belief, attitude) ฝึกการถามอย่างสร้างสรรค์เพื ่อให้สามารถ            
คิดคำตอบ การสร้างไอเดียมาก ๆ อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนการเข้าใจซึ่งกันและกัน (Understanding) ทักษะ
เหล่านี้นี้สำคัญมาก ๆ สำหรับคนเป็นหัวหน้าและทุก ๆ คนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรมีการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) อย่างเหมาะสม ให้พนักงานเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ทั ้งในและนอก
องค์กร 

2. การพัฒนาและบ่มเพาะพนักงานอย่างต่อเนื่อง  
พนักงานองค์กรต้องมีการพัฒนา Mindset ให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าเสี่ยงอย่างมีหลักการ เพ่ิมเสริม

ทักษะ ความคิดเครื่องมือต่าง ๆ ด้วยการไปดูงาน  การอบรมสัมมนาต่าง ๆ การทดลองทำสิ่งใหม่ๆ การไปร่วมมือ
กับหน่วยวิจัยต่าง ๆ เป็นต้น 

3. การริเริ่มทำโครงการ  
องค์กรต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทำ Project เล็ก ๆ ก่อน เปิดโอกาสให้พนักงานได้

โอกาสทำสิ่งใหม่ๆ หรือทดลองทำโปรเจคเล็ก ๆ ในองค์กรร่วมกัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริม
และสนับสนุนการให้คุณค่าและรางวัลสำหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ เช่น การแก้ไขปัญหาในองค์กร 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมข้ึนมาได้ เป็นต้น 

ดังนั้น  องค์กรจึงต้องพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้เท่าทันเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการบ่มเพาะบุคคลากรให้เข้าใจและมีความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรม 
(Creative thinking & Innovation Mindset) กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์ กล้าทำอย่างมีเหตุและผล (from Fixed 
Mindset to Growth Mindset) เสริมสร้างความรู้ ทักษะ จนสามารถประยุกต์ใช้ในพัฒนาการทำงานกระบวนการ
ทำงาน (Process Innovation) ให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง 

ตลอดจนการพัฒนาองค์กรสร้างนวัตกรรม สร้างบรรยากาศให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การเปิดโอกาส
ให้ทุกคนในองค์กร ได้คิดสร้างสรรค์ กล้าที่จะนำเอาเสนอแนวความคิดดี ๆ เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม 
(Innovation) หรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ บริการใหม ่ๆ และรูปแบบธุรกิจใหม่ (Product, 
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Process, Service, Business Innovation) เป็นต้น ที่มีคุณค่ามีประโยชน์ ( Value Creation ) และสามารถนำมา
ส่งต่อหรือขยายได้ในเชิงพาณิชย์ (Commercial) ได้อย่างมั่นใจจนสามารถต่อยอดเป็นการพัฒนานวัตกรรม
รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ (Business Model Innovation) ได้ในที่สุด 

การพัฒนาพนักงานให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำได้ เพราะความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่พรสวรรค์ 
แต่เป็นทักษะที่สามารถส่งเสริม และฝึกฝน เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนได้  มีการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ ๆ และผลักดันการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขัน
และเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรับมือกับความท้าทายการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันได้ 

 
2.10 มูลค่าของนวัตกรรม (Value Innovators)    

องค์กรจะประสบความสำเร็จด้านการพัฒนานวัตกรรมเหนือคู่แข่งจะต้องเกิดขึ้นจากความแตกต่าง
เหนือกว่าองค์กรอื่นในธุรกิจเดียวกัน  ปัจจัยที่จะทำให้องค์กรเกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขันอย่างต่อเนื่อง คือ
ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร รวมถึงคุณค่าที ่นำเสนอให้กับลูกค้า             
ในลักษณะที ่แตกต่างจากคู ่แข่งขัน (Value Innovation) ซึ ่งเป็นสิ ่งที ่คู ่แข่งขันหลักละเลยและนำไปสู ่การ
เปลี่ยนแปลงในธุรกิจการแข่งขัน (Disruptive Innovation)  

Value Innovators คือ องค์กรที ่มุ ่งเน้นการนำเสนอคุณค่าที่แตกต่างจากคู่ แข่งขันให้กับลูกค้า 
องค์กรที่เป็น Value Innovator จะไม่นำเสนอสินค้าหรือบริการเนื่องจากคู่แข่งนำเสนอด้วย แต่จะคิดในแง่ของสิ่ง
ที่ลูกค้าจะได้รับ ถึงแม้คุณค่าเหล่านั้นจะอยู่นอกเหนือจากสิ่งที่องค์กรมีในปัจจุบัน 

 
๒.๑1 ประโยชน์ของการพัฒนานวัตกรรมต่อการเรียนรู้ 

การพัฒนานวัตกรรมในองค์กร จะช่วยให้พนักงานได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่จะเกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง และพัฒนาเชิงรุกขององค์กรอย่างยั่งยืน ดังนี้ 

1. เข้าใจ Innovation Mindset การคิดเชิงนวัตกรรมจากภายใน (Inside out) เพ่ือให้กล้าคิดอย่าง
สร้างสรรค์ กล้าทำอย่างมีเหตุผล และมีความรับผิดชอบด้วยตัวเอง (accountability) เพ่ือการพัฒนาเชิงรุก 
(Proactive) ในการทำงานและพัฒนานวัตกรรมในองค์กรได้ และสามารถพัฒนา Mini-Innovation Project 
ออกมาเป็นต้นแบบแนวคิดเพ่ือนำไปต่อยอดต่อไปได้  

2. เข้าใจองค์ประกอบของนวัตกรรมอย่างถูกต้อง สามารถก้าวข้ามความคิดที่ว่านวัตกรรมเป็นเรื่อง
ยาก และเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร/คนเก่ง/ฝ่าย R&Dเท่านั้น ที่จะทำได้ 

3. มีแนวคิดในการพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และต่อยอดไปเป็นการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กรได้ 
4. มีแนวทางในพัฒนานวัตกรรมในหลายรูปแบบ ตลอดจนได้เรียนรู้เครื่องมือ/เทคนิค/วิธีการที่นำไป

ประยุกต์ในการพัฒนานวัตกรรมได้ 
๕. สามารถเข้าใจการทำงานเป็นทีม (Cross Functional Team) กับการอยู่รอด อยู่ร่วม อยู่อย่างมี

ความหมาย เพ่ือพัฒนานวัตกรรมให้องค์กรอย่างต่อเนื่องได้ 
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๖. นำเทคนิค/วิธีการเพ่ือการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์การทำงานใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. ก่อให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันเนื่องจากองค์กรสามารถที่จะนำเสนอสินค้า บริการ และ

กระบวนการในการทำงานใหม่ๆ ให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
8. มีสิ่งใหม่ๆ มานำเสนอให้กับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ย่อมจะทำให้คู่แข่งไม่สามารถที่จะ

ตามได้ทันและลอกเลียนแบบได ้
9. ช่วยให้องค์กรได้รับการปกป้องทางทรัพย์สินทางปัญญาจากคู่แข่งขัน ทำให้คู่แข่งขันที่คิดจะผลิต

สินค้าหรือบริการในลักษณะเหมือนกันจำต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ 
10. เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนกฎเกณฑ์และวิธีการในการแข่งขันเสียใหม่ เพื่อให้องค์กรที่เป็นเจ้า

ตลาดอยู่เดิมต้องสูญเสียความสามารถท่ีมีอยู่เดิมไป 
 
2.12 การนำเสนอคุณค่าให้กับลูกค้า 

องค์กรที่จะประสบความสำเร็จจะต้องไม่ให้ความสนใจต่อกรอบหรือข้อจำกัดที่มีอยู่ในปัจจุบั น แต่
ควรจะถามตนเองว่าถ้าองค์กรจะเริ่มต้นใหม่ องค์กรจะทำอะไรบ้าง องค์กรจะต้องถามและตอบคำถามท่ีสำคัญ 

1. อะไรคือปัจจัยในการแข่งขันที่องค์กรสามารถท่ีจะเลิกไปได้ ทั้งนี้เนื่องจากอาจจะมีความเป็นไปได้
ว่าอาจจะมีปัจจัยบางประการที่นำเสนอให้กับลูกค้าเป็นสิ่งที่ล้าสมัยไปแล้ว เนื่องจากความต้องการของลูกค้ามีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

2. อะไรคือปัจจัยในการแข่งขันที่สามารถปรับให้ต่ำกว่ามาตรฐานของธุรกิจ ทั้งนี้เนื่องจากในสินค้า
และบริการที่องค์กรนำเสนอให้ลูกค้าในปัจจุบันอาจจะมีลักษณะที่มีการออกแบบและนำเสนอเกินกว่าที่ลูกค้า
ต้องการ เนื่องจากภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงทำให้องค์กรต่าง ๆ พยายามที่จะเพ่ิมเติมสิ่งต่าง ๆ เข้าไปที่สินค้าและ
บริการเพื่อให้สามารถที่จะชนะคู่แข่งขันได้ทั้ง ๆ ที่สิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าให้คุณค่าหรือต้องการ 
 
๒.๑3 การเชื่อมโยงและบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความรู้กับการสร้างความคิดสร้างสรรค์สู่การ
สร้างนวัตกรรมขององค์กร ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน  

การสร้างความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมองค์กร จำเป็นต้องใช้กระบวนการบริหารจัดการ
ความรู้ตามมาตรฐาน ซึ่งผลการบริหารจัดการความรู้และการพัฒนานวัตกรรม (Best Practices) ตามข้ันตอนจะได้
นวัตกรรมขององค์กรที่ตอบสนองต่อเป้าหมายที่กำหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเชื่อมโยงและบูรณาการการ
จัดการความรู้ขององค์กร ดังนี้ 
 

ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการ 
๑ การบ่งชี้ความรู้ 

  
การกำหนดนโยบาย  วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าหมาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย พิจารณาว่าองค์กรจำเป็นต้องรู้อะไร  เพื่อนำความรู้ที่ได้ต่อ
ยอดการสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กร หรือว่าองค์กรมีความรู้อะไรบ้าง อยู่ใน



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๒๘- 

ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการ 
รูปแบบใด อยู่ที่ใคร ในลักษณะความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) หรือ 
ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)  

๒ การสร้างและแสวงหา
ความรู้   

การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า กำจัด
ความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว เมื่อสำรวจแล้วเห็นว่าความรู้ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ก็ต้อง
ไปแสวงหามาเพิ่มเติมให้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด โดยการประเมิน
สถานการณ์ สถานภาพองค์กร องค์ความรู้ที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับ
องค์กรรวมทั้งทรัพยากรที่ต้องการ เพื่อให้การจัดการความรู้บรรลุตาม
เป้าหมาย เพื่อให้องค์ความรู้สามารถต่อยอดให้เกิดเป็นนวัตกรรมองค์กร
ประเภทต่าง ๆ  

๓ การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ 

เมื่อได้ความรู้มาเพียงพอแล้วให้วางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อม
สำหรับการเก็บความรู้ อย่างเป็นระบบในอนาคต นำมาจัดหมวดหมู่ให้
ชัดเจน และจัดเก็บไว้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเอกสาร หนังสือ เทป วีซีดี   
เป็นต้น  หรือนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนและจัดเก็บองค์
ความรู้ ให้ง่ายต่อการค้นหา สืบค้น โดยอาจแบ่งความรู้ให้เป็นกลุ่มๆ  ๓ 
กลุ่ม คือ ความรู้ระดับบุคคล (Individual) ความรู้ระดับทีมงาน หรือกลุ่ม
คน (Team / Group) และความรู้ระดับองค์กร (Organization) หรือแบ่ง
ประเภทตามความเหมาะสมกับบริบทองค์กร 

๔ การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้  

การคัดเลือกปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน 
ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ ง่ายต่อการนำไปใช้ โดยประมวลองค์ความรู้ที่
สำคัญและจำเป็นจากหน่วยงานภายนอก และจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ไว้แล้ว
มาทบทวน กลั่นกรอง ให้มีความทันสมัย  

     ๕ การเข้าถึงความรู้ 
 

การทำให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว        
เ ช ่ น  น ำ ร ะบบ เทค โน โลย ี ส า ร สน เทศ  ( IT) Web board บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

     ๖ การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ 

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ในกรณีเป็นประเภทความรู้ที ่ฝังอยู ่ตัว
บ ุคคล Explicit Knowledge อาจจ ัดทำเป ็นเอกสาร ฐานความรู้  
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็นความรู้ที่ชัดเจน  Tacit Knowledge 
อาจจัดทำเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี ้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น  

     ๗ การเรียนรู้ขององค์กร ควรทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จาก
การสร้างองค์ความรู ้ และนำความรู ้ไปใช้ เพื ่อให้เกิดการเรียนรู ้และ
ประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ควรกำหนดให้
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-๒๙- 

ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการ 
บุคลากรในองค์กรต้องใช้ KM เข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อผลงานที่มี
ประสิทธิภาพ โดยอาจกำหนดเป็นนโยบาย จากผู้บริหารขององค์กรก็ได้ 

 

๒.๑4 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
เป็นกรอบความคิด เพื่อให้ อจน. มีการจัดสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรม

ภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ประกอบด้วย ๖ 
องค์ประกอบ ดังนี้ 

๑. การเตรียมการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก
ผู้บริหารทีมงานและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระบบติดตามและประเมินผล กำหนดปัจจัยความสำเร็จอย่างชัดเจน 

๒. การสื่อสาร เช่น กิจกรรมที่ทำให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทำประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน 
และแต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างไร 

๓. กระบวนการและเครื่องมือช่วยให้การค้นหาเข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ สะดวก 
รวดเร็วขึ ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื ่องมือ ขึ ้นกับชนิดของความรู ้ ลักษณะขององค์กร (ขนาด              
สถานที่ตั้ง) ลักษณะการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากรที่มีอยู่ 

๔. การเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและหลักการของการสร้างความคิด
สร้างสรรค์เพื่อให้ได้นวัตกรรม โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ การประเมินผล            
และปรับปรุง 

๕. การวัดผล โดยใช้กระบวนการความรู้ “ก่อน” และ “หลัง” การปฏิบัติงาน หรือ Before & After 
Action Review เพ่ือให้ทราบว่าการดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ มีการนำผลของการวัดมาใช้ในการ
ปรับปรุงแผนและการดำเนินการให้ดีขึ้น มีการนำผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคคลในทุกระดับ ถึงประโยชน์ 
และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าวัดผลที่ขั้นตอนไหน ได้แก่ วัดระบบ (System) วัดที่ผลลัพธ์ (Output) หรือวัดที่
ประโยชน์ที่ได้รับ (Outcome) 

๖. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ  
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้น 
ระยะยาว การบูรณาการกับระบบที่มีอยู่ การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ปัจจัยที่จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
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-๓๐- 

เพ่ือต่อยอดเป็นนวัตกรรมให้กับองคก์ร พบว่า  อจน. มีบุคคลากร สถานที่ที่จะอำนวยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใน
รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดเป็นค่านิยม วัฒนธรรม 

 
2.15 ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จ 

ความสำเร็จในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ จะประสบ
ผลสำเร็จ ต้องมีปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จ ดังนี้  

๑. ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์และแผนงานวิจัยและ  
นวัตกรรมสำคัญ 

๒. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร  
๓. การสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับหน่วยงานภายในองค์กร โดยการแปลงเป้าหมายและ

ยุทธศาสตร์นวัตกรรม ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) มาเป็นเป้าหมายและแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความคิด
สร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมของหน่วยงาน 

๔. การปรับเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนทัศน์การพัฒนาระบบพัฒนาจัดการนวัตกรรมขององค์กรให้
เป็นค่านิยม วัฒนธรรม ที่มีท้ังวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร 

๕. การปรับระบบการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ  
๖. การกำหนดผู้รับผิดชอบและความต่อเนื่องในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 
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-๓๑- 

2.16 กระบวนการดำเนินงานที่มีคุณภาพตามวงจร PDCA 
องค์การจัดการน้ำเสียได้ให้ความสำคัญในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น โดยนำเครื่องมือสำหรับ

การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานที่มีคุณภาพตามวงจร P - D - C - A หรือ Plan - Do - Check - Act มาใช้

โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

Plan (การวางแผน) หมายถึง การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน วิธีการและ

ขั้นตอนที่จำเป็น เพ่ือให้การดำเนินการประกันคุณภาพบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ 

Do (การดำเนินการ) หมายถึง การปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ การดำเนินการต่าง 

ๆ จะเป็นไปตามขั้นตอนหรือระบบงานที่ออกแบบหรือกำหนดไว้ โดยหน่วยงานนั้น ๆ และจะต้องเก็บรวบรวม

ข้อมูลและบันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานไว้ ด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป 

Check (การตรวจสอบ) หมายถึง การตรวจสอบระบบกลไกของการดำเนินงาน รวมทั้งผลปฏิบัติงาน

ว่าได้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ หรือไม่ หากมีปัญหาหรือจุดอ่อนของการดำเนินงานควร

ได้มีการค้นหาสาเหตุและวางมาตรการในการแก้ไขต่อไป ทั้งนี้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของงาน 

Act (การปรับปรุงพัฒนา) หมายถึง การวางมาตรการในการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบกลไกใน

การดำเนินการ เพื่อเอื้อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวควรเป็นข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการ

ดำเนินการในปีต่อไป 
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-๓๒- 

บทที่ ๓ 
การวิเคราะห์ ประเมินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรม 

 
การกำหนดแนวทางการสร้างความคิดสร้างสรรค์และการบริหารจัดการนวัตกรรมที่จะดำเนินการ            

ในอนาคตจำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องและความเชื่อมโยงกับแผนและนโยบายของชาติที่สำคัญ ตลอดจน
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของธุรกิจ (Scenario)  ที่เกี ่ยวข้องกับการบำบัดน้ำเสีย และ
การศึกษาข้อมูลคู่เทียบในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ทั้งนี้เพ่ือให้แนวทางการ
จัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ อจน. ที่จะดำเนินการในอนาคต สามารถสนับสนุนและส่งเสริมนโยบาย
ระดับชาติที่สำคัญ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่เป็นสากล 
โดยมีแผนงานและนโยบายของชาติสำคัญ ที่ได้นำมาวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้  

-  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)    
-  ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)    
-   น โ ยบายและแผนว ิ ทยาศาสตร ์  เ ทค โน โลย ี แ ละนว ั ตกรรมแห ่ ง ชาต ิ  ฉบ ั บท ี ่  ๑                                  

(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔)   
-  แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ  
-  การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ 
-  แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

๓.๑ แผนพัฒนาองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
แผนพัฒนาองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 จัดทำเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทาง และกลไก 

ในการขับเคลื ่อนการทำงานตามพันธกิจขององค์การจัดการน้ำเสียให้บรรลุผลสำเร็จ  โดยดำเนินการให้                             
มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ                           
(ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องสิ่งแวดล้อม) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   
(พ.ศ.2560 - 2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นโยบายประเทศไทย 4.0 แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
สาขาสาธารณูปการ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยปี (พ.ศ. 2561 - 2565) แนวนโยบายภาพรวมสาขา
สาธารณูปการ (Umbrella Statement) และนโยบายคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียต่อบทบาทภารกิจของ
องค์การจัดการน้ำเสียที่ดำเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หลักในการจัดการน้ำเสียขององค์การจัดการน้ำเสีย  
 
สาระสำคัญของแผนพัฒนาองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 สรุปได้ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 

บริหารจัดการน้ำเสียชุมชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน ภายในปี 2569 
 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๓๓- 

ค่านิยมองค์กร  
มุ่งม่ันผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ เชี่ยวชาญในหน้าที่  

วัฒนธรรมองค์กร  
เป็นองค์กรที ่มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และเน้นให้บุคลากรขององค์กรเป็นทรัพยากร                    

ที่มีค่าที่สุด 
พันธกิจ  

1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการจัดการน้ำเสียภายในเขตพ้ืนที่จัดการน้ำเสีย  
2. การให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่จัดการน้ำเสีย  
3. บริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เก่ียวข้องกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ 

โดยนำไปพิจารณาประกอบเพื่อกำหนดแนวทางการสร้างความคิดสร้างสรรค์และการบริหารจัดการนวัตกรรมของ 
อจน. ในอนาคต ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์สู่ความยั่งยืน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
 

๓.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้จัดทำบนพื้นฐาน              

ของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable  Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไปสู่ประเทศ
ไทย ๔.๐ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้มุ่งเน้นเรื่องการนำผลงานวิจัยให้
เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ใช้ได้จริงในองค์กร เช่น ลดค่าใช้จ่าย ลดการนำเข้าเทคโนโลยี และสร้างรายได้จากการ
นำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงธุรกิจ รวมทั้งให้ความสำคัญในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ พบว่า มีประเด็น ๒ 
ยุทธศาสตร์หลัก ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานของ อจน. และควรนำไปพิจารณาประกอบเพ่ือกำหนดแนวทางการ
จัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมของ อจน. ในอนาคต ดังนี้  
 ตาราง ๓-1 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)    

ยุทธศาสตร์  
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ แนวทางการสร้างความคิด
สร้างสรรค์และการบริหารจัดการ

นวัตกรรม อจน. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔:   
การเติบโตที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และ
ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ
ระบบนิเวศ โดยให้ความสำคัญเป็นลำดับ
แรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

การมีองค์ความรู ้ และนวัตกรรม
ด้านการบริหารจัดการระบบบำบัด
น้ำเสีย เพื ่อให้น้ำเสียที ่บำบัดได้



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๓๔- 

ยุทธศาสตร์  
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ แนวทางการสร้างความคิด
สร้างสรรค์และการบริหารจัดการ

นวัตกรรม อจน. 
อันตราย ฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำสำคัญของ
ประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 

สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ได้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๘:   
การพัฒนาวิทยาศาสตร์   
เทคโนโลยีวิจัยและ
นวัตกรรม 

ให้ความสำคัญกับการใช้องค์ความรู ้ทาง
ว ิทยาศาสตร ์ผลงานว ิ จ ั ยและพ ัฒนา 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาค
ธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้ง
ให ้ความสำค ัญก ับการพ ัฒนาสภาวะ
แวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออำนวยทั้ง
การลงทุนด้านการวิจัยและการพัฒนา การ
พัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหาร
จ ัดการ เพื ่อช ่วยขับเคล ื ่อนการพ ัฒนา
ประเทศ 

เน ้นการจ ัดการองค ์ความร ู ้ ใน
องค์กรไปเชื่อมต่อหรือผลักดันให้
เกิดเป็นนวัตกรรมที ่สร้างคุณค่า
และเป็นประโยชน์ โดยการนำองค์ 
ความรู ้และนวัตกรรมที่ได้ไปเพ่ิม
มูลค่าหรือแก้ปัญหาให้กับองค์กร
ก ่อให ้ เก ิดการเพ ิ ่ มรายได ้  ลด
รายจ่าย โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

 
๓.3 ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2664) 

สำหรับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งจัดทำโดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดวิสัยทัศน์การวิจัยของชาติให้มีและเกิดการนำงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์อย่างมีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ดังนี้  

“ประเทศไทยเป็นประเทศที ่พัฒนาโดยใช้การวิจ ัยและนวัตกรรม มีผลงานวิจัยที ่มีคุณภาพ                    
มีการนำองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในด้านสังคมและเศรษฐกิจและ                      
มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ให้มั่นคง 
มั่งค่ัง อย่างยั่งยืน”  

นอกจากนี้ เป้าหมายของยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ได้มุ่งเน้นในเรื่องการสร้างและใช้ประโยชน์
งานวิจัย ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ เพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้มากขึ้น โดยสนับสนุนให้ทุกอง ค์กร
ดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ในการแก้ปัญหาและสามารถนำไปใช้ได้จริง ลดการ
นำเข้าเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมให้สามารถเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อใช้งานวิจัยในการขับเคลื่อน
ประเทศ สร้างความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้พบว่า มีประเด็นหลักซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  
ที ่เกี ่ยวข้องกับภารกิจของ อจน. และต้องนำไปพิจารณาประกอบเพื ่อกำหนดแนวทางการวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมของ อจน. ในอนาคต ดังแสดงในตารางที่ ๓-๒ 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๓๕- 

ตารางท่ี ๓-๒ ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์การวิจัยฯ 

ฉบับท่ี ๙ 
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ แนวทางการสร้างความคิด

สร้างสรรค์และการบริหารจัดการ
นวัตกรรม อจน. 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒:  
เร ่งส ่งเสริมการวิจ ัยและพัฒนา
เพ ื ่ อ ให ้ บ ร รล ุ เ ป ้ าหม ายแล ะ
สนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนและ
ม ุ ่ ง เน ้ นตามย ุทธศาสตร ์ แล ะ
แผนพัฒนาประเทศ และภารกิจ
ของหน่วยงานโดยรัฐลงทุนเพื่อการ
ว ิจ ัยและพ ัฒนาเพ ิ ่ มข ึ ้นอย ่าง
ต่อเนื่อง 

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
จากการวิจัยซึ่งครอบคลุมถึง การ
วิจัยพื ้นฐาน การวิจัยและพัฒนา 
และการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ 
ทั ้งภาครัฐและภาคเอกชน ภาค
การศึกษา ภาคสังคม/ ชุมชุน และ
เพิ ่มการลงทุนเพื ่อการวิจัยและ
พัฒนาของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 

จัดทำยุทธศาสตร์และแผนการวิจัย
และพัฒนาและจัดสรรงบประมาณ
การวิจัยของหน่วยงาน โดยมุ่งเป้า
สนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ เพื ่อให้ประเทศไทยเป็น
สังคมนวัตกรรมบนฐานความรู้ดา้น
การวิจัย และเป็นประเทศเศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๖:  
เพิ ่มจำนวนและพัฒนาศักยภาพ
ของบ ุคลากรด ้านการว ิจ ัยและ
พัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการ
ว ิจ ัยและพัฒนาของประเทศทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชนภาคการศึกษา 
ภาคสังคม/ชุมชน ให้มีจำนวนและ
คุณภาพมากขึ้น 

มีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
ที ่ม ีคุณภาพในจำนวนเพ ียงพอ 
รวมถึงเสริมสร้างสมรรถนะและ
สน ั บ สน ุ นบ ุ ค ล าก ร เพ ื ่ อ ก า ร
ขับเคลื ่อนการสร้างองค์ความรู้  
งานวิจัยและการใช้ประโยชน์ในวง 
กว้าง อีกทั้งพัฒนาศักยภาพ ด้าน
การคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล เพื่อเป็นฐาน
การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนา 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๗:  
พัฒนาความร่วมมือของเครือข่าย 
ว ิ จ ั ย ในประ เทศและระหว ่ า ง
ประเทศ 

สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและ
พัฒนาในรูปแบบหุ้นส่วนความ
ร่วมมือ(Collaborative 
Partnership)ระหว่างเครือข่ายทุก
ภาคส่วนและทุกระดับ ทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศ 

สร้างเครือข่ายวิจัยร่วมกับภาคส่วน
ต่าง ๆ เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาค
วิชาการ และภาคท้องถิ ่น และมี
ส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จาก
องค์ความรู ้ การวิจัย การบริหาร
จ ัดการและการสน ับสน ุนว ิจัย 
รวมทั้งมีความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 
ระหว่างเครือข่ายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๓๖- 

๓.4 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔)  
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ให้ความสำคัญกับการ

พัฒนาและสร้างฐานเศรษฐกิจของประเทศให้มีเสถียรภาพ ยืดหยุ่น มีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจา ก
ภายนอก พร ้อมทั ้งการพัฒนาด้านทร ัพยากรมน ุษย ์ ส ังคม ช ุมชน ท้องถิ ่น ความมั ่นคงทางพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน โดยเน้น
การบูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพ่ือ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีประเด็นวิสัยทัศน์ ที่กำหนดไว้ 
คือ “นวัตกรรมสีเขียวเพื่อสังคมดี มีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ”  

นอกจากนี้ เป้าหมายหลักของนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑ ยังมุ่งเน้นให้แต่ละองค์กรมีการวิจัยเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์กร
บนฐานความรู้ และเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั ้งในและต่างประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี                  
และนวัตกรรม (วทน.) อย่างสมดุลทั ้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ลดการพึ่งพาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์                 
จากต่างประเทศ โดยใช้องค์ความรู้ งานวิจัยและพัฒนา เป็นระบบภูมิคุ้มกัน และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการ
ดำเนินงานขององค์กร  

อย่างไรก็ตาม พบว่ามีประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมซึ่งกำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์แผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของ อจน. และควรนำไปพิจารณาประกอบเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมของ 
อจน. ในอนาคต ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๓-๓  นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๖๔) 

นโยบายและแผน วทน. 
ฉบับท่ี ๑ 

เป้าหมาย แนวทางการสร้างความคิดสร้างสรรค์และ
การบริหารจัดการนวัตกรรม อจน. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑:  
การพัฒนาความเข้มแข็ง
ของสังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่น  

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

สร้างนวัตนกรรมที่ใช้งานได้ง่าย แต่มี
ประสิทธิภาพ สามารถให้ประชาชนทั่วไปได้
มีส่วนร่วมในการใช้งาน เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย 

ยุทธศาสตร์ ๔:  การพัฒนากำลังคน ยกระดับ
สมรรถภาพและเพ่ิมขีด

พัฒนากำลังคนของ อจน. ให้มีศักยภาพ 
เพ่ือก่อให้เกิดนวัตกรรมและการบริการใหม่ 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๓๗- 

นโยบายและแผน วทน. 
ฉบับท่ี ๑ 

เป้าหมาย แนวทางการสร้างความคิดสร้างสรรค์และ
การบริหารจัดการนวัตกรรม อจน. 

การพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพทุนมนุษย์ของ
ประเทศ 

ความสามารถ ทางวิชาชีพ ทักษะ 
และองค์ความรู้ 

เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ด้วยการมี
องค์ความรู้ มีความเชี่ยวชาญ มาใช้ใน
องค์กร และสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็ง
ด้านการวิจัยและพัฒนา และการสร้าง
นวัตกรรมเพ่ิมขึ้น 

ยุทธศาสตร์ ๕:  
การส่งเสริมและสนับสนุน 
การพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐานและปัจจัยเอ้ือต่อ 
การพัฒนาประเทศ 

การสร้างความเข้มแข็งของ 
โครงสร้างพื้นฐานและ 
สนับสนุนการปรับปรุงกฎหมาย  
กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
 

สร้างระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
การสร้างองค์ความรู้ที่สำคัญด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำองค์
ความรู้ไปผลักดันให้เกิดการวิจัยและพัฒนา 
และการสร้างนวัตกรรมใน อจน. รวมทั้ง
การจัดทำระบบฐานข้อมูลที่สำคัญของ 
อจน. ในรูปแบบของ e-Information    
เพ่ือเผยแพร่และให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
และต่อประเทศ 

 
๓.๔ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถสร้างสรรค์
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน  นวัตกรรม ข้อมูล          
ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใดก็ตาม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง   
มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยกำหนดประเด็นวิสัยทัศน์ คือ “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” ภายใต้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวได้กำหนดเป้าหมายในภาพรวมไว้ ๔ ประการ คือ   

- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล  เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตการบริการ  

- สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเ พ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

- เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ ่มมีความรู ้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและ         
การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล  

-  ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลเพือ่ให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๓๘- 

อย่างไรก็ตาม พบว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการนำดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนการจัดการองค์วามรู้และ
นวัตกรรมซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ อจน. ควรนำไปพิจารณา
ประกอบเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมของ อจน. ในอนาคต ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๓-๔  แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนา 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ 

สังคม 

แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการนำ 
ดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนการสร้าง

ความคิดสร้างสรรค์และการบริหาร
จัดการนวัตกรรม 

แนวทางการสร้างความคิดสร้างสรรค์
และการบริหารจัดการนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ ๔:  
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การ 
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ปรับเปลี่ยนการทำงานของภาครัฐ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มี
ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลโดย
เน้นบูรณาการการลงทุนในทรัพยากร 
การเชื่อมโยงข้อมูล และการทำงาน
ของหน่วยรัฐเข้าด้วยกัน 

เตรียมความพร้อมสำหรับการเพิ่มขึ้นของ
ข้อมูลจำนวนมหาศาลในระบบ ทั ้งด้าน
การจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
ส่งเสร ิมให ้นำเทคโนโลยีมาใช้จ ัดเก็บ 
จำแนก และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของข้อมูลที่รวบรวมไว้ 

ยุทธศาสตร์ ๕:  
พัฒนากำลังคนให้พร้อม
เข ้าส ู ่ย ุคเศรษฐก ิจและ
สังคมดิจิทัล 

พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ให ้แก ่  บ ุคลากรในตลาดแรงงาน        
ที่รวมถึงบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน  
บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากร
ทุกช่วงวัย 

ยกระดับความรู้และทักษะบุคลากร อจน. 
ให้สอดรับการทำงานในรูปแบบรัฐบาล
ด ิ จ ิ ท ั ล โดยบ ุ คลกรต ้ องสามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงาน 
จนสามารถพัฒนาเป็นผู้ที่มีความสามารถ
ในการพัฒนานวัตกรรม ที่สร้างคุณค่าให้
ทั้งต่อองค์กร 

  ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ผ่านการเรียนรู้ในระบบดิจิทัลตามความ
ต้องการที ่หลากหลายตามสายงานหรือ
กระบวนงานต่าง ๆ ขององค์กร ตลอดจน
ท ั ก ษ ะ ใ น ล ั ก ษ ณ ะ ข อ ง ส ห ว ิ ท ย า 
(interdisciplinary)   



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๓๙- 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนา 
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ 

สังคม 

แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการนำ 
ดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนการสร้าง

ความคิดสร้างสรรค์และการบริหาร
จัดการนวัตกรรม 

แนวทางการสร้างความคิดสร้างสรรค์
และการบริหารจัดการนวัตกรรม 

พ ัฒนาท ักษะและสร ้ างท ัศนคต ิของ
บุคลากร อจน. ให้สามารถใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลได ้อย ่างรอบรู้       
เท่าทันการเปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยี
เพ ื ่อนำ อจน. ไปส ู ่การเป ็นองค ์กรที่
ทันสมัย 

พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้สามารถวางแผนการนำเทคโนโลยี
ด ิจ ิท ัลไปพัฒนาภารกิจ ตลอดจน
สามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลของ
องค์กร 

พัฒนาผู้บริหารขององค์กรให้มีความเข้าใจ
และสามารถเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนา
ภารกิจของสายงาน ตลอดจนสามารถ
สร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร 

 

๓.๕  การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ ที่ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม (Knowledge Management and Innovation Management) ของระบบประเมินผลใหม่
(State Enterprise Assessments Model: SE-AM) 

มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้รัฐวิสาหกิจมีการบริหารจัดการ นวัตกรรมที่ดีที่เป็นระบบ สามารถมี

ความคิดสร้างสรรค์ และผลิตผลงานและนวัตกรรม ได้อย่างสูงสุด ทันกับโลกและการเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบัน

มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

๓ .๖ สรุปผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การจัดการน้ำเสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้าน
การสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการวัตกรรม 

เพ่ือให้การดำเนินงานการสร้างความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมของ อจน. สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาชาติที่สำคัญข้างต้น แลใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มความสามารถให้กับองค์กรในการแข่งขันด้วย
นวัตกรรมสำหรับรองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ นำมาสู่การกำหนดแนวทางการสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์และการบริหารจัดการนวัตกรรมของ อจน. ในประเด็นดังต่อไปนี้   

1. การสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่  
กระบวนการใหม ่ธุรกิจใหม่ ที่จะสร้างมูลค่าให้กับองค์กร ให้ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ด้านการบำบัดน้ำเสีย ที่มุ่งเน้น                  
การปรับปรุงกระบวนการบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพการบริการของ  อจน. ให้เกิด              
ความพึงพอใจต่อผู ้ใช้บริการ การขยายโอกาสทางธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจใหม่ ที ่รองรับการเติบโต                    



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
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-๔๐- 

ของประเทศ ทั ้งนี้  เพ ื ่อแสดงให้ภายนอกประจักษ์ว ่า อจน. มีนว ัตกรรมมาสร้างโอกาสในการแข่งขัน                         
มาใช้เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และนำมาสร้างความยั่งยืนและขยายผล
ให้เกิดคุณค่าต่อองค์กร สังคม และประเทศ 

2. การสร้างระบบบริหารจัดการและปัจจัยเกื ้อหนุนการสร้างความคิดสร้างสรรค์เพื ่อต่อยอด               
เป็นนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ/กระบวนการ/วิธีการดำเนินงานให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงาน
ด้านการสร้างความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

3. การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ การวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ อจน. 
ผ่านการบูรณการทั้งในหน่วยงานและ/หรือระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งสร้างเครือข่ายไปยังองค์กรหรือหน่วยงานวิจัย
ที่คาดว่าจะส่วนสนับสนุนงานของ อจน. เพื่อสร้างเครือข่าย ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น  

4. การพัฒนากำลังคนของ อจน. ให้มีศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์                   
และการสร้างนวัตกรรรม เพ่ือเป็นฐานในการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงการสร้างบรรยากาศให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการปลูกฝังและจูงใจให้บุคลากรตระหนักถึงการจัดการความรู้เพ่ือได้ความคิด
สร้างสรรค์ ต่อยอดเป็นนวัตกรรม จนกลายเป็นค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร 

5. การส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะผ่านการเรียนรู้ในระบบดิจิทัลตามความต้องการ                 
ที ่หลากหลายตามสายงานหรือกระบวนงานต่าง ๆ ขององค์กร ตลอดจนทักษะในลักษณะของสหวิทยา
(interdisciplinary) ควบคู่กับการสร้างทัศนคติของบุคลากร อจน. ให้เห็นความสำคัญในการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพ่ือนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัยสามารถ
นำมาใช้พัฒนางานให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง  

6. พัฒนาผู้บริหารให้มีความเข้าใจและสามารถวางแผนการจัดการความรู้ กระตุ้นการสร้างความคิด
สร้างสรรค์ให้กับบุคคลกร เพ่ือสร้างนวัตกรรมไปพัฒนาภารกิจของหน่วยงาน และสามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กร
ด้วยนวัตกรรม/ข้อมูลองค์ความรู้ที่มีอยู่ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
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-๔๑- 

บทที่ ๔ 
การวิเคราะห์องค์กรด้านการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรม 

 
การจัดทำแผนแม่บทการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมองค์การจัดการน้ำเสีย                 

พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  ได ้ทำการศ ึกษาและว ิ เคราะห ์สภาพแวดล ้อมทั ้ งภายนอกและภายในองค ์กร                               
เพื่อนำผลวิเคราะห์มาใช้ในการวางแนวทางการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมของ อจน. 
โดยมีการกำหนดเป็นค่านิยม ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย รวมทั้งการเชื่อมโยงบูรณาการ
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ผ่านการจัดการความรู้จากผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทุกระดับเพื่อได้นวัตกรรมที่ให้
คุณค่าแก่องค์กร  โดยผลักดัน กระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรมีพฤติกรรมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และจัดการ
นวัตกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาองค์กร มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการที่
เป็นเลิศอีกทั้งให้ความสำคัญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในประเทศและบริบทขององค์กร                     
ในการสร้างนวัตกรรม เช่น ทรัพยากรที่มีอยู่ การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์กร
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  
 
๔.๑ การวิเคราะห์องค์การจัดการน้ำเสียตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย พ .ศ. 2538  

องค์การจัดการน้ำเสีย จัดตั้งขึ ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ.2538              
มาตรา 6 คือ “การจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม สำหรับการบำบัดน้ำเสียภายในเขตพ้ืนที่จัดการน้ำเสีย และการ
ให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการ
ต่อเนื่องที่เก่ียวกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ”  
 

“เขตพื ้นที ่จ ัดการน้ำเสีย” หมายความว่า พื ้นที ่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม                   
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี
กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 3  
 

อำนาจหน้าที่ขององค์การจัดการน้ำเสีย เป็นไปตามมาตรา 7 ให้องค์การจัดการน้ำเสียมีอำนาจ
กระทำการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ (มาตรา 6) ซึ่งอำนาจดังกล่าวมีดังนี้ 

(1) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองหรือทรัพยสิทธิต่าง ๆ สร้าง ซื้อ ว่าจ้าง รับจ้าง จัดหา ขาย 
จำหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจำนำ รับจำนอง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือดำเนินการใด ๆ  

(1/1) ให้คำเสนอแนะหรือเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับการประกาศกำหนด
เขตพ้ืนที่จัดการน้ำเสีย 

(2) สำรวจ วางแผนปฏิบัติการ ออกแบบ ก่อสร้าง ดำเนินการ จัดการและบำรุงรักษาระบบบำบัด             
น้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียรวม รวมทั้งติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการของระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและ
นอกเขตพ้ืนที่จัดการน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียรวมในเขตพ้ืนที่จัดการน้ำเสีย 
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-๔๒- 

(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และการผลิตพลังงานจากน้ำเสีย  
เพื่อให้เป็นไปตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติและตามข้อตกลงร่วม 

(4) ทำข้อตกลงร่วม เพื ่อให้การจัดการน้ำเสียในเขตพื้นที ่จ ัดการน้ำเสียบรรลุเป้าหมายและ                      
มีประสิทธิภาพ 

(5) เก็บค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริหารจัดการสำหรับการบำบัดน้ำเสีย 
(6) กู้หรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
(7) ให้กู้หรือให้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การจัดการ             

น้ำเสีย 
(8) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุน 
(9) จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบกิจการจัดการน้ำเสียในเขตพื้นที่จัดการ

น้ำเสีย 
(10) เข ้าร ่วมก ิจกรรมก ับหน ่วยงานอื ่นไม ่ว ่าจะเป ็นของเอกชนหร ือของร ัฐ ท ั ้ งในและ                            

นอกราชอาณาจักร หรือกับองค์การระหว่างประเทศ หรือถือหุ ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด                     
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ขององค์การจัดการน้ำเสีย 

(11) ตั้งหรือรับเป็นตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง หรือนายหน้าในกิจการตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
จัดการน้ำเสีย 

(12) ว่าจ้างหรือมอบให้บุคคลใดประกอบกิจการส่วนหนึ่งส่วนใดขององค์การจัดการน้ำเสีย 
(13) ประสานงานกับราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการน้ำเสีย 
(14) กระทำการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ

จัดการน้ำเสีย 
 

ในการจัดเก็บค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการจัดการสำหรับการบำบัดน้ำเสีย ตามข้อ (5) 
องค์การจัดการน้ำเสีย อาจมอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
จัดเก็บหรือเรียกเก็บเพื่อ องค์การจัดการน้ำเสีย ก็ได้ ทั้งนี้โดยให้คิดค่าใช้จ่ายตามอัตราที่องค์การจัดการน้ำเสีย              
ตกลงร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่จัดเก็บหรือเรียกเก็บนั้น 
แล้วแต่กรณี 

โครงสร้างองค์กรขององค์การจัดการน้ำเสีย มีการจัดโครงสร้างการบริหารแบบหน้าที่ (Function 
Structure) ซึ่งแบ่งตามงานหลักขององค์การ โครงสร้างองค์กรสามารถแบ่งออกเป็น 3 สายงานหลัก ประกอบด้วย 
สายงานบริหาร สายงานวิชาการและแผน และสายงานปฏิบัติการ แต่ละสายงานจะประกอบไปด้วยฝ่ายต่าง ๆ              
ซึ่งกำกับดูแลโดยรองผู้อำนวยการ ในส่วนงานนั้น ๆ นอกจากนี้ ฝ่ายต่าง ๆ ดังกล่าว ยังแบ่งย่อยเป็นหน่วยงาน
ระดับกอง แต่ละกองจะขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการฝ่ายตามสายงานบังคับบัญชา  ซึ่งแบ่งตามงานหลักขององค์การ  
โดยมีโครงสร้างอัตรากำลังรวม 167 อัตรา ตามแผนผังที่ 4-1 
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-๔๓- 

 
แผนผังที่ 4-1 โครงสร้างองค์การจัดการน้ำเสีย (167 อัตรา) 

๔.2 การวิเคราะห์ภารกิจการดำเนินงานของ อจน. ตามตัวช้ีวัดต่อการจัดการนวัตกรรมขององค์กร 
จากภารกิจการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการระบบำบัดน้ำเสียประเทศไทย เมื่อพิจารณาตาม

ตัวชี้วัดขององค์กร พบว่า อจน. มีการนำ Green Technology มาใช้ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย              
โดยการติดตั้งโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ซึ่งเป็นการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ เพื่อทดแทนการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย 

๔.3 การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
การจัดทำแผนแม่บทการสร้างความคิดสร้างสรรค์และการบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การ

จัดการน้ำเสีย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกท่ีจะมีผลต่อการดำเนินงานอย่างครบถ้วน เพ่ือประเมินศักยภาพขององค์กร ซึ่งตามภารกิจการ
ดำเนินงานของ อจน. จะเห็นได้ว่าเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำ เสียที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
กระบวนการ และบริการ ซึ่ง อจน. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แต่ยังคงจำเป็นต้องใช้งบประมาณใน
การลงทุนค่อนข้างสูง มีเทคโนโลยีเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้งานมานาน ประกอบกับต้องมีการดูแลในงานบริการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกมีความ
จำเป็นที่จะช่วยเสริมส่วนดี และปรับส่วนด้อยให้ตรงจุด ดังนี้  
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-๔๔- 

S = Strength (จุดแข็ง) – องค์กรมีข้อดีอะไร เก่งอะไร มีทักษะหรือความสามารถพิเศษในด้านไหน 
รู้จักหน่วยงานสำคัญที่ไหนหรือเปล่า แล้วคุณสามารถหาประโยชน์หรือสร้างโอกาสจากหน่วยงานๆ นั้นได้หรือไม่  

W = Weakness (จุดอ่อน) – องค์กรมีอะไรที ่จะต้องเรียนรู ้เพิ ่มเติมหรือไม่ เช่น ถ้าต้องการ         
เป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการน้ำเสีย แล้วองค์กรจะเป็นได้หรือไม่ ถ้าไม่เป็นแล้วจะต้องทำอย่างไร ต้องไปเรียนรู้
เพ่ิมเติมหรือเปล่า ฯลฯ 

O = Opportunity (โอกาส) – องค์กรสามารถที่จะใช้โอกาส (ท่ีเป็นปัจจัยภายนอก) ให้เป็นประโยชน์
ได้หรือไม่ ซึ่งต้องเรียนรู้จากข่าวสารต่าง ๆ รอบตัว ศึกษาว่าอะไรเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เช่น ตอนนี้ผู้คนนิยมรณรงค์
เรื่องภาวะโลกร้อน ซึ่งถ้าองค์กรสามารถทำอะไรเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ได้ โอกาสในการสร้างประโยชน์ก็เกิดข้ึน 

T = Threats (อ ุปสรรค)  –  ป ั จจ ั ยลบน ี ้ เป็ นอ ุปสรรคจากภายนอกท ี ่ อาจทำให ้องค ์กร                               
ไม่ประสบความสำเร็จ เช่น ถ้ามีคู่แข่งที่มีความสามารถเท่าเทียมหรือดีกว่า นั่นหมายความว่าองค์กรก็ต้องหาวิธีการ
ทำอะไรที่แตกต่าง เพ่ือให้องค์กรมีค่าและพิเศษกว่าคู่แข่งในทางอ่ืน เป็นต้น 

อีกทั้งให้ความสำคัญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ และในระดับสากล เพ่ือขับเคลื่อน
ภารก ิจด ้านการสร ้างนว ัตกรรมของ อจน. ให ้พร ้อมร ับก ับการเปล ี ่ยนแปลงได ้ต ่อไป โดยพิจารณา                                  
ในเชิงความสัมพันธ์ของ SO-ST-WO-WT ดังนี้ 

กลยุทธ์เชิงรุก/ขยายตัว (SO) ใช้เมื่อองค์กรมีจุดแข็ง มีโอกาสเปิดให้  
กลยุทธ์เชิงแก้ไข/ปรับตัว/พัฒนา (WO) เอาชนะ/แก้ไขจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งโดยอาศัยโอกาส  
กลยุทธ์เชิงป้องกัน/ชะลอตัว (ST) ใช้จุดแข็งโดยหลีกเลี่ยงอุปสรรค   
กลยุทธ์เชิงรับ (WT) ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรคหลังจากได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายใน/ภายนอกให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคแล้วก็จะนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์รูปแบบ
ความสัมพันธ์ แบบเมตริกซ์ โดยใช้ตารางที่เรียกว่า TOWS Matrix 
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-๔๕- 

การวิเคราะห์ SWOT ในภาพรวม 

จุดแข็ง 
(Strength)  
 

๑. ผู้บริหารสนับสนุนให้เกิดการสร้างความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรม/โครงการ ตามแผน
แม่บทและแผนนวัตกรรมประจำปีที่สนับสนุนการสร้างความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนา
นวัตกรรม 
๒. บุคลากรของ อจน. มีลักษณะบุคลิกภาพเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ จัดการ
ปัญหาตรงหน้าอย่างอุตสาหะ  สนใจใฝ่รู้ มีวินัยในตนเอง ไม่ละทิ้งงาน มองหาโอกาสและ
ความท้าทาย เป็นต้น 
๓. อจน. มีการนำหลักการบริหารจัดการความรู้และการพัฒนานวัตกรรมตามมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับ 
๔. ความสามารถพิเศษของ อจน. สามารถสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืนได้ 
๕. แผนพัฒนาองค์การจัดการน้ำเสีย มียุทธศาสตร์ที่สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร 
๖. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมรองรับการจัดเก็บและเข้าถึงฐานข้อมูลองค์ความรู้ 
๗. มีโครงสร้างองค์กรและคณะทำงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ อจน.            
ที่รองรับการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม  
๘. มีความสัมพันธ์ และได้รับการสนับสนุนที่ดีจากเครือข่ายพันธมิตรต่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

จุดอ่อน  
(Weaknesses) 

๑. อจน. ยังไม่เคยดำเนินการให้เกิดวัฒนธรรมการคิดสร้างสรรค์เพ่ือต่อยอดเป็นนวัตกรรม 
ซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับองค์กรให้มีเป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
๒. กระบวนการนวัตกรรมขององค์กร ยังไม่เคยดำเนินงานอย่างเป็นระบบ  
๓. อจน. ยังมีระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มากเกินไป ขาดความยืดหยุ่นทำให้คนไม่กล้าแสดง
ซึ่งความคิดเชิงสร้างสรรค ์
๔. บุคลากรในองค์กรยังขาดการสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักการเรียนรู้จากองค์
ความรู้เพ่ือพัฒนานวัตกรรมองค์กรเท่าท่ีควร  
๕. ปัจจัยขับเคลื่อนด้านการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมของ
องค์กรยังมีอยู่จำกัด เช่น งบประมาณ บุคลากร เป็นต้น 
๖. การสร้างบรรยากาศและแนวทางเพื่อกระตุ้น ให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
สร้างความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาเป็นนวัตกรรม ยังไม่ต่อเนื่อง 
7. อจน. ยังขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงด้านการพัฒนานวัตกรรม 

โอกาส 
(Opportunities) 
 

๑. ความคิดสร้างสรรค์ที่ดี จะสร้างความแตกต่างให้กับคู่แข่งทางธุรกิจ ช่วยให้เกิดแนว
ทางการแก้ปัญหาและพัฒนามูลค่าทางธุรกิจให้กับองค์กร สามารถแข่งขันกับโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันได้  
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-๔๖- 

๒. มีเครื่องมือ เทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่
องค์กรสามารถเลือกใช้ ทำให้คิดและเห็นโอกาสใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มโอกาสและ
แก้ไขปัญหาซ้ำเดิมไม่ให้เกิดขึ้นอีกด้วยวิธีการใหม่ 
๓. ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการตลาดมุ่งหวังให้ อจน. มีนวัตกรรมที่ช่วยให้การ
บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียมีความคล่องตัว รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
๔. ภาครัฐสนับสนุนให้หน่วยงานภารรัฐตื ่นตัวให้เกิดนวัตกรรมที ่เกิดจากความคิด
สร้างสรรค์ของบุคลากรในองค์กร 

ข้อจำกัด 
(Threats) 

๑. ธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ของสังคมหรือสภาพแวดล้อมภายนอก ไม่
เปิดโอกาสให้ได้ซักถามตามความอยากรู้อยากเห็น 
๒. นโยบายภาครัฐยังขาดการสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานลงทุนด้านนวัตกรรม 
๓. การรับและแบ่งปันข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ทำให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่ไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน ถูกส่งต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว 
๔. การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากร                   
ด้านนวัตกรรมต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา 
๕. ความคาดหวังจากประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการการตอบสนองอย่าง
รวดเร็วจาก อจน. ผ่านนวัตกรรมใหม่ ๆ 

 
การนำผลจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ไปกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์    

ผลจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis จะถูกนำมาใช้เป็นแนวทางจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
เพ่ือพัฒนา ส่งเสริมจุดแข็งและปรับแก้ไขจุดอ่อน รวมทั้งการเสริมสร้างโอกาส และการลดวิกฤติการดำเนินงานของ
องค์กรต่อไป   

กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาจุดแข็ง 
1. ส่งเสริมให้พนักงานนำองค์ความรู้มาพัฒนานวัตกรรม 
กลยุทธ์การปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน   
2. ปรับปรุง ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์การเสริมสร้างโอกาส 
3. ปรับปรุง ระบบการให้บริการลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์การลดวิกฤติและภัยคุกคาม 
4. คณะทำงานมีการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

ทั้งนี้ กระบวนการวิเคราะห์ SWOT แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ก. 
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-๔๗- 

ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ ในปัจจุบัน

1 (9.82%)ลูกค้า  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการตลาดมุ่งหวังให้ อจน. มีนวัตกรรมทีช่่วยให้การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียมีความคล่องตัว รวดเร็วมากย่ิงข้ึน216     

2 (9.73%)ความคิดสร้างสรรค์ท่ีดี จะ มีวยสร้างความแตกต่างให้กับคู่แข่งทางธุรกิจ ช่วยให้เกิดแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนามูลค่าทางธุรกิจให้กับองค์กร สามารถแข่งขันกับโลกทีม่ีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันได้ 214     

 3 (5.91%)ภาครัฐสนับสนุนให้หน่วยงานภารรัฐต่ืนตัวให้เกิดนวัตกรรมท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรในองค์กร130     ลั

 11 รวม 686      
รวม % 31.18  20

1 (6.95%)อจน. ยังขาดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงด้านการพัฒนานวัตกรรม153     ชือ่: 1 (7.45%)ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพร้อมรองรับการจัดเก็บและเข้าถึงฐานข้อมูลองค์ความรู้164      

2 (4.68%)อจน.ยังไม่เคยด้าเนินการให้เกิดค่านิยม วัฒนธรรมการคิดสร้างสรรค์เพ่ือต่อยอดเป็นนวัตกรรม ซ่ึงต้องใช้เวลาในการปรับองค์กรให้มีเป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม103     2 (5.00%)บุคลากรของ อจน. มีลักษณะบุคลิกภาพเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ จัดการปัญหาตรงหน้าอย่างอุตสาหะ  สนใจใฝ่รู้ มีวินัยในตนเอง ไม่ละทิง้งาน มองหาโอกาสและความทา้ทาย เป็นต้น110      
3 (4.18%)ปัจจัยขับเคล่ือนด้านการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์กรยังมีอยู่จ้ากัด เช่น งบประมาณ  บุคลากร92       3 (4.91%)ผู้บริหารสนับสนุนให้เกิดการสร้างความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรม/โครงการ ตามแผนแม่บทและแผนนวัตกรรมประจ้าปีทีส่นับสนุนการสร้างความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม108      

รวม 620 จ ำนวนผู้ประเ มิน= 40   รวม 678

รวม % 28.18  รวม % 30.82   

 1 (3.68%)การรับและแบ่งปันข้อมูลผ่านส่ือออนไลน์ท้าให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ท่ีไม่ถูกต้องครบถ้วน  ถูกส่งต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว81       

2 (3.05%)การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ มีการเปล่ียนแปลง พัฒนาอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากร ด้านนวัตกรรมต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา67        
 3 (1.95%)ธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ของสังคมหรือสภาพแวดล้อมภายนอก ไม่เปิดโอกาสให้ได้ซักถามตามความอยากรู้อยากเห็น43        

รวม 216

รวม % 9.82    

######

ท้ังหมด

แผนแม่บทการสร้างความคิดสร้างสรรค์และการบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน้้าเสีย พ .ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕
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-๔๘- 

4.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการ          
น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  

การจัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู ้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย              

พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ความเสี ่ยงที ่อาจมีผลทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุ                        

ตามวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

อจน. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการสร้างนวัตกรรมของ

องค์กร โดยได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจมีผลทำให้การดำเนินงานตามแผนงานไม่บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ รวมถึงมาตรการควบคุมภายใน ซึ่งจะช่ วยเพ่ิม

โอกาสและช่วยให้ อจน. บรรลุเป้าประสงค์และพันธกิจที่ตั้งไว้  

ประเภท ปัจจัยเสี่ยง 
Strategic Risk: S 1. การเตรียมความพร้อมขององค์การจัดการน้ำเสียดำเนินการด้านการ

สร้างนวัตกรรม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
2. การพัฒนาบุคลากรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

Operational Risk: O 3. การวิเคราะห์ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ 
Financial Risk: F 4. รายได้ที่ได้จากการบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
Compliance Risk: C 5. การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการองค์การจัดการ       

น้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง 

RF1 การเตรียมความพร้อมขององค์การ
จัดการน้ำเสียดำเนินการด้านการสร้าง
นวัตกรรม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
 

RC1.1 ขาดการติดต่อประสานงานระหว่างสำนักงานใหญ่และ
สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาต่าง ๆ 
RC1.2 ขาดการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ 
RC1.3 ขาดความรู้ความสามารถในการประยุกต์นำเอาองค์
ความรู้ไปพัฒนาเป็นนวัตกรรม 

RF2 การพัฒนาบุคลากรไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

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

RF3 การวิเคราะห์ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ 

RC3.1 การวิเคราะห์ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังไม่เป็นระบบ 
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-๔๙- 

ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง 

RC3.2 ขาดการใช้ระบบสารสนเทศช่วยสนับสนุนอย่างเป็น
ระบบ 

RF4 รายได้ที่ได้จากการบริหารจัดการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

RC4.1 ขาดการตั้งงบประมาณล่วงหน้า  
RC4.2 ขาดการวางแผนการใช้ทรัพยากรทั้งทางด้านการเงิน
และไม่ใช่การเงินในการสร้างนวัตกรรม 
RC4.3 ขาดความต่อเนื่องในการติดตามเร่งรัดงาน 

RF5 การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการองค์การจัดการน้ำเสีย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

RC5.1 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ 
RC5.2 การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 
 

 
4.5 การบริหารความเสี่ยง 

1. จัดทำแผนการเตรียมความพร้อมด้านการสร้างนวัตกรรม โดยมีการวางแผนแต่งตั้งคณะทำงาน/
หน่วยงาน/บุคคล ทำหน้าที่ประสานงาน ดำเนินงาน การวิเคราะห์องค์ความรู้ที่มีอยู่ของ อจน. เพื่อให้สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมองค์กร 

2. ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมแนวทางการจัดการความรู้ที่เป็นมาตรฐาน หรือเข้าศึกษาดูงานการ
จัดการความรู้จากหน่วยงานที่ดำเนินการได้ดี 

3. พัฒนา ปรับปรุง ระบบสารสนเทศของ อจน. เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการความรู้ในองค์กรให้
ครอบคลุมทั้งสำนักงานใหญ่และ สจส. 

4. การทบทวนแผนการบริหารจัดการลูกค้า ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ โดยมีการวาง
แผนการใช้ทรัพยากรทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ในการพัฒนานวัตกรรม 
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-๕๐- 

Risk Profile แสดงค่าระดับความเสี่ยงขององค์การจัดการน้ำเสีย มีโอกาสไม่มีกระบวนการจัดการความรู้ 
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ตารางแสดงค่าโอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) 

ระดับ 5 สูงมาก มีโอกาสที่องค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างง่ายดาย 

ระดับ 4 สูง มีโอกาสไม่เกดิการพัฒนาของบุคลากร 

ระดับ 3 ปานกลาง พนักงานไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้องค์กร 

ระดับ 2 ต่ำ มีโอกาสที่องค์ความรู้กระจัดกระจายในองค์กร 

ระดับ 1 ต่ำมาก องค์กรไม่มรีะบบการจัดการความรู้ 

ตารางแสดงค่าผลกระทบความสี่ยง (Impact : I) 
ระดับ 5 สูงมาก มีผลกระทบต่อกระบวนการและการพัฒนาองค์การรุนแรงมาก 

ระดับ 4 สูง มีผลกระทบต่อกระบวนการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร 

ระดับ 3 ปานกลาง 
มีการชะงักงันอย่างมีนัยสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบดา้นการจดัการความรูข้ององค์กร 

ระดับ 2 ต่ำ 
มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการดำเนินงานภายใน
องค์กร 

ระดับ 1 ต่ำมาก 
ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดำเนินงานภายใน
องค์กร 
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โอกาสในการเกิดความเสี่ยง 

         

 หมายเหตุ:  คือ ระดับความเสี่ยงที่ค้นพบครั้งแรก   
               ① คือ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง            
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-๕๑- 

บทที่ ๕ 
แผนแม่บทการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย  

พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
 

จากแนวคิดและหลักการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรม โดยพิจารณาจาก
ยุทธศาสตร์ พันธกิจขององค์การจัดการน้ำเสีย ซึ่งหากได้มีการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กร    
ก็จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย สามารถ
สร้างค่านิยม วัฒนธรรมนวัตกรรมองค์กรอย่างเป็นระบบก็จะสามารถนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมให้กับองค์กร         
5.1 แนวทางการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์แผนความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย                  
พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ เป็นการวิเคราะห์การดำเนินงานขององค์กรที ่จะเพิ ่มประสิทธิภาพการปฏิบัต ิงาน 
กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ บริการของหน่วยงานรวมทั้งนวัตกรรมที่เป็นมิติที่สำคัญ เพื่อปรับ เปลี่ยนทิศทางในการ
ขับเคลื่อนองค์กร ให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย รวมทั้งบุคลากรในองค์กรเกิดการสร้างสรรค์ความคิดเพื่อก่อเกิดเป็น
นวัตกรรมที่มีการกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมายระดับผลผลิต (Output) ที่มีทั ้งจุดแข็งที่เป็นโอกาส และกำหนด
เป้าหมายและผลสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรมในระดับผลลัพธ์ (Outcome) ที่ท้าทายในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยแผนแม่บทการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการ
นวัตกรรมได้กำหนดวิสัยทัศน์  ค่านิยมนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี ้ว ัด กลยุทธ์ ที ่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์หลักของแผนพัฒนาองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  
ดังนี้ 
 
5.2 แผนพัฒนาองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563 - 2565 
วิสัยทัศน์ 

บริหารจัดการน้ำเสียชุมชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน ภายในปี 2569 
พันธกิจ  

1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการจัดการน้ำเสียภายในเขตพ้ืนที่จัดการน้ำเสีย  
2. การให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่จัดการน้ำเสีย  
3. บริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เก่ียวข้องกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ 

วัฒนธรรมองค์กร  
เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะและเน้นให้บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด 
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-๕๒- 

เป้าประสงค์รวม  
1. น้ำเสียได้รับการบำบัดมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม รวม 252.00 ลา้นลูกบาศก์เมตร 
- ปี พ.ศ.2563  82.00    ล้านลูกบาศก์เมตร 
- ปี พ.ศ.2564  84.00     ล้านลูกบาศก์เมตร 
- ปี พ.ศ.2565  86.00     ล้านลูกบาศก์เมตร 
2. ส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการน้ำเสียต่อภาคีเครือข่ายการพัฒนา  
3. เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการระบบน้ำเสียทั้งในพ้ืนที่ และนอกพ้ืนที่อย่าง บูรณาการ 
 

5.3 ค่านิยมที่มุ่งเน้นเสริมสร้างพฤติกรรมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม 
   จากนิยามของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรม จะเห็นว่าเป็นสิ ่งเกี ่ยวเนื ่องกัน                

โดยมีค่านิยมที่เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเป็นรากฐานพฤติกรรมที่พนักงานขององค์กร เห็นว่ามีคุณค่า ยอมรับและ
ยึดถือปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นแบบแผนเฉพาะขององค์กรเป็นแรงผลักดันอันเข้มแข็งที่ทำให้องค์กร
บรรลุวิสัยทัศน์อย่างยั่งยืน 

อจน. มีวัฒนธรรมหรือแบบแผนการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรในองค์กรในระดับหนึ่ง แต่เมื่อปัจจัย
แวดล้อม สถานการณ์ที ่เปลี ่ยนแปลงไป อจน. จึงต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสภาวการณ์ต่าง  ๆ ในอนาคต  
ทำให้ อจน. ต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงานที่มุ่งเน้นความน่าเชื่อถือ ความทันสมัย ความเชื่อมั่ นไว้วางใจ  
ให ้สอดคล ้องก ับการดำเน ินงานท ี ่ ได ้ เร ิ ่มต ้นการให ้บร ิการเช ิงพาณิชย ์ เพ ื ่อหารายได ้ เข ้าส ู ่องค ์กร  
ควบคู่กับการให้บริการเชิงสังคม เพ่ือลดภาระด้านงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ 

ดังนั ้น การจะทำให้ว ิส ัยทัศน์และภารกิจของ อจน. สำเร ็จได้ตามเป้าหมายได้อย่างยั ่งยื น  
จึงได้มีการทบทวนค่านิยมของ อจน. “ มุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ เชี่ยวชาญในหน้าที่” อันจะเป็นศูนย์กลาง
สำคัญของพนักงานในการยึดถือเป็นแนวประพฤติปฏิบัติที่ดี เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กร
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  มีการถ่ายทอดค่านิยมไปยังพนักงานทุกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรและ
เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรและองค์กรต่อไป 
 

มุ่งม่ันผลสัมฤทธิ์ 
1. มีความรับผิดชอบงานในหน้าที ่/งานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถและส่งงาน 

ได้ตามกำหนดเวลา 
2. ทำงานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 
3. ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบไม่ประมาท รักษาผลประโยชน์ให้แก่ อจน. อย่างเต็มความสามารถ 

คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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-๕๓- 

4. ปฏิบัติงานโดยไม่ยึดติดอยู่กับกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน แต่มุ ่งเป้าหมายของ อจน.   
โดยมีตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมว่าการทำงานนั้น ๆ บรรลุเป้าหมายหรือไม่ และมีการติดตามผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 

5. มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทำงาน ตรงต่อเวลา ตั้งใจ และพากเพียรพยายามทำงาน 
ในหน้าที่และในส่วนของตนให้ดีตามที่ได้รับมอบหมาย มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้อง
ของงาน เพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพ 

6. ทำงานได้ผลงานตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากำหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
7. หมั่นติดตามผลงาน และประเมินผลงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานของอจน. 
8. ใช้ทรัพยากรของ อจน. ให้คุ้มค่า เสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง 
9. มีความกระตือรือร้น มุ่งพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งในงานวิชาชีพเฉพาะของตนเองและความรู้ต่าง  ๆ 

เช่น การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นต้น 
10. ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ซ่อนเร้น ปิดบัง สถานภาพเปิดเผยได้ ยึดถือในหลักวิชาการความ

ถูกต้อง เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ อจน. 
จิตบริการ 

1. ให้บริการด้วยความเป็นมิตร เต็มใจต้อนรับอำนวยความสะดวก และสร้างความประทับใจอันดี  
แก่ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. ติดต่อสื่อสารประสานงาน ตอบข้อซักถาม รายงานความคืบหน้าและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ ลูกค้า 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อมีคำถามหรือข้อสงสัย 

3. ให้คำแนะนำ และคอยติดตามเรื่อง เมื่อลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคำถาม ข้อเรียกร้องที่เกี ่ยวกับ
ภารกิจของหน่วยงาน  

4. ประสานงานภายในหน่วยงานกับหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อให้ลูกค้า ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ      
บริการที่ต่อเนื่องรวดเร็ว ถูกต้อง สร้างความประทับใจลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5. คอยดูแลให้ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความพึงพอใจ และนำข้อขัดข้องใด  ๆ ในการให้บริการ  
(ถ้ามี) ไปพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 

6. เข้าใจความจำเป็นและความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชาชนแม้ในกรณีที่
ผู้รับบริการ หรือประชาชนอาจจะยังไม่ได้คำนึงถึงหรือไม่เคยขอความช่วยเหลือมาก่อน และนำเสนอบริการที่เป็น
ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการนั้น ๆ ได้อย่างแท้จริง 

7. ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ หรือประชาชน เพื่อตอบสนองความจำเป็นหรือความ
ต้องการที่แท้จริง 

8. ส ามา รถทำ ง านแบบม ี ส ่ ว น ร ่ ว มก ั บบ ุ คคลและหน ่ ว ย ง านภาย ใน /ภายนอกองค ์ ก ร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๕๔- 

9. ม ีจ ิ ต ใจช ่ วย เหล ือ เก ื ้ อก ู ลก ัน ในการทำงาน การ เข ้ าร ่ วมก ิ จกรรมของ อจน .  /  ล ู กค้ า  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

10. มีความรัก ผูกพัน ภูมิใจ และเห็นคุณค่าของ อจน. 
11. มีจิตวิญญาณของนักบริการที่ดี คือ มีบุคลิกภายใน ภายนอกที่เหมาะสม มีความรู้ในวิชาชีพความรู้

รอบตัว มีใจรักในการทำงานไม่ย่อท่อ และมีทัศนคติที่ดีกับผู้รับบริการด้วยใจ 
เชี่ยวชาญในหน้าที ่

1. กล้าคิด และกล้าที่จะตัดสินใจในการดำเนินงานต่าง ๆ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เหมาะสมและ
รับผิดชอบกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 

2. เข้าใจเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทำงานและมาตรฐานในงานที ่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้ง
กฎระเบียบ ตลอดจนขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของ อจน. และนำความเข้าใจนี้ มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ติดต่อประสานงาน หรือรายงานผลงานของตนเองได้ถูกต้อง 

3. เข้าใจและเชื่อมโยงเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทำงาน ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของ
ตนเองกับหน่วยงานอื่นที่ติดต่อได้อย่างถูกต้อง รวมถึงนำความเข้าใจนี้ มาใช้เพื่อให้การทำงาน ระหว่างกันเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดรับกันสูงสุด 

4. เข้าใจข้อจำกัดของเทคนิค ระบบหรือกระบวนการทำงานของตนเองหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ติดต่อด้วย 
และรู้ว่าสิ่งใดท่ีควรกระทำเพ่ือปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุง ระบบให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ 

5. เมื ่อเจอสถานการณ์ที ่แตกต่างจากเดิมสามารถใช้ความเข้าใจความสัมพันธ์เชื ่อมโยงระบบและ
กระบวนการทำงาน เพ่ือนำมาแก้ไข ปัญหาได้อย่างเหมาะสมทันเวลา 

6. พัฒนาตนเอง โดยการใฝ่รู้ เรียนรู้ แสวงหาความรู้อยู่เสมอ ในงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ พร้อมงานที่
ได้รับมอบหมาย เพ่ือเกิดความเข้าใจในงานอย่างถ่องแท้ 

7. มีความรอบรู้ ชำนาญ รวดเร็ว แม่นยำ ให้ความรู้สึกโดดเด่นทั้งปริมาณและคุณภาพเปรียบเสมือน
ตนเอง ทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพ 

8. ทำงานโดยใช้ความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ ทักษะและประสบการณ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม 
9. มีหลักการและจุดยืนในการทำงานในหน้าที่รับผิดชอบและงานท่ีได้รับมอบหมาย 

 
5.4 แผนแม่บทการสร ้างความคิดสร ้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมองค์การจัดการน้ำเสีย                       
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
 วิสัยทัศน์ 

“องค์กรมีนวัตกรรมเพ่ือก้าวสู่องค์กรที่มีการพัฒนา ภายในปี ๒๕๖๗  ด้วยความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
ค่านิยมนวัตกรรม 

“มุ่งมั่น สร้างสรรค์ความคิด รวมพลัง เพ่ือพัฒนานวัตกรรมองค์กร” 
 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๕๕- 

 วัฒนธรรมนวัตกรรม 
เป็นองค์กรที่มีบุคลากรร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์กร 

เป้าประสงค์รวม 
การสร้างความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนานวัตกรรมทำให้องค์การจัดการน้ำเสียเป็นหน่วยงานภาครัฐที่

มีภารกิจหลักด้านการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนของประเทศไทย  
๑. เพิ่มมูลค่า และสร้างคุณค่าให้กับองค์กรในการเป็นหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุน ส่งเสริมให้

ประเทศ  มีสิ่งแวดล้อมทางน้ำที่ดีข้ึน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
๒. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งตอบสนองต่อประชาชนในงานบริการ

รวมทั้งการอำนวยความสะดวก การบริการงานบำบัดน้ำเสียเพื่อประชาชน 
๓. องค์กรเป็นเจ้าของเทคโนโลยีนวัตกรรมในสาขาที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ        
๔. พัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยนวัตกรรมสามารถใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ได้จริง และเพิ่มขีดความสามารถของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชนของประเทศ ทำให้พัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน สังคม และสิ่งแวดล้อมของประชาชนดีขึ้น 

๖. สร้างขีดความสามารถทางความรู้ด้านวิชาการ เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมทางสังคมให้เป็ น
รากฐานของประเทศในการเติบโตในระยะยาว 

๗. การบริหารงานภายในองค์กรมีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ เป็นที่น่าเชื่อถือของลูกค้า ประชาชน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน 
ตัวช้ีวัดรวม 

๑. อจน. มีนวัตกรรมด้านการจัดการน้ำเสียที่มีศักยภาพระดับประเทศ 
๒. มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของลูกค้า ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมของ

องค์กร 
๓. ประหยัดค่าใช้จ่าย เวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร  

5.5 เกณฑ์การออกแบบบริการขององค์กร 
จากภารกิจด้านการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของ อจน. โดยมีลูกค้า ประชาชนที่เป็น

ผู ้ใช้บริการ ดังนั ้น การสร้างมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ กระบวนงาน การให้บริการ และรักษาระดับบริการ                    

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการตามมาตรฐานทุกครั ้ง ทุกที่ ทุกเวลา รวมทั้งการยกระดับมาตรฐาน                   

ให้สูงขึ ้นไป เพื ่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ซึ ่งการบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ โดยองค์กรต้องหา                     

ความต้องการของลูกค้าเป้าหมายให้ได้ และส่งมอบให้ลูกค้าพอใจ อันเกิดจากผลิตภัณฑ์  กระบวนการงาน               

การบริการขององค์กรโดยต้องมีรูปแบบ มีระบบ มีมาตรฐาน ดังนี้ 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๕๖- 

1. ความถูกต้อง (Accuracy) องค์กรที่มีภารกิจงานบริการ จำเป็นต้องมีความถูกต้องในงานบริการ
ตามหลักเหตุผล และถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า เช่น ลูกค้าโทรสอบถามหน่วยงานบริการ (Call Center) 
หากพนักงานไม่เข้าใจปัญหาของลูกค้าไม่จับประเด็นปัญหา และใช้วิธีเสนอรายละเอียดอื่น ๆ จะสร้างความ                    
ไม่พอใจแก่ลูกค้า ดังนั้น องค์กรและพนักงานต้องคำนึงถึงเรื่องความถูกต้องหรือตรงตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งปัจจัยที่
สำคัญที่สุดก็คือพนักงานจะเป็นผู้ตอบโจทย์ลูกค้า เพราะหากให้คำตอบแก่ลูกค้าไม่ตรงประเด็นแล้วอาจส่งผลให้
เกิดปัญหาทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่ดี รวมทั้งการทำงานภายในองค์กรอาจต้องเกิดความวุ่นวายในการแก้ไขงาน (Rework)  

2. เวลา (Time) การให้บริการของลูกค้ามีเวลาใน 2 ลักษณะ คือ 
2.1 เวลาให้บริการ คือเวลาที่องค์กรใช้ในการให้บริการลูกค้าแต่ละราย หรือเรียกว่า SLA 

(Service Level Agreement) เป็นเกณฑ์ที่สำคัญที่ลูกค้าจะบอกว่าบริการของเราดีหรือไม่ดี       
2.2 เวลารอคอย คือ เวลาที่ลูกค้าใช้ในการรอรับริการ ซึ่งส่วนใหญ่ในงานบริการลูกค้าไม่ต้องการ

รอคอยใด ๆ วิธีที่นิยมปฏิบัติกันก็คือ ทำให้ลูกค้ารู้สึกดี รู้สึกผ่อนคลาย ขณะรอคอย  
3. สม่ำเสมอ (Consistency) เป็นการให้บริการที่มีมาตรฐานและรักษาระดับมาตรฐานตลอดเวลา 

เมื ่อลูกค้ามาใช้บริการวันไหน เวลาใด ที ่ไหน องค์กรก็ยังให้บริการที ่ไม่แตกต่างกัน เพราะลูกค้าต้องการ                  
ความสม่ำเสมอ มีมาตรฐานในการให้บริการเหมือนกันทุก ๆ ครั้ง  

 
5.6 การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management : CRM) 

จากการดำเนินงานการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของ อจน. ร่วมกับองค์กรปกครอง                   

ส่วนท้องถิ ่น ประชาชนพื้นที ่ ทำให้ อจน. มีวิธีการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือเรียกว่า Customer 

Relationship Management : CRM เพื่อเกิดความสัมพันธ์ทีดีระหว่าง อจน. กับลูกค้า ซึ่งเป็นหัวใจหลักของ              

การดำเนินงานขององค์กร ทำให้องค์กรรู้จักลูกค้าแต่ละคนมากขึ้น และเรียนรู้ความแตกต่างและความชอบของ

ลูกค้าแต่ละกลุ่มซึ่งทำให้องค์กรสามารถมองเห็นโอกาสการดำเนินงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

Customer Relationship Management หมายถึง กระบวนการในการศึกษาปัจจัยด้านต่าง ๆ                 

ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว ก่อให้เกิด

ความประทับใจและความภักดีต่อองค์กรในระยะยาว องค์กรให้ความสำคัญและเลือกใช้ระบบบริหารความสัมพันธ์

ลูกค้ามาเป็นกลยุทธ์ โดยมีหลักการทำงาน CRM แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่ 

1. Identify Customers – ระบุลูกค้า 
การระบุลุกค้า คือ การเก็บข้อมูลว่าลูกค้าองค์กรเป็นใครได้บ้าง อยู่ในกลุ่มไหน  เช่น ชื่อลูกค้า 

ตำแหน่ง ข้อมูลสำหรับติดต่อกับลูกค้า ระดับของลูกค้า ความชอบ พฤติกรรม การจ่ายเงิน รวมไปถึงการดำเนินงาน

ที่มีผลต่อการตัดสินใจ เป็นต้น  
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-๕๗- 

๒. Differentiate Customers – แบ่งกลุ่ม 

จำแนกความแตกต่าง คือ การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าและจัดแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มตาม             

คุณค่าที่ลูกค้ามีต่อองค์กร รวมไปถึงลำดับขั้นของลูกค้าหรือกระบวนการติดสินใจของลูกค้า  เพื่อตอบสนอง               

ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างตรงจุด  

๓. Interact with Customers – การมีส่วนร่วม 

เมื่อได้มีการแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มๆ แล้วจึงมีการโต้ตอบกับลูกค้า คือการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเพ่ือ

เรียนรู ้ซึมซับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ ่ม  และเพื ่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า                   

ในระยะยาว ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าจะมีกลยุทธ์ที่ต้องการสื่อสารถึงลูกค้าที่มีความแตกต่างกันออกไป                  

ในแต่ละกลุ่มของลูกค้าที่อยู่  

๔. Customize Treatment – พัฒนาปรับปรุง 

ขั้นตอนการปรับปรุง คือ การปรับแต่งกลยุทธ์และนำเสนอสินค้าหรือบริการรวมไปถึงวิธีการนำเสนอ

ที่มีความเหมาะสมเฉพาะตัวกับลูกค้าแต่ละกลุ ่มเพื ่อให้เกิดความภักดีต่อองค์กร ต่อผลิตภัณฑ์ และบริการ                  

ขององค์กร และเป็นลูกค้าขององค์กรต่อไปในระยะยาว  

องค์ประกอบของการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า CRM   

การทำ CRM ให้มีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จ องค์กรต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจการ

ขององค์กรไปด้วย โดยนำเครื่องมือมาช่วยสนับสนุนในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมไปถึงเครื่องมือ                

ในการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ามาใช้ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้มากที่สุด องค์ประกอบของ CRM 

ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ 

๑. Marketing Automation คือ ระบบการตลาดอัตโนมัติ ที่สร้างจากฐานข้อมูลที่มีลักษณะเป็น 

Dynamic หรือมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ซึ่งจะสร้างผลิตภัณฑ์ กระบวนงาน บริการส่งเสริมด้านการตลาดที่  

ตรงกับความต้องการกับกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดแบบอัตโนมัติ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้า และใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยปรับเปลี่ยนเสริมสร้างการตลาดแบบอัตโนมัติ  

๒. Sales Automation (หรือ Sales CRM) คือ ระบบบริการงานขายอัตโนมัติ ช่วยในการเก็บ

ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดในระบบ CRM ที่เริ่มตั้งแต่การสร้างรายชื่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย การติดตามความคืบหน้าของ

การขายการจัดการการตอบสนองความต้องการของลูกค้า แล้วนำข้อมูลทั้งหมด มาทำวิเคราะห์ โดยเทียบกับ

เป้าหมายที่วางไว้ และเปรียบเทียบในแต่ละช่วงเวลา เพื่อนำมาวิเคราะห์วางแผนต่อ เพื่อให้ปิดการขายได้มากขึ้น

อย่างเป็นระบบ ซึ่งก็จะทำให้ผู้บริหารสามารถจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ  
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-๕๘- 

๓. Customer Service CRM (หรือ Ticketing System) คือ ระบบบริหารงานบริการหลังการขาย             
ซึ่งเน้นไปที่การให้บริการลูกค้าหลังจากที่เริ่มใช้บริการหรือสินค้า ผลิตภัณฑ์ขององค์กรแล้ว โดยระบบจะช่วย
จัดการเรื่องการรับแจ้งปัญหาหลังการขายต่าง ๆ ให้เป็นระบบง่ายต่อการติดตามทำให้องค์กรสามารถเข้าใจผลตอบ
รับ ประเภทของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปวิเคราะห์หาแนวทางตอบปัญหา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน               
ซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาหลังการขายอย่างเป็นระบบ สามารถต่อยอดในการวิเคราะห์ และสรุปผล เพื่อนำข้ อมูลที่
ได้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการหลังการขายหรือการทำการตลาดในครั้งต่อไป 
 
5.7 ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การจัดการน้ำเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม จากการดำเนินการขององค์กร เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ ่น บุคลากรในส่วนราชการ ผู ้ส่งมอบงาน                    
รวมทั ้งผู ้ร ับบริการด้วย ซึ ่งองค์การจัดการน้ำเสียได้แบ่งผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียทั ้งทางตรง และทางอ้อมออกเป็น                                     
หลายกลุ่ม ประกอบด้วย 

 
ลูกค้าขององค์การจัดการน้ำเสีย 
๑. ลูกค้าเชิงพาณิชย์   

1.1 ลูกค้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบบำบัดน้ำเสียอยู่แล้ว และจ่ายเงินสมทบค่าบริหาร
จัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้กับองค์การจัดการน้ำเสียตามข้อตกลง (MOA) จำนวน ๒๖ แห่ง ได้แก่ 

ลำดับ ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด 
ปีที่ทำ

ข้อตกลง 
ปีที่เข้าปรับปรุง

ฟ้ืนฟู 
ปีที่เข้า

ดำเนินการ 
1 เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 2554 ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ทางตรง -  พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า 
-  ผู้บริโภค คู่ค้า คู่ธุรกิจ ชุมชน สังคมที่องค์การจัดการน้ำเสียตั้งอยู่ 
-  รัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นผู้กำหนดนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ทางอ้อม -  สมาคมธุรกิจ อุตสาหกรรมต่าง ๆ 
-  องค์กรการกุศล NGOs 
-  สื่อมวลชน นักวิชาการ 
-  นักวิจารณ์ 
-  กลุ่มกดดันหรือองค์การจัดการน้ำเสียร้องสิทธิในเรื่องต่าง ๆ 
-  ผลกระทบต่อการดำเนินการและชื่อเสียงองค์การจัดการน้ำเสีย ด้วยการเคลื่อนไหวเพ่ือ

สนับสนุนหรือต่อต้าน 
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-๕๙- 

ลำดับ ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด 
ปีที่ทำ

ข้อตกลง 
ปีที่เข้าปรับปรุง

ฟ้ืนฟู 
ปีที่เข้า

ดำเนินการ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
๒๖ 

เทศบาลนครสงขลา 
เทศบาลตำบลบางเสร่ 
เทศบาลเมืองพะเยา 
เทศบาลตำบลบ้านเพ 
เทศบาลนครลำปาง 
เทศบาลเมืองกระบี ่
เทศบาลเมืองศรีราชา 
เทศบาลเมืองมุกดาหาร 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 
เทศบาลนครแม่สอด 
เทศบาลนครอุดรธานี 
เทศบาลเมืองแสนสุขเหนือ 
เทศบาลเมืองแสนสุขใต้ 
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง 
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 
เทศบาลเมืองปากช่อง 
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี 
เทศบาลนครหาดใหญ่ 
เทศบาลนครอุบลราชธานี 
เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
เทศบาลเมืองบุรีรัมย ์
เทศบาลเมืองชะอำ 

สงขลา 
ชลบุร ี
พะเยา 
ระยอง 
ลำปาง 
กระบี่ 
ชลบุร ี

มุกดาหาร 
เชียงใหม่ 

ตาก 
อุดรธานี 
ชลบุร ี
ชลบุร ี

อำนาจเจริญ 
ราชบุรี 

กำแพงเพชร 
นครราชสีมา 

สิงห์บุรี 
สงขลา 

อุบลราชธานี 
ระยอง 

กาญจนบุรี 
กาฬสินธุ์ 
บุรีรัมย์ 
เพชรบุรี 

2554 
2554 
2554 
2554 
2555 
2555 
2555 
2556 
2556 
2556 
2556 
2556 
๒๕๕๖ 
2557 
2557 
2557 
2557 
2557 
2557 
2558 
2558 
2558 
2559 
2559 
2561 

๒๕๕๕ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๕ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๘ 
๒๕๕๘ 
๒๕๕๘ 
๒๕๖๐ 
๒๕๕๙ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 
๒๕๕๙ 
๒๕๖๑ 
๒๕๖๒ 

๒๕๕๖ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๖ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๗ 
๒๕๕๘ 
๒๕๕๘ 
๒๕๕๘ 
๒๕๕๘ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 
๒๕๕๘ 
๒๕๕๘ 
๒๕๕๘ 
๒๕๖๐ 
๒๕๕๙ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๑ 
๒๕๖๒ 

 
1.2 ลูกค้าองค์กรปกครองท้องถิ่นที่องค์การจัดการน้ำเสียได้ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก

และเข้าดำเนินงานบริหารจัดการระบบฯ จำนวน 1๗ พ้ืนที ่ 

ลำดับ องค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัด 
ปีที่ทำ

ข้อตกลง 
ปีที่เข้า

ดำเนินการ 
1 
2 

เทศบาลตำบลบางปลา 
เทศบาลตำบลนครชัยศรี 

สมุทรสาคร 
นครปฐม 

25๕๕ 
2555 

๒๕๕๘ 
๒๕๕๘ 
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-๖๐- 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก 
เทศบาลตำบลท่าจีน 
เทศบาลตำบลบางเลน 
เทศบาลเมืองไร่ขิง 
องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก 
เทศบาลตำบลวิชิต 
เทศบาลตำบลราไวย์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง 
เทศบาลตำบลพรหมโลก 
เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ 
เทศบาลตำบลบางพลี 
เทศบาลนครระยอง  
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา  
เทศบาลตำบลฉลอง 
เทศบาลเมืองสามพราน  

สมุทรสาคร 
สมุทรสาคร 
นครปฐม 
นครปฐม 
นครปฐม 

ภูเก็ต 
ภูเก็ต 

นนทบุรี 
นครศรีธรรมราช 
ประจวบคีรีขันธ์ 
สมุทรปราการ 

ระยอง 
ภูเก็ต 
ภูเก็ต 

นครปฐม 

2556 
2556 
2558 
2558 
2559 
2559 
2560 
2560 
2560 
2560 
๒๕๖๑ 
๒๕๖๑ 
๒๕๖๑ 
๒๕๖๑  
๒๕๖๑ 

๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๐ 
๒๕๖๑ 
๒๕๖๑ 
๒๕๖๒ 
๒๕๖๒ 
๒๕๖๒ 
๒๕๖๒ 
๒๕๖๓ 
๒๕๖๓ 

อยู่ระหว่าง
ขั้นตอน

ดำเนินการ 
 
๒. กลุ่มลูกค้าเชิงสังคม   

 2.1 ลูกค้าท่ีองค์การจัดการน้ำเสียได้รับเงินงบประมาณจากรัฐบาลเพ่ือบริหารจัดการระบบบำบัด
น้ำเสียทั้ง 100% ทุกพื้นที่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องจ่ายเงินสมทบค่าบริหารจัดการระบบบำบัด            
น้ำเสีย 

ลำดับ องค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัด ปีที่ทำข้อตกลง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

เทศบาลเมืองปากพนัง บริเวณหลังเรือนจำ 
เทศบาลเมืองปากพนัง วัดนาควารี 
เทศบาลตำบลหัวไทร ถนนสุขาภิบาล 1 
เทศบาลตำบลหัวไทร หลังตลาดสดถนนบางแค 
เทศบาลตำบลชะอวด วัดศรีมาประสิทธิ์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง 
อุทยานนานาชาติสิ่งแวดล้อมสิรินธร 

นครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 
เพชรบุรี 

2555 
2555 
2556 
๒๕๕๔ 

 
๒๕๕๖ 
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-๖๑- 

จากข้อมูลของกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งที่ อจน. ควรดำเนินงานเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในความ
ต้องการและความคาดหวังของลูกค้า คือ 

๑. ระบุผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อจน. และรักษาไว้ซึ ่งความสมดุลในการตอบสนองต่อความต้องการ                     
ของพวกเขา 

๒. แปลงความต้องการและความคาดหวังไปเป็นข้อกำหนด 
๓. สื่อสารข้อกำหนดเหล่านั้นไปทั่วทั้งองค์กร  และมุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการเพื่อประกันมูลค่าสำหรับ              

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ระบุไว้ 
๔. เข้าใจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า  รวมถึงผู้ที่มีศักยภาพที่จะเป็นลูกค้า 
๕. พิจารณาลักษณะเฉพาะผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม บริการที่สำคัญสำหรับลูกค้าและผู้ใช้ 
๖. จำแนกและประเมินคู ่แข่งในตลาด  และระบุถึงโอกาสทางการตลาด จุดอ่อน และข้อได้เปรียบ                    

ด้านการแข่งขันในอนาคต 
การวิเคราะห์/แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

องค์การจัดการน้ำเสียตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทสำคัญ เป็นหนึ่งในการกำหนดกรอบ 
ทิศทางการดำเนินงาน จึงให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก 
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ที่จะทำให้การดำเนินงานเรื่องการจั ดการน้ำเสียประสบความสำเร็จ                
และพิจารณากำหนดพันธกิจเป็นเป้าหมายในการตอบสนอง ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างสมดุล รวมทั้งผลสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสีย ดังนั้น จึงได้วิเคราะห์
แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การจัดการน้ำเสีย 

ที ่ หน่วยงาน 

Stakeholder Analysis 
Key 

Stakeholders 
(KS) 

Stakeholders 
(S) 

Minor 
Stakeholders 

(MS) 
1 กระทรวงมหาดไทย    

2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    

4 สำนักงบประมาณ    

5 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ    

6 กรมโยธาธิการและผังเมือง    
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-๖๒- 

ที ่ หน่วยงาน 

Stakeholder Analysis 
Key 

Stakeholders 
(KS) 

Stakeholders 
(S) 

Minor 
Stakeholders 

(MS) 
7 การประปานครหลวง    

8 การประปาส่วนภูมิภาค    

9 กรมโยธาธิการและผังเมือง    

10 จังหวัด    

11 องค์การบริหารส่วนจังหวัด    

12 องค์การบริหารส่วนตำบล    

13 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค    

14 กรมควบคุมมลพิษ    

15 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

16 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

   

17 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

   

18 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม    

19 สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัด    

20 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ    

21 กรมชลประทาน    

22 สำนักการระบายน้ำ    

23 สภาปฏิรูปแห่งชาติ    

24 สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ    

25 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด    

26 ประชาชน    

27 สื่อมวลชน    

28 NGO    

29 พนักงานและผู้บริหาร    

30 
Japan International Cooperation Agency 
(JICA) 
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-๖๓- 

ที ่ หน่วยงาน 

Stakeholder Analysis 
Key 

Stakeholders 
(KS) 

Stakeholders 
(S) 

Minor 
Stakeholders 

(MS) 

31 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

   

32 
Korea Environmental Industry & 
Technology Institute (KEITI) 

   

33 บริษัท ดี.บี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด    

34 บริษัท ดีปบลูเทคค์ จำกัด    

35 บริษัท เอ็มคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด    

36 มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    

ผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเส ียหลัก (Key Stakeholder) คือ ผ ู ้ซ ึ ่งสามารถมีอิทธ ิพลที ่สำคัญ หรือมีความสำคัญ 
ต่อความสำเร็จของกิจกรรม เช่น ลูกค้า ผู้ส่งมอบ มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญต่อการผลิต และ/หรือการบริการ
ตลอดจนการปรับปรุง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) คือ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากกิจกรรม ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบทางบวกหรือ
ทางลบได้ โดยทั่วไปจะเป็นองค์การที่เป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เช่น ผู้บริโภค (consumer) 
ตัวแทนทางการค้า (Dealer) ผู้ผลิตในขั้นต้น (Primary production) จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
เป็นต้น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง (Minor Stakeholder) คือ ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากการดำเนินงานของ
องค์การ ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อองค์การโดยตรง เช่น กิจกรรมที่เป็นที่เฝ้าติดตามจากหน่วยงานภายนอก กิจกรรม
การค้าสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีพ เป็นต้น 
ผลการสำรวจความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อจน. 

องค์การจัดการน้ำเสียได้มีการสำรวจความต้องการ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้      

ส่วนเสียที่สำคัญ เพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการความคาดหวัง      

เพื ่อสร้างความสัมพันธ์ การตลาดที ่ย ั ่งยืนขององค์กร รวมทั ้งเพื ่อเป็นการพัฒนานวัตกรรมให้ตอบสนอง                   

ความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ มอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยได้สำรวจ                

กลุ่มลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ อจน. และนำมาวิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังจำนวน ๒ กลุ่มหลักๆ 

ได้แก่ 
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-๖๔- 

กลุ่มที่ ๑  คณะกรรมการ อจน. และผู้บริหาร  

๑. ความคาดหวังและเป้าหมายในอนาคต ๒. ความสามารถ อุปสรรค และความเสี่ยง 
บทบาท ทิศทาง และเป้าหมาย  

- มุ่งเน้นไปที่การสร้างการยอมรับและความเชื ่อมั่น
จากผู้บริหาร 
- มองหาแหล่งรายได้ท่ีเพียงพอในการพัฒนา อจน. 
- มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม
เพ่ือตอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 
- รณรงค์ในชุมชนเมืองให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้
มาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
ทัดเทียมกับสากล 
วิสัยทัศน์ 
- ยังไม่ครอบคลุมประเด็นในการสร้างรายได้ที่เพียงพอ
ต่อการพัฒนา อจน. 
- การม ุ ่ ง ไปส ู ่  อจน.  ท ี ่ ม ีสมรรถนะในระด ับสูง               
เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของ อจน. (Brand) 
มุมมอง แนวโน้ม และโอกาส 
- คาดหวังให้คนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยผลักดันและยกระดับ
คุณภาพชีว ิตให้ทัดเทียมกับกลุ ่มประเทศชั ้นนำที่
คำนึงถึงผลกระทบจากของเสียทุกประเภท และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
- ควรจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพื ่อก่อสร้าง
ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบที่เกี่ยวข้องอีกเป็นจำนวน
มาก 
- การขยายขีดความสามารถที่มีผลกับความเชื่อมั่น
และการยอมร ับของผ ู ้ร ับบร ิการและผ ู ้ม ีส ่วนได้              
ส่วนเสีย 

ทรัพยากรหลัก 

- ทรัพยากรบุคคลที่มีขีดความสามารถพิเศษท่ีสามารถ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งมีความจำเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
แนวทางด้านนวัตกรรม 
- ภายใต้งบประมาณและแนวโน้มรายได้ที่เหมาะสม 
จะทำให ้สามารถพ ัฒนานว ัตกรรมและระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัยและรองรับกระบวนการสำคัญ
ทั ้งหมด รวมไปถึงการลงทุนด้านนวัตกรรมอย่าง               
เต็มรูปแบบในอนาคต 
ปัจจัยความยั่งยืน 
- สถานะทางการเงิน 
- การเป็นที ่ยอมรับของ อจน. ในด้านสังคมและ
สิ ่งแวดล้อม ในสายตาของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้รับบริการ 
อุปสรรคและความเสี่ยง 
- ที่มาของรายได้ที ่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา อจน.  
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
- ควรมีการทบทวน SWOT อย่างสม่ำเสมอทุกปีเพ่ือ
นำมาพิจารณาจุดอ่อนและแนวทางในการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 
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-๖๕- 

จากข้อมูลผลการสัมภาษณ์คณะกรรมการ อจน. และผู ้บริหาร ทำให้ทราบความคาดหวังและ
เป้าหมายในอนาคต รวมทั้งความสามารถ อุปสรรค และความเสี่ยงที่ อจน. ต้องนำมาวิเคราะห์ และได้สรุปออกมา
เป็นประเด็นหลักเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา อจน. ๓ ด้าน ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา อจน. 
ด้านการบริหารจัดการ
องค์การจัดการน้ำเสีย  
 

๑. การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร และเครื่องมือในการดำเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจองค์กร 
๒. การพัฒนา อจน. ไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะระดับสูง 
๓. การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งองค์การจัดการน้ำเสียอย่างต่อเนื่องเพื่อกำหนด
แนวทางในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

ด้านผลิตภัณฑ์และ      
การให้บริการ 

๑. การขยายพื้นที่ของระบบบำบัดน้ำเสียให้เข้าถึงชุมชนที่ครอบคลุม ซึ่งจะสร้าง
ความยั่งยืนให้กับ อจน. ในระยะยาว 
๒. การมองหาแหล่งรายได้ท่ีเพียงพอ 
๓. การให้บริการแก่ชุมชนที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม 
๔. การพัฒนาและลงทุนในนวัตกรรม 

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

๑. ตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงมหาดไทยการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและประชาชน 
๒. การสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในสายตาของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

กลุ่มที่ ๒ ลูกค้า ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ  
ในการกำหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของ อจน. ให้สามารถดำเนินการบริหารจัดการระบบ

บำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ ้น จำเป็นต้องรับรู ้ความคิดเห็นและทัศนคติของลูกค้า 
ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อนำไปวิเคราะห์และระบุแนวทางในการกำหนดการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดำเนินงานที่เกี ่ยวข้อง โดยที่มีการเก็บข้อมูลจากกลุ ่มตัวอย่าง 3 ประเภท ซึ ่งได้ข้อมูลความคาดหวัง             
และความต้องการของลูกค้า ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ดังนี้ 

 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๖๖- 

กลุ่มเป้าหมาย ผลการสำรวจความคาดหวัง และความต้องการ 

ลูกค้า ประชาชน ได้แก่ 
นักเรียน ประชาชน 
หน่วยงานเอกชน 
มหาวิทยาลัย และสื่อมวลชน 

๑. มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ อจน.ค่อนข้างมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และหลากหลายช่องทาง 
รวมถึงความง่ายในการติดต่อและการให้ความรู้ด้านการจัดการน้ำเสีย 
๒. มีความคาดหวังให้ อจน. ขยายพ้ืนที่การจัดการน้ำเสียอย่างครอบคลุมทั่วทั้ง
ประเทศ รวมไปถึงการใช้นวัตกรรมและนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ 
๓. การรณรงค์และให้ความรู้กับประชาชน เพื่อให้สามารถควบคุมน้ำเสียได้
ตั้งแต่ต้นเหตุ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) 

๑.พึงพอใจการดำเนินงานของ อจน. ว่าสามารถติดต่อและประสานงานได้
รวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ยังไม่ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ  
๒. อจน. ควรให้ความรู้และเข้าถึงหน่วยงานสนับสนุนระดับปฏิบัติการให้มาก
ขึ้น ขยายระบบท่อรวบรวมน้ำเสียให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
3. อจน. ควรดำเนินการจัดการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้สมบูรณ์
แบบและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้อย่างดี 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
ผู้แทนหน่วยงานใน
กระทรวงมหาดไทย และ
ผู้แทนหน่วยงานอื่น ๆ 
 

๑. ต้องการให้ อจน. มุ่งเน้นด้านการสื่อสารข้อมูลและตอบสนองต่อเป้าหมาย
ของ อจน. โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้แก่ ภาพลักษณ์ กฎหมายและข้อบังคับ นอกจากนี้ ยังมีความพึงพอใจใน
ระดับดีด้านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย 
๒. สำหรับมุมมองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวม มีความ 
ต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริหารความสัมพันธ์กับ อจน. และมุ ่งเน้น
นโยบายในระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีความจำเป็นในการจัดการน้ำเสีย ให้
มีการเพิ่มพื้นที่จัดการน้ำเสียอย่างครอบคลุม รวมถึงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือที่ดีให้มากขึ้น 

 
 
 
 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๖๗- 

จากข้อมูลผลการสำรวจลูกค้า ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ  
ทำให้ทราบความคาดหวังและเป้าหมายในอนาคต ที่ อจน. ต้องนำมาวิเคราะห์ และได้สรุปออกมาเป็นประเด็น
หลักเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา อจน. ตอบสนองความต้องการความคาดหวังของกลุ่ม ได้ดังนี้ 

 
กลุ่มเป้าหมาย                   แนวทางการพัฒนา อจน. 

ลูกค้าและประชาชน 
 

มีการรับรู้ถึงหน้าที่ของ อจน. ในการบริหารจัดการและบำบัดน้ำเสีย รวมไปถึงการ
นำน้ำเสียที ่บำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับความ
ครอบคลุมของพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำเสียอย่างทั่วถึง รวมไปถึงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
     ดังนั้น อจน. ควรจะมุ่งเน้นไปที่การขยายพ้ืนที่และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
จัดการน้ำเสีย รวมไปถึงการให้ความรู้ในวงกว้างเพ่ือลดการเกิดน้ำเสียตั้งแต่ต้นเหตุ 
ผ่านการรณรงค์และสร้างความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง 

องค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

 

มีความเห็นเร ื ่องการขยายช่องทางในการติดต่อสื ่อสาร และประสานงาน 
โดยเฉพาะสำนักงานจัดการน้ำเสียในพื้นที่ต่างจังหวัด รวมถึงการประชาสัมพันธ์ที่
ยังมองว่าสามารถดำเนินการและเพ่ิมประสิทธิภาพให้มากขึ้นได้ ทั้งในด้านของการ
ดำเนินงานร่วมกันและด้านการให้ความรู้อย่างครบถ้วน ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองที่ 
อจน. เล็งเห็นถึงความสามารถและความเชี ่ยวชาญที่บุคลากรของ อจน.  มีอยู่ 
นอกจากนี้ อปท. มีความคาดหวังให้ อจน. มีการเข้ามาตรวจสอบและดูแลการ
พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมถึงการสร้างการรับ รู้
และความร่วมมือกับประชาชนในชุมชนของแต่ละพ้ืนที่ 

ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียอื ่น ๆ 
ได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานใน
กระทรวงมหาดไทย และ 
ผู้แทนหน่วยงานอื่น ๆ 

มีข้อเสนอแนะการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายหลักของ อจน. และการ
เปิดเผยและสื่อสารข้อมูลที่เพียงพอ รวมแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความ
ยั่งยืนให้กับ อจน.ในระยะยาว การแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการกำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญกับประเด็นทางกฎหมายและผลกระทบที่มีต่อการ
ดำเนินงานขององค์กร ส่วนช่องทางการติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน อจน. มีการ
ดำเนินการค่อนข้างดี มีความพึงพอใจในระดับที่ด ี

ในด้านของการดำเนินธุรกิจของ อจน. งผู้ส่วนมีส่วนได้ส่วนเสียอื่น  ๆ มี
ความคาดหวังให้เพิ่มความครอบคลุมในการบริหารจัดการน้ำเสียในทุกพื้นที่อย่าง



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๖๘- 

กลุ่มเป้าหมาย                   แนวทางการพัฒนา อจน. 

ทั่วถึง และปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานให้เกิดความรวดเร็วและสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างทันท่วงที  

 

5.8 ยุทธศาสตร์นวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับลูกค้า  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนการทำงานองค์กรให้เกิด

ประสิทธิภาพ  
ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนานวัตกรรมการบริการลูกค้าและการตลาดที่ยั่งยืน เพ่ือสร้างความพึงพอใจ

และการยอมรับ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าองค์กรในรูปแบบธุรกิจใหม่ 
โครงสร้างของยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย “ประเด็นยุทธศาสตร์” ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะ

ประกอบด้วย แผนงานนวัตกรรม โดยในแต่ละแผนงานได้กำหนดขอบเขตการดำเนินงานของแผนงานเพื่อเป็น
แนวทางในการจัดทำแผนแม่บท และแผนในระดับปฏิบัติการต่อไป ซึ่งจะกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
(การเงินและไม่ใช่การเงิน ทั้งในระดับผลผลิต (Output) และมีผลลัพธ์ (Outcome)  การจัดสรรงบทรัพยากร 
(การเงิน บุคคลกร) รวมทั้งมีการกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนทุกแผนงาน/โครงการ
บรรลุตามเป้าหมายทีได้กำหนดไว้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำเสียเพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้กับลูกค้า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า  
เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กที ่มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า                    
เพื่อสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้แก่ลูกค้าได้จริง โดยเลือกการพัฒนานวัตกรรมในสาขาที่ อจน.  
มีความเชี ่ยวชาญ ความสามารถพิเศษในด้านนำเทคโนโลยีนวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียที ่มีประสิทธิภาพ                       
มีขนาดของระบบบำบัดน้ำเสียที่ประหยัดเนื้อที่ โดยนวัตกรรมดังกล่าวได้การสนับสนุนจากภาครัฐ และได้รับความ
นิยมและความร่วมมือจากลูกค้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริม สนับสนุนให้มีนวัตกรรมดังกล่าว 
เป้าหมาย 

๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กรในการมีผลิตภัณฑ์ 
บริการที่ดีให้กับลูกค้า รวมทั้งเพื่อสร้างมูลค่าและเป็นผู้นำในตลาดสาขาการมีผลิตภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำเสีย                    
ที่มีศักยภาพของประเทศ  



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๖๙- 

๒. บุคลากรของ อจน. มีการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสีย โดยสามารถ
เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารจัดระบบบำบัดน้ำเสียให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการระบบ
บำบัดน้ำเสีย และประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้าให้เกิดความตระหนักปัญหาน้ำเสียในพื้นท่ี 

๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ในการนวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสีย 
ตัวช้ีวัด  

1. สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับเทคโนโลยี
ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กของ อจน.  

2. ร้อยละ 5๐ ของลูกค้าพึงพอใจในนวัตกรรมการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กขององค์กรที่
เป็นมาตรฐานและยอมรับ 

3. มีการเกิดข้ึนของกฎระเบียบในการดำเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรม หรือการสร้างองค์ความรู้ 
ผลงานวิชาการ หรือด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
มาตรการ/ขั้นตอนการดำเนนิงาน 

๑. คณะทำงาน ศึกษา วิเคราะห์นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการประชุมระดม
ความคิดเห็น เพ่ือให้ได้แนวทางการพัฒนาที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า 

๒. จากข้อมูลที่ได้มีการสำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ลูกค้าในแต่ละพื้นที่ และจัดให้มีกิจกรรมการ
ประกวดนวัตกรรมส่งเสริมภารกิจของ อจน. ด้านการบริหารจัดการระบบำบัดน้ำเสีย 

๓. พัฒนานวัตกรรมโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน เพื่อให้การทำงานมีความสะดวก 
รวดเร็ว และลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น 

๔. เผยแพร่ ชี้แจงการนำนวัตกรรมมาใช้ อบรมการใช้งานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประเมินผล
และปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา 
ผลลัพธ์ 

๑. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๒. การปฏิบัติงานมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 
๓. เพ่ิมความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
4. เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  
5. เป็นองค์กรดิจิทัล สอดคล้องตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐        
 
 
 
 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๗๐- 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ นวัตกรรมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการทำงานองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์นวัตกรรมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการทำงานองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ 

โดยเน้นประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ซึ่งจะได้นวัตกรรมใหม่ ๆ            
ในกระบวนการปฏิบัติงาน กล่าวคือ ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จได้
อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ครบถ้วน ประกอบกับความต้องการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรมีความพร้อม 
ในการผสมผสานข้อมูลเข้ากับเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ในกระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เช่น งานด้านบุคลากร งานด้านงานธุรการและสารบรรณ เป็นต้น  
เป้าหมาย 

๒. ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวเมื่อเทียบกับการปฏิบัติงานระบบเดิม  
2. นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน เพ่ือให้

ได้ข้อมูลที่รวดเร็วเป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา 
ตัวช้ีวัด 

1. จำนวนเทคโนโลยีที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านนวัตกรรมต่อปี 
2. ร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายที่สามารถลดลงได้เมื่อนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาปรับใช้กับองค์กร 

มาตรการ/ขั้นตอนการดำเนนิงาน 
๑. คณะทำงานวิเคราะห์ สังเคราะห์กระบวนงานที่ต้องการการใช้นวัตกรรมทั้งจากภายใน และ

ภายนอก โดยศึกษาจากข้อมูลที่มีอยู่ เพ่ือหาข้อสรุป ทำความเข้าใจ ถึงความต้องการที่แท้จริง  
๒. พัฒนากระบวนการทำงาน/ขั้นตอนการทำงาน โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อให้

ได้ข้อมูลที่รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา 
๓. อบรมการใช้งานพร้อมทั้งนำนวัตกรรมที่ได้พัฒนาขึ้นไปปรับใช้กับหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงการ

ติดตามประเมินผล และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
ผลลัพธ์ 

๑. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๒. ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
๓. สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
๔. ลดค่าใช้จ่าย 
๕. เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  
๖. เป็นองค์กรดิจิทัล สอดคล้องตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐        

 
 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๗๑- 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนานวัตกรรมการบริการลูกค้าและการตลาดที่ยั่งยืน เพื่อสร้างความพึงพอใจและการ
ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมการบริการลูกค้าและการตลาดที่ยั่งยืน เพื่อสร้างความพึงพอใจและ
การยอมรับ เน้นการพัฒนากระบวนการด้านการบริการลูกค้า โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย ส่งผลให้
ลูกค้ามีความพึงพอใจที่จะใช้บริการกับองค์กรต่อไปอย่างยั่งยืน  
เป้าหมาย 

1. เพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและองค์กรเป็นที่ยอมรับให้ระดับประเทศ 
2. มีนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ต่อปี 
2. จำนวนนวัตกรรมด้านการบริการลูกค้าและการตลาด 1 นวัตกรรมต่อปี 

มาตรการ/ขั้นตอนการดำเนนิงาน 
๑. วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและตลาด ถึงการนำนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ๆ มาปรับใช้เพ่ือ

สร้างความพึงพอใจ 
๒. ประชุมระดมสมอง คิดค้น พัฒนานวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ

ตลาดได้อย่างรวดเร็ว โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้งาน 
๓. นำนวัตกรรมที่คิดค้นข้ึน ไปทดสอบใช้งานเพ่ือดูผลตอบรับและข้อเสนอแนะจากลูกค้าและตลาด 
๔. ปรับปรุงตามข้อเสนอที่ได้รับ และนำไปใช้งานจริง 

ผลลัพธ์ 
1. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
3. เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
4. เป็นองค์กรดิจิทัล สอดคล้องตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐        

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าองค์กรในรูปแบบธุรกิจใหม่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าองค์กรด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่มาปรับปรุงเพื่อให้เกิดนวัตกรรมในด้านการบริหารจัดการ
ระบบบำบัดน้ำเสีย และมีการถ่ายทอดนวัตกรรมใหม่ที่ได้คิดค้นขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
อ่ืน ๆ และสามารถนำไปปรับใช้ให้แก่บุคคลภายนอก ต่อไป ส่งผลให้องค์กรมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน สามารถสร้างรายได้จาก
ทางอ่ืนเพิ่มเติมเข้ามา 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๗๒- 

เป้าหมาย 
1. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กรให้มีความทันสมัย สามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย  
2. บุคลากรของ อจน. มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบบำบัดน้ำเสีย และสามารถเผยแพร่ความรู้

ด้านระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
3. เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเรียนรู้ และพัฒนาการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 

ตัวช้ีวัด 
1. จำนวนนวัตกรรมที่ได้จากการปรับปรุงองค์ความรู้ที่มีอยู่ จำนวน 1 นวัตกรรมต่อปี 
2. รายได้องค์กรเพ่ิมขึ้นจากการนำนวัตกรรมไปปรับใช้แก่บุคคลภายนอกร้อยละ 10 ต่อปี 

มาตรการ/ขั้นตอนการดำเนนิงาน 
๑. คณะทำงานเลือกองค์ความรู้ที่จะนำมาปรับปรุง โดยใช้การระดมสมองจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือหาข้อสรุป ทำความเข้าใจ ร่วมกันพิจารณาเครื่องมือ/เทคนิคมาใช้  
๒. พัฒนาการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย รวมไปถึงกระบวนการทำงาน/ขั้นตอนการทำงาน  

โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีความทันสมัย 
๓. เผยแพร่ ชี้แจงการปรับปรุงองค์ความรู้ พร้อมทั้งอบรมการใช้งาน ประเมินผล ปรับปรุง 

ผลลัพธ์ 
1. ได้นวัตกรรมการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรูปแบบใหม่ 
2. การปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็ว 
3. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
4. เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  

 
 
 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๗๓- 

ประเด็นยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย แผนแม่บทการจัดการความรู้ องค์การจัดการน้ำเสีย (พ.ศ.25๖๓ – 256๕) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับน้ำเสียเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า 

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารระบบบำบัดน้ำเสียให้มีความทันสมัย เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น 
และความพึงพอใจให้กับลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้นวัตกรรมจะต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ มีความใหม่ และสร้างคุณค่าให้กับองค์การจัดการน้ำเสีย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ (O) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ (KPI) 

โครงการ/ กิจกรรม แนวทางการดำเนินงาน 
เป้าหมาย KPI ระดับ

โครงการ ทรัพยากรสนับสนุน 
๖๓ ๖๔ ๖๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาเทคโนโลยี
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับน้ำเสียเพื ่อสร้าง
ความเชื ่อมั ่นให ้กับ
ลูกค้า 
 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม
ให้พนักงานนำองค์
ความรู้มาพัฒนา
นวัตกรรม 
 

O1 มีนวัตกรรมเก่ียวข้องกับ
การบริหารระบบบำบัดน้ำเสียที่
ส่งเสริมความเชื่อมั่นใจกับลูกค้า 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
KPI1 นวัตกรรมที่สามารถช่วย
ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ระบบบำบัดน้ำเสีย 
 
KPI2 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมงานประกวดนวัตกรรม 
ของ อจน. 
 

 
 
 
 
 
1. ศึกษา พัฒนาแนวทาง
ในการก่อสร้างระบบ
บำบัดน้ำเสียรูปแบบใหม่ 
 
2. วิเคราะห์ และ
พัฒนาการบริหารระบบ
บำบัดน้ำเสียเพ่ือ
ตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกค้า 

1. ศึกษา วิเคราะห์
นวัตกรรมที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า 
โดยการประชุมระดม
ความคิดเห็น 
 
2. จัดให้มีกิจกรรมการ
ประกวดนวัตกรรม
ส่งเสริมภารกิจของ อจน. 
ด้านการบริหารจัดการ
ระบบำบัดน้ำเสีย 
 
3. พัฒนานวัตกรรมหรือ
สร้างคลังความรู้โดยนำ

 
 
 
 
 

5 
 
 
 

90 

 
 
 
 
 

10 
 
 
 

90 

 
 
 
 
 

15 
 
 
 

90 

1. คณะทำงานด้านการ
จัดการความรู้และ
นวัตกรรมขององค์การ
จัดการน้ำเสีย 
2. คณะทำงาน WMA IM 
Team 
3. ผู้บริหาร พนักงาน 
ลูกจ้างองค์การจัดการ   
น้ำเสีย 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๗๔- 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ (O) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ (KPI) 

โครงการ/ กิจกรรม แนวทางการดำเนินงาน 
เป้าหมาย KPI ระดับ

โครงการ ทรัพยากรสนับสนุน 
๖๓ ๖๔ ๖๕ 

3. จัดให้มีการประกวด
นวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับ
การบริหารจัดการระบบ
บำบัดน้ำเสีย 
 
4. จัดให้มีการถ่ายทอด
ค่านิยมวัฒนธรรมที่มุ่ง
เสริมสร้างพฤติกรรมการ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การทำงาน และลูกค้า
สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๗๕- 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 นวัตกรรมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนการทำงานองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้องค์กรมีกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรทั้ง

ภายในและภายนอก และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานให้มีความรวดเร็ว  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ (O) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ (KPI) 

โครงการ/ กิจกรรม แนวทางการดำเนินงาน 
เป้าหมาย KPI ระดับ

โครงการ ทรัพยากรสนับสนุน 
๖๓ ๖๔ ๖๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
นวัตกรรม
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อ
สนับสนุนการทำงาน
องค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์ที่ 2 
ปรับปรุง ทบทวน
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

O1 นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ในยุค
ปัจจุบัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
รวดเร็วเป็นปัจจุบัน ครบถ้วน 
และสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุก
เวลา 
 
KPI1 จำนวนเทคโนโลยีที่
สนับสนุนการดำเนินงานด้าน
นวัตกรรมต่อปี 
 
KPI2 ร้อยละความพึงพอใจการ
ใช้ประโยชน์จากคลังความรู้มา
สร้างเป็นนวัตกรรมองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. ประกวดนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 
 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการ
ใช้ประโยชน์จากคลัง
ความรู้มาสร้างนวัตกรรม 

1. วิเคราะห์ ข้อมูล 
สังเคราะห์ข้อมูล       
หาข้อสรุป 
 
2. พัฒนากระบวนการ
ทำงาน โดยนำเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการทำงาน 
 
3. อบรมการใช้งาน   
นำเทคโนโลยีมาใช้ 
ประเมินผล ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

60 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

80 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

100 

1. คณะทำงานด้านการ
จัดการความรู้และ
นวัตกรรมขององค์การ
จัดการน้ำเสีย 
2. คณะทำงาน WMA IM 
Team 
3. ผู้บริหาร พนักงาน 
ลูกจ้างองค์การจัดการ   
น้ำเสีย 

 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๗๖- 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมการบริการลูกค้าและการตลาดที่ยั่งยืน เพ่ือสร้างความพึงพอใจและการยอมรับ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือยกระดับการให้บริการลูกค้า ให้สามารถตอบสนองและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า รวมทั้งสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้

หลากหลาย โดยประยุกต์ใช้ข้อมูลจากคลังมารู้มาพัฒนานวัตกรรมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ (O) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ (KPI) 

โครงการ/ กิจกรรม แนวทางการดำเนินงาน 
เป้าหมาย KPI ระดับ

โครงการ ทรัพยากรสนับสนุน 
๖๓ ๖๔ ๖๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนานวัตกรรม
การบริการลูกค้าและ
การตลาดที่ยั่งยืน 
เพ่ือสร้างความพึง
พอใจและการยอมรับ 
 
กลยุทธ์ 3 ปรับปรุง 
ระบบการให้บริการ
ลูกค้าโดยใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

O1 มีนวัตกรรมที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
 
KPI1 จำนวนความต้องการ/
ความคาดหวัง 
 
KPI2 จำนวนนวัตกรรมด้านการ
บริการลูกค้าและการตลาดต่อปี 

 
 
 
 
1. จัดให้มีการประกวด
นวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับ
การบริการลูกค้าและ
การตลาด 
 
2. พัฒนาการบริการ
ลูกค้าโดยการนำ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

1. วิเคราะห์ความต้องการ
ของลูกค้าและตลาด 
 
2. ประชุมพัฒนา
นวัตกรรมโดยนำ
เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้
งาน 
 
3. ไปทดสอบใช้งานเพ่ือดู
ผลตอบรับและ
ข้อเสนอแนะจากลูกค้า
และตลาด 
 
4. ปรับปรุงตามข้อเสนอที่
ได้รับ และนำไปใช้งานจริง  

 
 
 
 

50 
 
 

1 
 

 
 
 
 

100 
 
 

1 

 
 
 
 

150 
 
 

1 

1. คณะทำงานด้านการ
จัดการความรู้และ
นวัตกรรมขององค์การ
จัดการน้ำเสีย 
2. คณะทำงาน WMA IM 
Team 
3. ผู้บริหาร พนักงาน 
ลูกจ้างองค์การจัดการ   
น้ำเสีย 

 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๗๗- 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนานวัตกรรมการเพ่ิมมูลค่าองค์กรในรูปแบบธุรกิจใหม่ 
วัตถุประสงค์ เพื่อนำองค์ความรู้ที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ที่สามารถนำมาใช้เป็นธุรกิจใหม่ให้แก่องค์กรและ

สามารถนำไปถ่ายทอดแก่บุคคลภายนอก เพ่ือทำให้องค์กรมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน  
 

ประเด็นยทุธศาสตร์/ 
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ (O) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ (KPI) 

โครงการ/ กิจกรรม แนวทางการดำเนินงาน 
เป้าหมาย KPI ระดับ

โครงการ ทรัพยากรสนับสนุน 
๖๓ ๖๔ ๖๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนานวัตกรรม
การเพ่ิมมูลค่าองค์กร
ในรูปแบบธุรกิจใหม่ 
 
กลยุทธ์ที่ 4 
คณะทำงานมีการ
พัฒนาความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ 

O1 ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กร
ให้มีความทันสมัย สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบำบัด    
น้ำเสีย 
 
KPI1 จำนวนนวัตกรรมที่ได้จาก
การปรับปรุงองค์ความรู้ที่มีอยู่ 
 
KPI2 จำนวนความต้องการ/
ความคาดหวังของลูกค้า/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อนวัตกรรม
รูปแบบใหม่ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. จัดประกวดนวัตกรรม
รูปแบบธุรกิจใหม่ 

1. เลือกองค์ความรู้ที่จะ
นำมาปรับปรุง  
 
2. นำเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยเพ่ือให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ที่มีความทันสมัย 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 

50 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 

150 

1. คณะทำงานด้านการ
จัดการความรู้และ
นวัตกรรมขององค์การ
จัดการน้ำเสีย 
2. คณะทำงาน WMA IM 
Team 
3. ผู้บริหาร พนักงาน 
ลูกจ้างองค์การจัดการ   
น้ำเสีย 





 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
องค์การจัดการน้ำเสีย 

 

-๗๘- 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
องค์การจัดการน้ำเสีย 

 

-๗๙- 

ภ คผ      

กระบวนการวิเคราะห์ SWOT 

ประเด็นที่มีผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินการองค์การจัดการน้ำเสีย แล้วจัดลำดับความสำคัญของประเด็น

ที่มีผลกระทบ 10 ลำดับ โดยประเด็นที่มีผลกระทบมากที่สุด มีคะแนน = 10 ส่วนประเด็นที่มีผลกระทบ

รองลงมาให้มีคะแนน = 9,8,7….,3,2,1 ลดหลั่นกันลงมา 

ที ่ ประเด็นปัจจัย SWOT 
1 ผู้บริหารสนับสนุนให้เกิดการสร้างความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรม/โครงการ ตามแผน

แม่บทและแผนนวัตกรรมประจำปีที่สนับสนุนการสร้างความคิดสร้างสรรค์และการ
พัฒนานวัตกรรม 

S 

2 บุคลากรของ อจน. มีลักษณะบุคลิกภาพเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ จัดการ
ปัญหาตรงหน้าอย่างอุตสาหะ  สนใจใฝ่รู้ มีวินัยในตนเอง ไม่ละทิ้งงาน มองหาโอกาส
และความท้าทาย เป็นต้น 

S 

3 อจน. มีการนำหลักการบริหารจัดการความรู้และการพัฒนานวัตกรรมตามมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับ 

S 

4 ความสามารถพิเศษของ อจน. สามารถสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืนได้ S 
5 แผนพัฒนาองค์การจัดการน้ำเสีย มียุทธศาสตร์ที่สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร S 

6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมรองรับการจัดเก็บและเข้าถึงฐานข้อมูลองค์ความรู้ S 

7 มีโครงสร้างองค์กรและคณะทำงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ อจน.            
ที่รองรับการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม  

S 

8 มีความสัมพันธ์ และได้รับการสนับสนุนที่ดีจากเครือข่ายพันธมิตรต่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

S 

9 อจน. ยังไม่เคยดำเนินการให้เกิดวัฒนธรรมการคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดเป็นนวัตกรรม 
ซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับองค์กรให้มีเป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

W 

10 กระบวนการนวัตกรรมขององค์กร ยังไม่เคยดำเนินงานอย่างเป็นระบบ  W 

11 อจน. ยังมีระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมากเกินไป ขาดความยืดหยุ่นทำให้คนไม่กล้าแสดงซึ่ง
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ 

W 

12 บุคลากรในองค์กรยังขาดการสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื ่องหลักการเรียนรู้จากองค์
ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมองค์กรเท่าที่ควร  

W 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
องค์การจัดการน้ำเสีย 

 

-๘๐- 

ที ่ ประเด็นปัจจัย SWOT 

13 ปัจจัยขับเคลื่อนด้านการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมของ
องค์กรยังมีอยู่จำกัด เช่น งบประมาณ บุคลากร เป็นต้น 

W 

14 การสร้างบรรยากาศและแนวทางเพื่อกระตุ้น ให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สร้างความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาเป็นนวัตกรรม ยังไม่ต่อเนื่อง 

W 

15 อจน. ยังขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงด้านการพัฒนานวัตกรรม W 

16 ความคิดสร้างสรรค์ที่ดี จะสร้างความแตกต่างให้กับคู่แข่งทางธุรกิจ ช่วยให้เกิดแนว
ทางการแก้ปัญหาและพัฒนามูลค่าทางธุรกิจให้กับองค์กร สามารถแข่งขันกับโลกที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันได้  

O 

17 มีเครื่องมือ เทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่
องค์กรสามารถเลือกใช้ ทำให้คิดและเห็นโอกาสใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มโอกาสและ
แก้ไขปัญหาซ้ำเดิมไม่ให้เกิดขึ้นอีกด้วยวิธีการใหม่ 

O 

18 ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการตลาดมุ่งหวังให้ อจน. มีนวัตกรรมที่ช่วยให้การบริหาร
จัดการระบบบำบัดน้ำเสียมีความคล่องตัว รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

O 

19 ภาครัฐสนับสนุนให้หน่วยงานภารรัฐตื ่นตัวให้เกิดนวัตกรรมที ่เก ิดจากความคิด
สร้างสรรค์ของบุคลากรในองค์กร 

O 

20 ธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ของสังคมหรือสภาพแวดล้อมภายนอก ไม่
เปิดโอกาสให้ได้ซักถามตามความอยากรู้อยากเห็น 

T 

21 นโยบายภาครัฐยังขาดการสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานลงทุนด้านนวัตกรรม T 

22 การรับและแบ่งปันข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ทำให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่ไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน ถูกส่งต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว 

T 

23 การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากร                   
ด้านนวัตกรรมต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา 

T 

24 ความคาดหวังจากประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
จาก อจน. ผ่านนวัตกรรมใหม่ ๆ 

T 

การจัดลำดับความสำคัญประเด็น SWOT ขององค์การจัดการน้ำเสีย 

1. ให้นำหมายเลขข้อของประเด็น SWOT โดยแยกตาม S W O T ที่มีผลกระทบต่อองค์การจัดการน้ำเสีย           

มากที่สุด 3 ลำดับแรก ลงในช่องตามการจัดกลำดับควาสำคัญของท่าน 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) ภัยคุกคาม (T) 
ข้อที่ 3 ข้อที ่9 ข้อที ่14 ข้อที่ 18 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
องค์การจัดการน้ำเสีย 

 

-๘๑- 

ข้อที่ 1 ข้อที่ 8 ข้อที่ 13 ข้อที่ 17 
ข้อที่ 6 ข้อที่ 7 ข้อที่ 15 ข้อที่ 19 

2. ให้นำหมายเลขข้อของประเด็น SWOT ที่ได้เลือกไว้จาก ข้อ 1 มาจัดลำดับความสำคัญ ที่มีผลกระทบต่อ

องค์การจัดการน้ำเสีย มากที่สุด 10 ลำดับแรก 

คะแนน 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

ข้อที่           

หมายเหตุ 

1. คะแนน = 10 มีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสียมากที ่ส ุด และคะแนน = 

9,8,7,…,3,2,1 มีน้ำหนักผลกระทบลดหลั่นกันลงมา 

2. น้ำหนักของคะแนน หมายถึง ระดับความสำคัญของปัจจัย SWOT แต่ละข้อ ที ่มีผลกระทบต่อการ

ดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสีย อาจจะมีผลกระทบเชิงบวกหรือลบก็ได้ 

 

SWOT ที่มีผลกระทบต่อองค์การจัดการน้ำเสีย มากที่สุด 3 ลำดับแรก 

ที ่ ประเด็นปัจจัย  

6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมรองรับการจัดเก็บและเข้าถึงฐานข้อมูลองค์
ความรู้ 

S1 

2 บุคลากรของ อจน. มีลักษณะบุคลิกภาพเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ จัดการ
ปัญหาตรงหน้าอย่างอุตสาหะ  สนใจใฝ่รู้ มีวินัยในตนเอง ไม่ละท้ิงงาน มองหา
โอกาสและความท้าทาย เป็นต้น 

S2 

1 ผู้บริหารสนับสนุนให้เกิดการสร้างความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรม/โครงการ ตาม
แผนแม่บทและแผนนวัตกรรมประจำปีที่สนับสนุนการสร้างความคิดสร้างสรรค์และ
การพัฒนานวัตกรรม 

S3 

15 อจน. ยังขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงด้านการพัฒนานวัตกรรม W1 

9 อจน. ยังไม่เคยดำเนินการให้เกิดวัฒนธรรมการคิดสร้างสรรค์เพ่ือต่อยอดเป็น
นวัตกรรม ซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับองค์กรให้มีเป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

W2 

13 ปัจจัยขับเคลื่อนด้านการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมของ
องค์กรยังมีอยู่จำกัด เช่น งบประมาณ บุคลากร เป็นต้น 

W3 

18 ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการตลาดมุ่งหวังให้ อจน. มีนวัตกรรมที่ช่วยให้การ
บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียมีความคล่องตัว รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

O1 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
องค์การจัดการน้ำเสีย 

 

-๘๒- 

ที ่ ประเด็นปัจจัย  

16 ความคิดสร้างสรรค์ที่ดี จะสร้างความแตกต่างให้กับคู่แข่งทางธุรกิจ ช่วยให้เกิดแนว
ทางการแก้ปัญหาและพัฒนามูลค่าทางธุรกิจให้กับองค์กร สามารถแข่งขันกับโลกท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันได้  

O2 

19 ภาครัฐสนับสนุนให้หน่วยงานภารรัฐตื่นตัวให้เกิดนวัตกรรมที่เกิดจากความคิด
สร้างสรรค์ของบุคลากรในองค์กร 

O3 

22 การรับและแบ่งปันข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ทำให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่ไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน ถูกส่งต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว 

T1 

23 การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากร                   
ด้านนวัตกรรมต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา 

T2 

20 ธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ของสังคมหรือสภาพแวดล้อมภายนอก 
ไม่เปิดโอกาสให้ได้ซักถามตามความอยากรู้อยากเห็น 

T3 



 

แผนแม่บทการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  
องค์การจัดการน้ำเสยี 

 

-๘๓- 

 

ความได้เปรียบเชงิยุทธศาสตร์ = 3.47 : 1  จากเดิม 3.47 : 1 ความได้เปรียบเชงิยุทธศาสตร์ = 3.47 : 1ล้าดับท่ี น้้าหนกั ประเด็นจุดแข็ง

ระดับการใชจุ้ดแข็ง 1 7.45% ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพร้อมรองรับการจัดเก็บและเข้าถึงฐานข้อมูลองค์ความรู้

เดิม SO : WT 2 5.00%
บุคลากรของ อจน. มีลักษณะบุคลิกภาพเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ จัดการปัญหาตรงหนา้อย่างอุตสาหะ  สนใจใฝ่รู้ มีวินยัในตนเอง ไม่ละท้ิงงาน มองหา

โอกาสและความท้าทาย เป็นต้น

3.47        
3.47        : 1.00 3 4.91%

ผู้บริหารสนบัสนนุให้เกิดการสร้างความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรม /โครงการ ตามแผนแม่บทและแผนนวัตกรรมประจ้าปีท่ีสนบัสนนุการสร้างความคิดสร้างสรรค์

และการพัฒนานวัตกรรม

4 4.27% อจน. มีการน้าหลักการบริหารจัดการความรู้และการพัฒนานวัตกรรมตามมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ

31.18% 5 4.09% แผนพัฒนาองค์การจัดการน้้าเสีย มียุทธศาตร์ท่ีสนบัสนนุการบริหารจัดการองค์กร

 ลั 6 3.05% มีโครงสร้างองค์กรและคณะท้างานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ อจน. ท่ีรองรับการด้าเนนิงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม

  7 1.50% ความสามารถพิเศษของ อจน. สามารถสร้างนวัตกรรมท่ีย่ังยืนได้

28.18%   30.82% 8 0.55% มีความสัมพันธ์ และได้รับการสนบัสนนุท่ีดีจากเครือข่ายพันธมิตรต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม
  9 0.00%

9.82% 10 0.00%

ล้าดับท่ี น้้าหนกั ประเด็นจุดอ่อน
ระดับการขจัดจุดอ่อน 1 6.95% อจน. ยังขาดหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงด้านการพัฒนานวัตกรรม

เดิม SO : WT 2 4.68%
อจน.ยังไม่เคยด้าเนนิการให้เกิดค่านยิม วัฒนธรรมการคิดสร้างสรรค์เพ่ือต่อยอดเป็นนวัตกรรม ซ่ึงต้องใชเ้วลาในการปรับองค์กรให้มีเป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์

นวัตกรรม

3.47        3.47        : 1.00 3 4.18% ปัจจัยขับเคล่ือนด้านการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์กรยังมีอยู่จ้ากัด เชน่ งบประมาณ  บุคลากร

4 4.05% การสร้างบรรยากาศและแนวทางเพ่ือกระตุ้น ให้บุคลากรเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาเป็นนวัตกรรม ยังไม่ต่อเนือ่ง

31.18% 5 3.23% บุคลากรในองค์กรยังขาดการสร้างความรู้ ความเข้าใจเร่ืองหลักการเรียนรู้จากองค์ความรู้เพ่ือพัฒนานวัตกรรมองค์กรเท่าท่ีควร 

 ลั 6 2.95% อจน. ยังมีระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมากเกินไป ขาดความยืดหยุ่นท้าให้คนไม่กล้าแสดงซ่ึงความคิดเชงิสร้างสรรค์

  7 2.14% กระบวนการนวัตกรรมขององค์กร ยังไม่เคยด้าเนนิงานอย่างเป็นระบบ 

28.18%   30.82% 8 0.00%

  9 0.00%

9.82% 10 0.00%

การท้าทายเชงิยุทธศาสตร์
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-๘๔- 

 

ล้าดับท่ี น้้าหนกั ประเด็นโอกาส

ระดับการชอ้นโอกาส 1 9.82% ลูกค้า  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการตลาดมุ่งหวังให้ อจน . มีนวัตกรรมท่ีชว่ยให้การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียมีความคล่องตัว รวดเร็วมากย่ิงข้ึน

เดิม SO : WT 2 9.73%
ความคิดสร้างสรรค์ท่ีดี จะ มีวยสร้างความแตกต่างให้กับคู่แข่งทางธุรกิจ ชว่ยให้เกิดแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนามูลค่าทางธุรกิจให้กับองค์กร สามารถแข่งขัน

กับโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันได้

3.47        3.47        : 1.00 3 5.91% ภาครัฐสนบัสนนุให้หนว่ยงานภารรัฐต่ืนตัวให้เกิดนวัตกรรมท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรในองค์กร

4 5.73%
มีเคร่ืองมือ เทคนคิต่าง ๆ ในการสร้างความคิดสร้างสรรค์เพ่ือต่อยอดเป็นนวัตกรรมท่ีองค์กรสามารถเลือกใช ้ท้าให้คิดและเห็นโอกาสใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว เพ่ิม

โอกาสและแก้ไขปัญหาซ้้าเดิมไม่ให้เกิดข้ึนอีกด้วยวิธีการใหม่

31.18% 5 0.00%

 ลั 6 0.00%

  7 0.00%

28.18%   30.82% 8 0.00%
  9 0.00%

9.82% 10 0.00%

ล้าดับท่ี น้้าหนกั ประเด็นภัยคุกคาม

ระดับการจัดการภัยคุกคาม 1 3.68% การรับและแบ่งปันข้อมูลผ่านส่ือออนไลนท้์าให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ท่ีไม่ถูกต้องครบถ้วน  ถูกส่งต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว

เดิม SO : WT 2 3.05% การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ มีการเปล่ียนแปลง พัฒนาอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากร ด้านนวัตกรรมต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา

3.47        3.47        : 1.00 3 1.95% ธรรมเนยีมประเพณี วัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ของสังคมหรือสภาพแวดล้อมภายนอก ไม่เปิดโอกาสให้ได้ซักถามตามความอยากรู้อยากเห็น

4 1.14% นโยบายภาครัฐยังขาดการสนบัสนนุงบประมาณให้หนว่ยงานลงทุนด้านนวัตกรรม

31.18% 5 0.00% ความคาดหวังจากประชาชนและหนว่ยงานต่าง ๆ ท่ีต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็วจาก อจน . ผ่านนวัตกรรมใหม่ ๆ

 ลั 6 0.00%

  7 0.00%

28.18%   30.82% 8 0.00%
  9 0.00%

9.82% 10 0.00%
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-๘๕- 

 

ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ ในปัจจุบัน

1 (9.82%)ลูกค้า  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการตลาดมุ่งหวังให้ อจน. มีนวัตกรรมทีช่่วยให้การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียมีความคล่องตัว รวดเร็วมากย่ิงข้ึน216     

2 (9.73%)ความคิดสร้างสรรค์ท่ีดี จะ มีวยสร้างความแตกต่างให้กับคู่แข่งทางธุรกิจ ช่วยให้เกิดแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนามูลค่าทางธุรกิจให้กับองค์กร สามารถแข่งขันกับโลกทีม่ีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันได้ 214     

 3 (5.91%)ภาครัฐสนับสนุนให้หน่วยงานภารรัฐต่ืนตัวให้เกิดนวัตกรรมทีเ่กิดจากความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรในองค์กร130     ลั

 11 รวม 686      
รวม % 31.18  20

1 (6.95%)อจน. ยังขาดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงด้านการพัฒนานวัตกรรม153     ชือ่: 1 (7.45%)ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพร้อมรองรับการจัดเก็บและเข้าถึงฐานข้อมูลองค์ความรู้164      

2 (4.68%)อจน.ยังไม่เคยด้าเนินการให้เกิดค่านิยม วัฒนธรรมการคิดสร้างสรรค์เพ่ือต่อยอดเป็นนวัตกรรม ซ่ึงต้องใช้เวลาในการปรับองค์กรให้มีเป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม103     2 (5.00%)บุคลากรของ อจน. มีลักษณะบุคลิกภาพเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ จัดการปัญหาตรงหน้าอย่างอุตสาหะ  สนใจใฝ่รู้ มีวินัยในตนเอง ไม่ละทิง้งาน มองหาโอกาสและความทา้ทาย เป็นต้น110      
3 (4.18%)ปัจจัยขับเคล่ือนด้านการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์กรยังมีอยู่จ้ากัด เช่น งบประมาณ  บุคลากร92       3 (4.91%)ผู้บริหารสนับสนุนให้เกิดการสร้างความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรม/โครงการ ตามแผนแม่บทและแผนนวัตกรรมประจ้าปีทีส่นับสนุนการสร้างความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม108      

รวม 620 จ ำนวนผู้ประเ มิน= 40   รวม 678

รวม % 28.18  รวม % 30.82   

 1 (3.68%)การรับและแบ่งปันข้อมูลผ่านส่ือออนไลน์ท้าให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ท่ีไม่ถูกต้องครบถ้วน  ถูกส่งต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว81       

2 (3.05%)การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ มีการเปล่ียนแปลง พัฒนาอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากร ด้านนวัตกรรมต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา67        
 3 (1.95%)ธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ของสังคมหรือสภาพแวดล้อมภายนอก ไม่เปิดโอกาสให้ได้ซักถามตามความอยากรู้อยากเห็น43        

รวม 216

รวม % 9.82    

######

ท้ังหมด

แผนแม่บทการสร้างความคิดสร้างสรรค์และการบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน้้าเสีย พ .ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕

SO : WT
3.47          : 1.00
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-๘๖- 

TOWS Analysis 

TOWS เป็นวิธีการพฒันายทุธศาสตรท์ี่เป็นระบบใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะขององคก์รและสภาพแวดลอ้มขอองคก์ร น ามาสรา้งประเด็นยทุธศาสตรไ์ด ้ดงันี  ้

 

1

1.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมรองรับการจัดเก็บและเข้าถึงฐานข้อมูลองค์ความรู้ 1.  อจน. ยังขาดหนว่ยงานที่รับผิดชอบโดยตรงด้านการพัฒนานวัตกรรม

2

2.  บุคลากรของ อจน. มีลักษณะบุคลิกภาพเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ จัดการ

ปัญหาตรงหนา้อย่างอุตสาหะ  สนใจใฝ่รู้ มีวินยัในตนเอง ไม่ละทิ้งงาน มองหาโอกาสและ

ความท้าทาย เป็นต้น

2.  อจน.ยังไม่เคยด าเนนิการให้เกิดค่านยิม วัฒนธรรมการคิดสร้างสรรค์เพ่ือต่อยอดเป็น

นวัตกรรม ซ่ึงต้องใช้เวลาในการปรับองค์กรให้มีเป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม

3

3.  ผู้บริหารสนบัสนนุให้เกิดการสร้างความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรม/โครงการ ตามแผน

แม่บทและแผนนวัตกรรมประจ าปีที่สนบัสนนุการสร้างความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนา

นวัตกรรม

3.  ปัจจัยขับเคล่ือนด้านการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมของ

องค์กรยังมีอยู่จ ากัด เช่น งบประมาณ  บุคลากร

4

4.  อจน. มีการน าหลักการบริหารจัดการความรู้และการพัฒนานวัตกรรมตามมาตรฐานเป็น

ที่ยอมรับ

4.  การสร้างบรรยากาศและแนวทางเพ่ือกระตุ้น ให้บุคลากรเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

สร้างความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาเป็นนวัตกรรม ยังไม่ต่อเนือ่ง

5

5.  แผนพัฒนาองค์การจัดการน้ าเสีย มียุทธศาตร์ที่สนบัสนนุการบริหารจัดการองค์กร 5.  บุคลากรในองค์กรยังขาดการสร้างความรู้ ความเข้าใจเร่ืองหลักการเรียนรู้จากองค์

ความรู้เพ่ือพัฒนานวัตกรรมองค์กรเท่าที่ควร

6

6.  มีโครงสร้างองค์กรและคณะท างานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ อจน . ที่

รองรับการด าเนนิงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม

6.  อจน. ยังมีระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มากเกินไป ขาดความยืดหยุ่นท าให้คนไม่กล้าแสดง

ซ่ึงความคิดเชิงสร้างสรรค์

7 7.  ความสามารถพิเศษของ อจน. สามารถสร้างนวัตกรรมที่ย่ังยืนได้ 7.  กระบวนการนวัตกรรมขององค์กร ยังไม่เคยด าเนนิงานอย่างเป็นระบบ

8 8.  มีความสัมพันธ์ และได้รับการสนบัสนนุที่ดีจากเครือข่ายพันธมิตรต่อการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม

8.

SO Strategies WO Strategies

1

1.  ลูกค้า  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการตลาดมุ่งหวังให้ อจน. มีนวัตกรรมที่ช่วยให้การบริหารจัดการระบบ

บ าบัดน้ าเสียมีความคล่องตัว รวดเร็วมากย่ิงข้ึน

ส่งเสริมให้พนักงานน าองค์ความรู้มาพัฒนานวัตกรรม ปรับปรุง ระบบการให้บริการลูกค้าโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

2

2.  ความคิดสร้างสรรค์ที่ดี จะ มีวยสร้างความแตกต่างให้กับคู่แข่งทางธุรกิจ ช่วยให้เกิดแนวทางการ

แก้ปัญหาและพัฒนามูลค่าทางธุรกิจให้กับองค์กร สามารถแข่งขันกับโลกที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว

3

3.  ภาครัฐสนบัสนนุให้หนว่ยงานภารรัฐต่ืนตัวให้เกิดนวัตกรรมที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร

ในองค์กร

4

4.  มีเคร่ืองมือ เทคนคิต่าง ๆ ในการสร้างความคิดสร้างสรรค์เพ่ือต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่องค์กรสามารถ

เลือกใช้ ท าให้คิดและเห็นโอกาสใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว เพ่ิมโอกาสและแก้ไขปัญหาซ้ าเดิมไม่ให้เกิดข้ึนอีก

ด้วยวิธีการใหม่
ST Strategies WT Strategies

1

1.  การรับและแบ่งปันข้อมูลผ่านส่ือออนไลนท์ าให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน  ถูกส่งต่อ

ถึงกันได้อย่างรวดเร็ว

2

2.  การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ มีการเปล่ียนแปลง พัฒนาอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากร ด้านนวัตกรรมต้อง

เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดเวลา

3

3.  ธรรมเนยีมประเพณี วัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ของสังคมหรือสภาพแวดล้อมภายนอก ไม่เปิดโอกาสให้ได้

ซักถามตามความอยากรู้อยากเห็น

4
4.  นโยบายภาครัฐยังขาดการสนบัสนนุงบประมาณให้หนว่ยงานลงทุนด้านนวัตกรรม

5

5.  ความคาดหวังจากประชาชนและหนว่ยงานต่าง ๆ ที่ต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็วจาก อจน. ผ่าน

นวัตกรรมใหม่ ๆ

ปรับปรุง ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน คณะท างานมีการพัฒนาความรู้ ความเชีย่วชาญ

0 0

0 0

การวิเคราะห์องค์การ: TOWS Matrix

INTERNAL
FACTORS

EXTERNAL
FACTORS

Strengths (S) Weaknesses (W)

Opportunities (O)

Threats (T)

          


